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 Повідомлення про наміри 

ТОВ "ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ З" повідомляє про намір отримання 

дозволу на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин. 

Основною діяльністю ТОВ "ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ З" за КВЕД є 

постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. 

Основним джерелом забруднення є 4 котельні, що знаходяться за чотирма різними 

адресами:  

1. 59400, Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Бажанського, 58: 

У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря виділяються такі забруднюючі 

речовини: оксиди азоту (оксид та діоксин азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,336215 т/рік, 

оксиди вуглецю – 1,278522 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид 

сірки – 0,064734 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих 

за складом – 0,114573 т/рік, метан – 0,018819 т/рік, вуглецю діоксид – 105,875694 т/рік, азоту (1) 

оксид [N2O] – 0,015055 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,169371 т/рік. 

Сумарні валові викиди становлять – 107,872984 т/рік. 

2. 59400, Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Гагарина, 5: 

У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря виділяються такі забруднюючі 

речовини: оксиди азоту (оксид та діоксин азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,308197 т/рік, 

оксиди вуглецю – 1,171979 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид 

сірки – 0,059340 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих 

за складом – 0,105025 т/рік, метан – 0,017251 т/рік, вуглецю діоксид – 97,052720 т/рік, азоту (1) 

оксид [N2O] – 0,013801 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,155257 т/рік. 

Сумарні валові викиди становлять – 98,883569 т/рік. 

3. 59400, Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Незалежності, 112-А: 

У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря виділяються такі забруднюючі 

речовини: оксиди азоту (оксид та діоксин азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,350224 т/рік, 

оксиди вуглецю – 1,331794 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид 

сірки – 0,067431 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих 

за складом – 0,119347 т/рік, метан – 0,019603 т/рік, вуглецю діоксид – 110,287181 т/рік, азоту (1) 

оксид [N2O] – 0,015683 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,176428 т/рік. 

Сумарні валові викиди становлять – 112,367692 т/рік. 

4. 59400, Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Незалежності, 93: 

У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря виділяються такі забруднюючі 

речовини: оксиди азоту (оксид та діоксин азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,280179 т/рік, 

оксиди вуглецю – 1,065435 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид 

сірки – 0,053945 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих 

за складом – 0,095478 т/рік, метан – 0,015683 т/рік, вуглецю діоксид – 88,229745 т/рік, азоту (1) 

оксид [N2O] – 0,012546 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,141143 т/рік. 

Сумарні валові викиди становлять – 89,894153 т/рік. 

Планується розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання 

дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 

Усі викиди – у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно-

захисної зони не виявлено. 

Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з даного питання проводить 

Чернівецька обласна військова адміністрація, протягом 30 календарних днів з дати публікації 

оголошення за адресою: 58002, м. Чернівці, вул. Грушевського, 1, тел. (0372) 55-15-89. 

 

Генеральний директор 

ТОВ «Автоекоприлад»        І.В. Приміський 
        



 



 

 


