
Додаток 1

Популярне резюме для подачі в засоби масової інформації 
для ознайомлення з громадськістю

ТОВ "Екор ТЗ", що знаходиться за адресом: 46400, Тернопільська обл.. місто 
Тернопіль, вулиця Лук'яновича, будинок З А, має намір отримані дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря у зв'язку із введенням в експлуатацію 
технічно переоснащеного цеху із виготовлення круп'яних виробів.

Підприємство належить до 2 групи об’єктів для яких розробляються документи з 
обґрунтування обсягів викидів.

ТОВ "Екор ТЗ" займається виробництвом продуктів борошномельно-круп'яної 
промисловості.

На території підприємства розміщені: прохідна, вага для автотранспорту, 
адміністративне приміщення, виробничі корпуси для виготовлення круп, допоміжний 
виробничий корпус, склад готової продукції, оперативні та основні силоса, котельня з 
димовою трубою, цистерна з дизпаливом та заправним пістолетом, майстерня для ремонту 
технологічного обладнання, пожежна водойма та насосна станція.

Для забезпечення необхідного температурного режиму на підприємстві в котельні 
встановлено чотири котли, які працюють на відходах основного виробництва (лузга 
зернових культур).

Джерелами забруднення є: котли, дизель-генератор, ємності для зберігання палива, 
обладнання для приймання, зберігання, сушіння, очищення, пропарювання, лущення і 
просушування зерна, обладнання для очищення круп від домішок та для їхнього фасування, 
обладнання ремонтної майстерні і ємкості зберігання дизпалива.

Викиди в атмосферу від виробничої діяльності становлять -  25,8795 т/рік: речовини у 
вигляді суспендованих твердих частинок (пил зерновий, суспендовані частинки 
недиференційовані за складом, пил металевий, пил абразивно-металевий) -  17,747 т, 
діоксид азоту -  2,751 т, оксид вуглецю -  3,790 т, сірки діоксид -  0,018 т, сполуки заліза -  
0,00135 т, сполуки марганцю -  0,00015 т, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) -  
1,572 т, бенз(а)пірен -  0,0000003 т,

Окрім цього в атмосферу викидається 703,733 т парникових газів (метан, вуглецю 
діоксид, азоту(І) оксид (N20)).

Перевищень технологічних та санітарно-гігієнічних нормативів в процесі виробничої 
діяльності немає.

Зауваження приймаються за адресом: 46021, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. 
М. Грушевського, №8, Тернопільська обласна державна адміністрація, тел. 0352-25-95-93, 
електронний адрес eco_ter@eco.te.gov.ua протягом 30 календарних днів з дня 
опублікування інформації.
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