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ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ДАНИХ
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Обов’язково:
1. Установчі документи підприємства.
2. Номенклатура та обсяги виробленої продукції (або наданих послуг) за звітний та попередній
рік.
3. Картографічний матеріал промислових майданчиків підприємства в масштабі, із
зазначенням об'єктів, будівель і споруд виробничої сфери, прилеглих об'єктів житлового та
громадського призначення.
4. Відомості про суб'єктів господарювання, які розміщуються на території підприємства або
межують з ним (найменування, адреса).
5. Характеристика виробничої структури підприємства та опис основних і допоміжних
технологічних процесів.
6. Перелік основного технологічного обладнання, проектна та фактична потужність, дата
введення в експлуатацію, дата останньої реконструкції або модернізації, нормативний
термін амортизації, режим роботи (годин / зміну, годин / рік).
7. Відомості про витрату сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів за звітний та
попередній рік в розрізі одиниці технологічного обладнання (джерела викидів).
8. Блок-схеми виробничих процесів.
9. Для новостворених джерел викидів копія Розділу ОВНС у складі проектної документації, яка
отримала позитивний висновок державної експертизи в рамках вимог чинного
законодавства.
10. У разі проведення інструментальних вимірів графік роботи обладнання, на якому
проводяться виміри.
11. Відомості про потенційно-небезпечні об'єкти підприємства (найменування, місце
розміщення, цех, ділянка, підрозділ); найменування, маса і категорія небезпечної речовини,
яке ідентифікує об'єкт як потенційно небезпечний; характеристика забруднюючих речовин,
які в разі виникнення надзвичайної ситуації (НС) можуть потрапити в атмосферне повітря;
порядок дій у разі виникнення НС та заходи щодо ліквідації наслідків.
12. Відомості про заходи з охорони атмосферного повітря, передбачені міською, обласною та
іншими природоохоронними програмами (найменування заходу, термін виконання, обсяг
капіталовкладень, тис. грн., ефект зниження викидів, т / рік).
13. Інформація про впровадження найкращих доступних технологій виробництва для
підприємств 1 групи.
Якщо є у наявності:
14. Електронна копія останньої Інвентаризації викидів забруднюючих речовин та Документів, у
яких обґрунтовується обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами.
15. Копія висновку про центроїди промислових майданчиків підприємства, видана інститутом
«Укргеоінформ» ім. А.В. Шаха для об'єктів 1 і 2 групи.
16. Довідка щодо величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі.
17. Довідка щодо кліматичних умов та коефіцієнтів, які визначають умови розсіювання
забруднюючих речовин.
18. Акти відбору проб забруднюючих речовин на джерелах викидів та Протоколи аналізів проб
забруднюючих речовин.
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