
ЗАЯВА ПРО НАМІРИ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Одеса, основною діяльністю якої є - Діяльність у 

сфері оборони, що знаходиться за адресою: 65058, Одеська обл., м.Одеса, вул.Армійська,18, 
повідомляє про наміри щодо отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами військових містечок, що обліковуються на балансі КЕВ 
м.Одеса, а саме:                 
- в/м №10, що розташоване за адресою: 65121, м.Одеса, вул.Шкільний аеродром,1а, джерелами 
викидів забруднюючих речовин є: три труби відводу димових газів котелень та склад твердого 
палива, передбачаються наступні викиди забруднюючих речовин у т/рік: оксиду вуглецю – 5,211, 
метану – 0,003, металів та їх сполук – 0,00332, оксидів азоту – 0,4, суспендованих твердих 
частинок – 8,465, сірки діоксид – 8,97 та парникових газів – 358,63;                        
- в/м №3М, що розташоване за адресою: 65038, м.Одеса, провул.Маячний,3, джерелами викидів 
забруднюючих речовин є: дві труби відводу димових газів котелень та склад твердого палива, 
передбачаються наступні викиди забруднюючих речовин у т/рік: оксиду вуглецю – 1,005, метану – 
0,001, металів та їх сполук – 0,0006, оксидів азоту – 0,09, суспендованих твердих частинок – 1,431, 
сірки діоксид – 1,4 та парникових газів – 67,56;                                                                                    
- в/м №237, що розташоване за адресою: 65037, м.Одеса, вул.Дача Ковалевського,127, джерелами 
викидів забруднюючих речовин є: труба відводу димових газів котельні та склад твердого палива, 
передбачаються наступні викиди забруднюючих речовин у т/рік: оксиду вуглецю – 1,075, метану – 
0,001, металів та їх сполук – 0,0006, оксидів азоту – 0,087, суспендованих твердих частинок – 1,51, 
сірки діоксид – 1,465 та парникових газів – 71,87;                           
- в/м №139, що розташоване за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, Куяльницький лиман, 
джерелами викидів забруднюючих речовин є: труба відводу димових газів котельні та склад 
твердого палива, передбачаються наступні викиди забруднюючих речовин у т/рік: оксиду вуглецю 
– 0,33, метану – 0,002, металів та їх сполук – 0,0002, оксидів азоту – 0,09, суспендованих твердих 
частинок – 0,51, сірки діоксид – 0,5 та парникових газів – 22,55;                     
- в/м № Нерубайське-13, що розташоване за адресою: 67661, Одеська обл., Одеський р-н, 
с.Нерубайське, джерелами викидів забруднюючих речовин є: труба відводу димових газів котельні 
та склад твердого палива, передбачаються наступні викиди забруднюючих речовин у т/рік: оксиду 
вуглецю – 0,772, метану – 0,00043, металів та їх сполук – 0,0005, оксидів азоту – 0,072, 
суспендованих твердих частинок – 1,222, сірки діоксид – 1,2 та парникових газів – 53,156;                           
- в/м №58, що розташоване за адресою: 65012, Одеська обл., м.Одеса, вул.Французький бульвар,1, 
джерелами викидів забруднюючих речовин є: труба відводу димових газів котельні та склад 
твердого палива, передбачаються наступні викиди забруднюючих речовин у т/рік: оксиду вуглецю 
– 0,042, метану – 0,002, металів та їх сполук – 0,00141, оксидів азоту – 0,173, суспендованих 
твердих частинок – 3,614, сірки діоксид – 3,922 та парникових газів – 169,975;             
- в/м №65, що розташоване за адресою: 65020, Одеська обл., м.Одеса, 
вул.Старопортофранківська,48, джерелами викидів забруднюючих речовин є: труба відводу 
димових газів котельні та склад твердого палива, передбачаються наступні викиди забруднюючих 
речовин у т/рік: оксиду вуглецю – 0,993, метану – 0,0007, металів та їх сполук – 0,000613, оксидів 
азоту – 0,077, суспендованих твердих частинок – 1,5, сірки діоксид – 1,465 та парникових газів – 
67,556;                                                                                    
- в/м №59, що розташоване за адресою: 65005, Одеська обл., м.Одеса, вул.Дальницька,60, 
джерелами викидів забруднюючих речовин є: труба відводу димових газів котельні та склад 
твердого палива, передбачаються наступні викиди забруднюючих речовин у т/рік: оксиду вуглецю 
– 0,02, метану – 0,0013, металів та їх сполук – 0,00141, оксидів азоту – 0,141, суспендованих 
твердих частинок – 3,442, сірки діоксид – 3,7 та парникових газів – 149,56;                                  
- в/м №247, що розташоване за адресою: 67806, Одеська обл., Одеський р-н, смт.Авангард, 
джерелами викидів забруднюючих речовин є: труба відводу димових газів котельні та склад 
твердого палива, передбачаються наступні викиди забруднюючих речовин у т/рік: оксиду вуглецю 
– 0,046, метану – 0,003, метали та їх сполуки – 0,00231, оксидів азоту – 0,26, суспендованих 
твердих частинок – 5,9, сірки діоксид – 6,364 та парникових газів – 264,4;                        
- в/м №Дальник-7, що розташоване за адресою: 67806, Одеська обл., Одеський р-н, смт.Авангард, 
вул.Базова,24, джерелами викидів забруднюючих речовин є: труба відводу димових газів котельні 
та склад твердого палива, передбачаються наступні викиди забруднюючих речовин у т/рік: оксиду 
вуглецю – 0,042, метану – 0,002, металів та їх сполук – 0,00111, оксидів азоту – 0,2, суспендованих 
твердих частинок – 2,732, сірки діоксид – 2,96 та парникових газів – 133,73;                                        



- в/м №Чорноморське-3, яке знаходиться за адресою: 67570, Одеська обл., Одеський р-н, 
смт.Чорноморське, джерелами викидів забруднюючих речовин є: дев’ять труб відводу димових 
газів котелень та склад твердого палива, передбачаються наступні викиди забруднюючих речовин 
у т/рік: оксиду вуглецю – 44,463, метану – 0,024, металів та їх сполук – 0,02834, оксидів азоту – 
3,312, суспендованих твердих частинок – 71,26, сірки діоксид – 77,7 та парникових газів – 3071,06;  
- в/м №Чорноморське-6, яке знаходиться за адресою: 67570, Одеська обл., Одеський р-н, 
смт.Чорноморське, джерелами викидів забруднюючих речовин є: шість труб відводу димових газів 
котелень та склад твердого палива, передбачаються наступні викиди забруднюючих речовин у 
т/рік: оксиду вуглецю – 7,752, метану – 0,00444, металів та їх сполук – 0,005, оксидів азоту – 0,6, 
суспендованих твердих частинок – 12,243, сірки діоксид – 13,32 та парникових газів – 533,082.

Як виявили розрахунки забруднення атмосферного повітря на існуючий стан, долі 
приземної концентрації забруднюючих речовин не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного 
повітря по всіх інгредієнтах, на всіх розрахункових точках на межі нормативної СЗЗ та 
найближчих житлових забудов. 

Обґрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на викиди направляються на узгодження 
в Департамент екології та природних ресурсів Одеської ОДА.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян приймаються 
протягом місяця з дня публікації до Одеської ОДА за адресою: 65107, м.Одеса, вул.Канатна,83, 
тел.: (048) 728-35-05, до Одеської РДА за адресою: 65032, м.Одеса, просп.Шевченка,4, телефон:  
(048) 705-54-41, до Авангардівської ТГ Одеського р-ну Одеської обл. за адресою: смт.Авангард, 
вул.Добрянського,26, телефон: (048) 797-21-89, до Чорноморської ТГ Одеського р-ну Одеської 
обл. за адресою: смт. Чорноморське, вул.Гвардійська,19, телефон: (048) 753-53-75, до 
Нерубайської ТГ Одеського р-ну Одеської обл. за адресою: с.Нерубайське, пл.Партизан,4, 
телефон: (0482) 36-32-01.  


