
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ 

 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Аакон Грейн Україна» (ТОВ «Аакон 

Грейн Україна»). Код  ЄДРПОУ: 40618255. 

Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 35628, Рівненська обл., Дубенський район, 

с. Шепетин, вул. Шевченка, 27; контактний номер телефону: (096) 544 28 31;  

e-mail: mlakotskyy@aakongrainukraine.com  

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 47061, Тернопільська обл., 

Тернопільський р-н, с.Млинівці, вул.Залозецька, 35. 

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об’єкта. 

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: Виробнича діяльність, 

яку здійснює ТОВ «Аакон Грейн Україна» не підлягає під процедуру оцінки впливу на 

довкілля (ОВД), передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці 

впливу на довкілля, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 

№1010. Зерносушильний комплекс передано у власність ТОВ «Аакон Грейн Україна» 

згідно Договору купівлі-продажу. На даний час виробництво знаходиться в існуючому 

стані, на існуючий земельній ділянці. Жодних робіт по реконструкції, розширенню, 

перепрофілюванню чи збільшенню обсягів та номенклатури не передбачається. Залучення 

додаткових виробничих площ, використання додаткових земельних ресурсів не 

планується. Представлені документи для отримання дозволу на викиди оформлені 

виключно для існуючих джерел викидів. 

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):  

ТОВ “Аакон Грейн Україна” спеціалізується по вирощування с/г культур (збирання 

врожаю та підготовка продукції до збуту). Кількість зерна, що переробляється – 22000 

т/рік Технологiчний процес  складається з таких послiдовних операцій: прийом зерна у 

завальну яму; подача вихідного зерна на машину первинної очистки зерна МПО-50; сушка 

очищеного зерна на зерносушці SUKUP ТЕ2482E; охолодження зерна; передача готової 

продукції на склад та відвантаження споживачам. 

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Всього на промплощадці підприємства 

діє 12 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин, з них 1 організоване,  

10 неорганізованих і 1 аварійне, з яких в атмосферне повітря виділяється 8 забруднюючих 

речовин, валовий викид становить - 5,48085 т/рік. Основними забруднюючими 

речовинами є: Речовини у вигляді суспендованих твердих недиференційованих за складом  

(0,805 т/рік); Сажа (0,0027 т/рік); Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 

діоксид азоту (1,226 т/рік); Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид 

(0,0034 т/рік); Оксид вуглецю (3,424 т/рік); Неметанові леткі органічні сполуки [НМЛОС] 

(вуглеводні насичені С12-19 (розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець) (0,0054 т/рік);  Метан (0,013 т/рік); Бенз(а)пірен  (0,000055 т/рік). 

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що 

виконані або/та які потребують виконання: Підприємство відноситься до другої групи 

підприємств, відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного 

середовища України №108 від від 09.03.2006 р. для якого заходи щодо впровадження 

найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не 

розробляються. 
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Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують 

виконання: Підприємство відноситься до другої групи підприємств, як об'єкт, який 

підлягає взяттю на державний облік та не має виробництв або технологічного 

устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи 

керування, тому заходи не розроблялись та відсутні. 

На період проведення робіт з обгрунтування обсягів викидів для отримання 

Дозволу, згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі, установлено, що Викиди забруднюючих речовин відповідають 

вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р. та концентрації 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів не перевищують ГДК. 

Зауваження та пропозиції просимо надсилати в місячний термін до 

Тернопільської обласної військової (державної) адміністрації за адресою:  

46021, м. Тернопіль, вул. Грушевського,8 , тел. (0352) 25-95-93, електронна адреса: 

eco_ter@eco.te.gov.ua протягом 30 календарних днів з дня опублікування. 
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