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ЗАЯВА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В
АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
Підприємство: ТОВ «НВП «КОМПАНІЯ ІНГВАР» 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 ТОВ «НВП
«КОМПАНІЯ ІНГВАР» за адресою: 36008, м.Полтава, вул. Серьогіна, 4а і 4д.
Повітряне середовище зазнає впливу продуктами згоряння природного
газу при роботі опалювального обладнання, яким здійснюється теплопостачання
адміністративної і виробничих будівель, викидами природного газу при роботі
газового господарства, продуктами згоряння при роботі бензинових двигунів,
продуктами згоряння при електрозварюванні металу, продуктами горіння при
вогньовому різанні металу, пиловими викидами від обладнання механічної обробки
металу, викидами летких речовин при фарбуванні та мийці деталей, викидами при
зарядці акумуляторів, вихлопними газами від дизельних двигунів автомобілів.
В повітряне середовище викидаються наступні забруднюючі речовини:
заліза оксид на залізо - 9,81E-03 т, марганець та його з'єднання - 3,47E-04 т, хром
шестивалентний - 4,00E-07 т, азоту діоксид - 6,77E-02 т, кислота сіpчана - 5,70E-05 т,
кремнію діоксид аморфний - 1,51E-05 т, сажа - 9,0E-06 т, ангідрид сірчистий - 4,30E-05
т, сірководень - 3,4E-07 т, вуглецю оксид - 7,21E-02 т, фториди, газоподібні з`єднання 1,60E-06 т, фториди добре розчинні неорганічні - 3,0E-05 т, фториди погано розчинні
неорганічні - 7,0E-05 т, бутан - 1,45E-05 т, гексан - 8,12E-06 т, пентан - 9,24E-06 т, метан
- 1,54E-03 т, толуол - 1,41E-02 т, спирт бутиловий - 2,77E-03 т, спирт етиловий - 3,0E-03
т, бутилацетат - 4,98E-03 т, етилацетат - 2,12E-03 т, етилцелосольв - 1,60E-03 т, ацетон
- 1,40E-03 т, етантіол (етилмеркаптан) - 6,90E-07 т, діетаноламін - 1,0E-02 т, керосин
- 1,21E-02 т, масло мінеральне - 1,08E-05 т, сольвент нафта - 2,38E-02 т, уайт-спірит
- 3,38E-02 т, вуглеводні гpаничні - 5,38E-04 т, пропан - 5,42E-05 т, етан - 1,41E-04 т,
пил абразивно-металевий - 4,38E-02 т, ізобутан - 9,14E-06 т, аерозоль лакофарбових
матеріалів - 1,38E-02 т,
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.

Цьогоріч українців чекають певні зміни. Вже з осені на
платіжках банку не буде «Коду банку». Стало відомо, чим
його замінять та чому.
Банки України націлились змінити вигляд платіжок. Уже з 1
листопада цього року з платіжок зникне реквізит «Код банку».
Натомість на його місці з’явиться міжнародний номер IBAN
(International Bank Account Number). Як відомо, до останнього
номеру входить 29 символів. «Код банку» стане однією зі
складових IBAN.
Повний IBAN:
UA - два буквених символи країни, в якій відкрито рахунок.
ХХ - дві контрольні цифри.
ХХХХХХ - код МФО, шестизначний ідентифікатор банку.
ХХХХ - довільна кількість нулів.
14 символів чинного зараз номера рахунку.
До слова, за допомогою унікального банківського номеру
IBAN проводять взаєморозрахунки в рамках однієї країни та у
всьому світі.
Процес присвоєння міжнародного номеру банківського
рахунку IBAN
НЕ ПОТРЕБУЄ:
заміни старих рахунків на нові;
укладання нових договорів між банком та клієнтом;
переоформлення довіреностей щодо розпорядження
рахунками.
Рахунки суб'єктів господарювання, які відкрито до 5
серпня 2019 року, з номерами за стандартом IBAN не пізніше
10 листопада 2019 року будуть відправлені банками на
реєстрацію до Державної фіскальної служби України.
Усі перекази з 1 листопада 2019 року будуть здійснюватися
з використанням лише IBAN.
Під час перехідного періоду з 5 серпня по 31 жовтня 2019
року банки прийматимуть розрахункові документи на
переказ грошових коштів як із зазначенням IBAN, так і у
старому форматі (МФО банку + номер рахунку).

Шукайте нас
в Інтернеті
ПОЛТАВЦІ

№ 13 (20.05.2019 року)

https://buh.ligazakon.ne

нфо

www.gazetapoltava.info

