
ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 

Акціонерне товариство «Київгаз», юридична адреса: 01103 м. Київ, вул. М. Бойчука, 

4Б, повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря для проммайданчику, фактична адреса: 03113 м. Київ, Голосіївський район, пров. 

Руслана Лужевського, 18А. 

Промисловий майданчик АТ «Київгаз» спеціалізується на технічному обслуговуванні 

управління спеціалізованого автотранспортного господарства аварійної та інших служб АТ 

«Київгаз». Виробничої діяльності на території об’єкту не провадиться. 

Майданчик АТ «Київгаз» складається з наступних дільниць: мийка автотранспорту, пост 

ремонту шин, ділянка з ремонту електричного обладнання авто, механічна дільниця, малярна 

дільниця, пост зарядки акумуляторів, котельня на природному газі. Джерелами утворення 

забруднюючих речовин підприємства є: котельня (шість котлів водогрійних «Thermona THERM 

TRIO 90 T»), скидні свічки, мийка автотранспорту, пост ремонту шин, ділянка 

електрообладнання, механічна дільниця, малярна дільниця, пост зарядки акумуляторів, дизель-

генератори та стоянка автотранспорту. 

В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти наступні 

забруднюючі речовини: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), ртуть та її сполуки (у 

перерахунку на ртуть), свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець), манган та його 

сполуки (у перерахунку на манган), кремнію діоксид аморфний (аеросил-175), титану діоксид, 

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна), сажа, оксиди 

азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]), азоту(1) оксид (N2O), сірки діоксид, 

сульфатна кислота (H2SO4) (сірчана кислота), оксид вуглецю, вуглецю діоксид, спирт 

бутиловий, 1-~Метоксипропанол-2 (альфа-метиловий ефір пропіленгліколю), бензин 

(нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець), сольвент нафта, уайт-спірит, неметанові 

легкі органічні сполуки (НМЛОС), бутилацетат, етилацетат, ксилол, метилетилкетон, толуол та 

метан. Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин складе 201,9 тонн/рік (із них діоксид 

вуглецю – 201,4 т/рік). У тому числі викид забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 

викиду становить 200,2 тонн/рік, викид від пересувних джерел викиду становить 1,7 тонн/рік. 

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації 

до Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 

366-64-10, 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua. 


