
Додатокі
Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕДЕМ-Ф», що знаходиться за 
адресом: 48663, Тернопільська область, Чортківський район, с.Синьків, вул. 
Центральна, 1, має намір внести зміни у дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря у зв’язку з необхідністю введення другого виду альтернативного 
палива -  пічного.

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

ТзОВ "ЕДЕМ-Ф" займається: змішаним сільським господарством, 
вирощуванням овочів і баштанних культур, коренеплодів, бульбоплодів, інших 
однорічних і дворічних культур.

Тепличний комплекс призначений для вирощування овочевих культур, в 
основному томатів і перцю.

Для забезпечення необхідного температурного режиму в тепличному 
комплексі при вирощуванні овочевих культур та для підігріву води для гарячого 
теплопостачання адміністративно-побутових та допоміжних приміщень 
передбачена котельня з трьома котлами НКВ LNE 9.0 -  3 шт.

Робота котлів передбачена на природному газі. Як альтернатива може 
використовуватися дизельне або пічне паливо. Робота котельні автоматизована. Для 
зберігання резервних видів палива передбачена герметична металева ємність.

Перевезення посадкового матеріалу та готової продукції служать електрокари, 
які працюють на акумуляторних батареях.

У випадку аварійного відключення електроенергії встановлено дизель- 
генератор, потужністю 1000 кВт.

Джерелами забруднення є: котли, дизель-генератор, ємність для зберігання 
резервного палива, місця зарядки акумуляторів та обладнання ремонтної майстерні.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від виробничої діяльності 
становлять 95,722 т/рік: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа, 
пил абразивно-металевий, аерозоль фарби) -  28,2097 т, оксиди азоту -  11,508 т 
оксид вуглецю -  36,94 т, діоксид сірки -  11,744 т, НМЛОС -  6,915 т, насичені 
вуглеводні 0,0076 т, сірчана кислота 0,00166 т, оксиди заліза - 0,0013 т, оксид 
марганцю -  0,00008 т, ксилол -  0,0065 т, уайт-спірит -  0,034 т.

Окрім цього в атмосферу викидається 6316,36 т/ рік парникових газів, при 
цьому, при переведенні котельні на друге альтернативне паливо (пічне) викид в 
атмосферу парникових газів зменшиться до 2381,39 т, що в свою чергу призведе до 
зменшення впливу на озоновий шар атмосфери.

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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