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ЗАЯВА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
Підприємство: ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ-3» відповідно до Постанови кабінету міністрів
України від 13 березня 2002 р. № 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати
робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами» має наміри розробити Документи у яких обґрунтовуються обсяги
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та отримати Дозвіл на викиди забруднюючих
речовин майданчиком ТРЦ «ЕКВАТОР» за адресою: 36007, м.Полтава, вул. Ковпака, 26.
Повітряне середовище зазнає впливу продуктами згорання природного газу при роботі
опалювального обладнання, яким здійснюється теплопостачання будівлі, викидами природного
газу при роботі газового господарства, продуктами згоряння дизельного палива при роботі
дизельного двигуна електрогенератора, викидами холодоагенту при роботі холодильної станції
ковзанки, продуктами згоряння електродів при електрозварюванні металу, пиловими викидами від
обладнання механічної обробки металу, викидами летких речовин при фарбуванні.
В повітряне середовище викидаються наступні забруднюючі речовини: заліза оксид,
марганець та його з'єднання, азоту діоксид, кремнію діоксид аморфний, сажа, ангідрид сірчистий,
сірководень, вуглецю оксид, фториди газоподібні з'єднання (фтористий водень), фториди
добре розчинні неорганічні, фториди погано розчинні неорганічні, бутан, гексан, пентан, метан,
1,1,1,2-тетрафторетан (фреон-134-а), етантіол (етилмеркаптан), сольвент нафта, уайт-спірит, пропан,
етан, пил абразивно-металевий, ізобутан, аерозоль лакофарбових матеріалів.
Згідно діючого законодавства України, даний об'єкт відноситься до третьої групи та не має
виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні
технології та методи керування.
Звернення громадських організацій та окремих громадян, протягом 30 календарних днів
з дати даної публікації, можуть надаватися до Полтавської обласної державної адміністрації за
адресою: 36000, м.Полтава, вул. Соборності, 45.
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ɉɪɢɛɢɪɚɧɧɹɦɿɫɰɹɩɨɯɨɜɚɧɧɹ
ɦɢɣɤɚɩɚɦ ɹɬɧɢɤɚɨɝɨɪɨɠɿɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ
ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹɫɦɿɬɬɹɛɭɪ ɹɧɿɜɥɢɫɬɹ
 Ɉɛɪɨɛɤɚ ɩɚɦ ɹɬɧɢɤɿɜ ɤɜɿɬɧɢɤɿɜ ɧɚɞ
ɝɪɨɛɧɢɯ ɩɥɢɬ ɫɬɨɥɿɜ ɥɚɜɨɤ ɧɚɤɪɢɜɨɤ
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɨɝɨɪɨɠ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɬɨɪɿɜɜɨɫɤɿɜɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɱɿɜɤɨ
ɥɶɨɪɭɡɚɫɨɛɿɜɡɚɯɢɫɬɭɝɪɚɧɿɬɧɢɯɜɢɪɨɛɿɜɜɿɞ
ɜɩɥɢɜɭɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
 Ɉɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɬɪɟɬɿɜ ɧɚɩɢɫɿɜ  ɰɿɧɤ
ɜɟɣɫɨɦɚɛɨɮɚɪɛɚɦɢ
Ⱦɟɦɨɧɬɚɠɦɨɧɬɚɠɮɨɬɨɨɜɚɥɿɜ
 ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɪɨɬɭɚɪɧɨʀ ɩɥɢɬɤɢ ɩɨ ɩɟ
ɪɢɦɟɬɪɭ
ɡɛɟɬɨɧɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸɿɚɪɦɭɜɚɧɧɹɦ
 ɛɟɡ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɧɚ ɡɜɨɥɨɠɟ
ɧɢɣɝɪɚɧɜɿɞɫɿɜɡɰɟɦɟɧɬɨɦ
 Ʌɚɧɞɲɚɮɬɧɢɣ ɞɢɡɚɣɧ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢ
ɤɨɧɚɜɰɹɚɛɨɡɚɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸɡɚɦɨɜɧɢɤɚ
 ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɲɬɭɱɧɨʀ ɬɪɚɜɢ ɡ ɩɨɩɟɪɟ
ɞɧɶɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɡɚɫɢɩɤɚ ɳɟɛɟɧɟɦ ɚɛɨ
ɝɪɚɧɜɿɞɫɿɜɨɦ ɜɤɜɿɬɧɢɤɚɛɨɩɭɫɬɟɦɿɫɰɟ
 Ɉɛɫɢɩɚɧɧɹ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɩɨɯɨɜɚɧɧɹ
ɝɪɚɧɿɬɧɨɸɤɪɢɯɬɨɸɝɪɚɧɜɿɞɫɿɜɨɦɳɟɛɧɟɦ
ɁɚɦɿɧɚɿɭɫɬɚɧɨɜɤɚɜɚɡɥɚɦɩɚɞɿɿɧɁɚ
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɦɡɚɦɨɜɧɢɤɚ
ɉɨɤɥɚɞɚɧɧɹɛɭɤɟɬɿɜɚɛɨɤɨɲɢɤɿɜɠɢ
Ɇɢɧɚɞɚɽɦɨɬɚɤɿɩɨɫɥɭɝɢɩɨɞɨɝɥɹɞɭɬɚ
ɜɢɯɤɜɿɬɿɜɿɜɿɧɤɿɜɞɨɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɞɚɬɢ
ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿʀɩɨɯɨɜɚɧɶ
ȱɧɲɿɜɢɞɢɪɨɛɿɬɧɚɩɨɯɨɜɚɧɧɹɯɡɚɩɪɨ
 Ɉɛɨɜ ɹɡɤɨɜɢɣ ɜɢʀɡɞ ɧɚ ɦɿɫɰɟ ɩɨɯɨɜɚɧɧɹ
ɞɥɹɨɝɥɹɞɭɊɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɡɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɸ
ɩɨɡɢɰɿɽɸɡɚɦɨɜɧɢɤɚ
ɍɫɜɿɬɿɡɞɚɜɧɿɯɞɚɜɟɧɯɨɜɚɸɬɶɩɨɤɿɣɧɢɯɧɚ
ɤɥɚɞɨɜɢɳɿ²ɰɟʀɯɨɫɬɚɧɧɿɣɩɪɢɬɭɥɨɤɁɚɜɠɞɢ
ɯɨɱɟɬɶɫɹ ɩɪɢɣɬɢ ɧɚ ɞɨɝɥɹɧɭɬɟ ɩɨɯɨɜɚɧɧɹ ɞɨ
ɩɨɦɟɪɥɨʀ ɛɥɢɡɶɤɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɑɢɫɬɟ ɭɩɨɪɹɞɤɨ
ɜɚɧɟ ɩɨɯɨɜɚɧɧɹ  ɰɟ ɫɩɨɤɿɣ ɫɨɜɿɫɬɿ ɿ ɩɨɱɭɬɬɹ
ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨɨɛɨɜ ɹɡɤɭɭɪɨɞɢɱɿɜɩɨɤɿɣɧɢɯ
Ɍɚ  ɩɪɚɰɸɸɱɿɣ ɥɸɞɢɧɿ ɜɢɤɪɨʀɬɢ ɱɚɫ ɞɥɹ
ɱɚɫɬɨɝɨɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɤɥɚɞɨɜɢɳɚɡɦɟɬɨɸɪɟ
ɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨ
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɚɤɬɭɚɥɶɧɚɰɹɩɪɨɛɥɟɦɚɞɥɹɬɢɯɯɬɨ
ɡ ɹɤɢɯɨɫɶ ɩɪɢɱɢɧ ɡɦɭɲɟɧɢɣ ɛɭɜ ɩɨɤɢɧɭɬɢ
ɪɿɞɧɿɦɿɫɰɹɿɩɟɪɟʀɯɚɜɜɿɧɲɟɦɿɫɬɨɚɛɨɤɪɚʀɧɭ
ɉɪɢ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɿ ɩɨɯɨɜɚɧɧɹ   ɛɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɡ
ɧɚɫɜɿɞɱɭɜɚɽɩɨɬɪɹɫɿɧɧɹɜɢɹɜɢɜɲɢɡɚɩɢɥɟɧɢɣ
ɿɡɚɫɢɞɠɟɧɢɣɩɬɚɯɚɦɢɩɚɦ ɹɬɧɢɤɫɦɿɬɬɹɨɩɚ
ɥɟɥɢɫɬɹɬɚɞɚɜɧɨɡɿɜ ɹɥɢɣɛɭɤɟɬɤɜɿɬɿɜ
ɍɬɚɤɿɯɜɢɥɢɧɢɪɨɡɭɦɿɽɲɳɨɞɨɝɥɹɞɡɚɩɨ
ɯɨɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ
ɩɨɦɢɧɚɥɶɧɿ ɚɛɨ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿ ɞɧɿ ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ
ɜɢɩɚɞɤɿɜɦɢɬɭɬɠɟɧɚɦɚɝɚɽɦɨɫɹɧɚɜɟɫɬɢɩɨ
ɪɹɞɨɤɧɟɡɚɜɠɞɢɩɟɪɟɞɛɚɱɢɜɲɢɡɦɿɧɧɢɣɨɞɹɝ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɪɭɤɚɜɢɱɤɢ
Ⱥɥɟ ɧɿɳɨ ɧɟ ɡɚɜɚɠɚɽ ɩɟɪɟɞɨɪɭɱɢɬɢ ɛɥɚɝɨ
ɭɫɬɪɿɣɦɿɫɰɶɩɨɯɨɜɚɧɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɤɨɦɩɚɧɿʀ
ɳɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɨɞɿɛɧɢɯ
ɪɨɛɿɬ

Із 1 травня 2019 року в Україні змінюється
процедура проходження обов’язкового технічного
контролю (ОТК). Про це повідомили у прес-службі
Головного сервісного центру МВС України, пише
Гордон.
Після проходження техогляду власники транспортних
засобів будуть отримувати самоклейну RFID-мітку
радіочастотної ідентифікації разом із паперовим
бланком із даними про підсумки техогляду. Її потрібно
буде прикріпити до лобового скла.
У МВС вважають, що зміна процедури допоможе
скоротити ризик фальсифікації протоколів про
проходження ОТК.
У майбутньому правоохоронці будуть зчитувати мітки
на відстані за допомогою спеціальних пристроїв. Так
вони зможуть перевіряти, чи допущено транспортний
засіб до участі в дорожньому русі.
https://infofakt.com.ua

Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟ
ɜɫɿɩɭɧɤɬɢ
ɐɿɧɢɞɨɝɨɜɿɪɧɿ²ɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɜɢɞɭɪɨ
ɛɿɬɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿɬɚɨɛɫɹɝɭɚɬɚɤɨɠɜɿɞɞɚɥɶɧɨɫ
ɬɿɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɩɨɯɨɜɚɧɧɹ
ȼɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɩɨɯɨɜɚɧɧɹɦɢ ɪɨ
ɞɢɱɿɜɿɛɥɢɡɶɤɢɯɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɹɤɿɫɧɨɿɬɨɱɧɨɜ
ɫɬɪɨɤɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦ
ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ©ȽɊȺɇȱɌ ɆȺɃɋɌȿɊª
ɦɚɸɬɶɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣɞɨɫɜɿɞɩɨɞɨɝɥɹɞɭɡɚɩɨ
ɯɨɜɚɧɧɹɦɢɧɚɤɥɚɞɨɜɢɳɿɨɫɧɚɳɟɧɿɜɫɿɦɚɬɟɯ
ɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɞɨɝɥɹɞɭ
Ɂɪɚɡɤɢ ɮɨɬɨɡɜɿɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɧɚ ɧɚ
ɲɨɦɭɫɚɣɬɿgranit-master.com.uaɧɚɝɨɥɨɜɧɿɣ
ɫɬɨɪɿɧɰɿɜɤɚɬɟɝɨɪɿʀ©Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿɩɨɫɥɭɝɢª
Ɂɜɿɬɩɪɨɜɢɤɨɧɚɧɭɪɨɛɨɬɭ
Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚ
ɬɢɫɹɜɹɤɨɫɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɧɚɦɿɫɰɿɩɨɯɨɜɚɧɧɹ
ɪɨɛɿɬ ȼɢ ɡɦɨɠɟɬɟ ɨɫɨɛɢɫɬɨ Ⱥ ɳɨɛ ɭ ɡɚɦɨɜ
ɧɢɤɚ ɹɤɢɣɧɟɦɨɠɟɩɪɢʀɯɚɬɢ ɧɟɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ
ɫɭɦɧɿɜɿɜ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɦɢ ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɽɦɨ ɮɨ
ɬɨɡɜɿɬɡɦɿɫɰɹɜɢɤɨɧɚɧɨʀɪɨɛɨɬɢɞɨɿɩɿɫɥɹɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɹɡɚɦɨɜɥɟɧɢɯɞɿɣɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭɚɞɪɟɫɭ
ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɚɛɨɩɨ9LEHU:KDWV$SS

ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ©ȽɊȺɇȱɌ ɆȺɃɋɌȿɊª ɫɚ
ɦɨɫɬɿɣɧɨɜɢʀɠɞɠɚɸɬɶɧɚɛɭɞɶɹɤɿɤɥɚɞɨɜɢɳɚ
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ Ɍɚɤɨɠ ɧɚɲɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ
ɦɨɠɟɡɪɨɛɢɬɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɮɨɬɨɡɦɿɫɰɹɩɨɯɨ
ɜɚɧɧɹɿɜɢɤɨɧɚɬɢɜɚɲɿɨɫɨɛɢɫɬɿɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɳɨ
ɧɟɜɯɨɞɹɬɶɭɜɢɳɟɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɣɫɩɢɫɨɤ 
Ɂɚɜɞɹɤɢɪɨɛɨɬɿɧɚɲɨʀɤɨɦɩɚɧɿʀɦɿɫɰɹɩɨɯɨ
ɜɚɧɶ ɦɚɬɢɦɭɬɶ  ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ Ȼɭɞɶ
ɹɤɢɣ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɶ ʀʀ ɞɨɝɥɹɧɭɬɿɫɬɶ ɿ
ɡɪɨɡɭɦɿɽ ɳɨ ɩɚɦ ɹɬɶ ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ ɠɢɜɚ ɧɟ
ɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɨɤɿɜɳɨɦɢɧɭɥɢɡɞɧɹ
ɩɨɯɨɜɚɧɧɹ
Ɇɢ ɬɨɱɧɨ ɡɧɚɽɦɨ ɳɨ ɡɚɜɠɞɢ ɡɦɨɠɟɦɨ
ȼɚɦɞɨɩɨɦɨɝɬɢɡɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹɦɩɨɯɨɜɚɧɶ
Ɂɚɦɨɜɢɬɢɩɚɦ¶ɹɬɧɢɤɢɬɚɿɧɲɿɜɢɪɨɛɢɡɝɪɚ
ɧɿɬɭɣɦɚɪɦɭɪɭɦɟɲɤɚɧɰɿɉɨɥɬɚɜɢɬɚɨɛɥɚɫɬɿ
ɦɨɠɭɬɶɡɚɚɞɪɟɫɨɸ
ɦɿɫɬɨɉɨɥɬɚɜɚɜɭɥɢɰɹȽɟɪɚɳɟɧɤɚ
Ɍɟɥ  
ɦɨɛ    
ɫɚɣɬZZZJUDQLWPDVWHUFRPXD

