
Повідомлення TOB «УПГ-ІНВЕСТ» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«УПГ-ІНВЕСТ»
Коротке найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ»
Ідентифікаційний код СДРПОУ 33418719, юридична, поштова адреса суб’єкта: 59343, 
Чернівецька обл. Чернівецький р-н, с. Мамаївці, вул. 1. Богуна 16, Тел 03736 2-69-1 1. 097- 
278-1620 е - m а і 1: а. Г. d. р. о ІТі с е (а), її k r. n е t
Місце розташування проммайданчика - 78114, Івано-Франківська обл, Коломийський р-н. 
Городенківська ТГ. с. Раковець, вул. О. Бачинської 7
Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для нових джерел 
існуючого об’єкту.
Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких 
обгрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення 
атмосферного повітря.
Виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (нові джерела викиду котельні) 
не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. З ст, З 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої 
діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і 
змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010. Діючий дозвіл на 
підприємстві - №2621683701-1 від 01.02.2019 р.
Підприємство займається розведенням свійської птиці (К В ЕД  01.47), розташоване в 
південній частині с. Раковець, оточене землями запасу та с/г угіддями. Найближча житлова 
забудова на відстані 420 м.
Новими джерела викидів забруднюючих речовин є 2 твердопаливні котли. Відомості щодо 
виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,716 т/рік. вуглецю оксид - 
10,1 т/рік, тверді частки - 0,3442 т/рік та парникові гази - 754,7 т/рік.
При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і 
споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і 
природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. 
Проведений розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери 
показує, що значення максимальних концентрацій забруднюючих речовин не перевищують 
граничнодопустимих концентрацій на межі СЗЗ. Відповідно до Наказу Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо 
впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів 
забруднюючих речовин передбачені та не розробляються, оскільки перевищення гранично
допустимих викидів відсутнє.
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
встановлено нормативи ГД В згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України №309 від 27.06.2006 p.; для речовин, на які не встановлені нормативи 
граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини 
масової витрати г/с. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства. 
Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом ЗО днів з дня 
опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 
21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .
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