
Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами ТОВ «СНЯТИНСЬКА

ПТАХОФАБРИКА»
ТОВ «СНЯТИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» порушує клопотання про видачу дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Повне 
найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю 
"СНЯТИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА". Скорочене найменування суб’єкта господарювання: 
ТОВ "СНЯТИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА". Ідентифікаційний код юридичної особи в 
СДРПОУ 37581147. Поштова адреса:78300, Івано-Франківська обл., Коломийський район, 
м. Снятин, вул. Гоголя, 75. Юридична адреса: 08132, Київська обл., Бучанський р-н, місто 
Вишневе, вул. Промислова, будинок 5. Контактний номер телефону: +38(034)-762-15-66. 
Адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: iry.chernenko@fozzy.ua. 
Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 78334, Коломийський район, 
Снятинська міська територіальна громада, с. Потічок, вул. Незалежності України, 63. 
Мета отримання дозволу на викиди -  можливість здійснення викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на підставі дозволу на викиди. 
Управлінням екології та природних ресурсів Івано - Франківської ОДА видано висновок з 
оцінки впливу на довкілля №03-04/36 від 27.12.2022 р., в якому визначено допустимість 
провадження планованої діяльності «Реконструкція існуючих будівель і споруд 
тваринницького комплексу під птахоферму в селі Потічок Снятинської міської 
територіальної громади Коломийського району Івано- Франківської області, вул. 
Незалежності України, 63». На території промплощадки здійснюється вирощування і 
утримання птиці. Для забезпечення виробничих потреб на території виробництв 
встановлено паливовикористовуюче обладнання та дизельгенератор. Перелік 
забруднюючих речовин, які викидаються від джерел наступний (т/рік):аміак - 
48,63603742, сірководень - 2,8094, -фенол-- 0,25504, -альдегід пропіоновий - 1,40432, - 
кислота капронова - 1,596, -диметилсульфід - 2,42608, -диметиламін - 3,5954, -діоксид 
вуглецю -1150,6574, - речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
недиференційованих за складом - 1,32676734, -метан - 14,653888, -оксид вуглецю - 0,4406, 
-оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [N0+N02] - 1,7781, - оксид сірки - 
0,003277,-оксид діазоту -0,002662, -вуглеводні граничні С |2-С|у - 0.0157, -бенз(а)пірен - 
0,00000014, - бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) -  0,0166. 
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не 
розробляються. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин та дотримання 
виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: періодично здійснюється 
профілактичний огляд і ремонт обладнання для запобігання аварійних витоків і викидів 
забруднюючих речовин в навколишнє середовище. Пропозиції щодо дозволених обсягів 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: - для джерел викидів встановлено 
нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи 
граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини 
масової витрати г/с; Для неорганізованих джерел викидів нормативи граничнодопустимих 
викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел 
здійснюється шляхом встановлення вимог, наведених в умовах, які встановлюються в 
дозволі на викиди. Зауваження та пропозиції направляти протягом 30 календарних днів з 
дати публікації в Івано - Франківську обласну державну адміністрацію за адресою -  
76015, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Г'рушевського, будинок 21.
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