
Повідомлення про намір отримати
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу

ТОВ «ГРЕЙН-ТРАНСШИПМЕНТ»

Юридична адреса ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ГРЕЙН-ТРАНСШИПМЕНТ» (далі – ТОВ «ГРЕЙН-ТРАНСШИПМЕНТ»): м. 
Миколаїв, вул. Потьомкинська, 129В, кв. 36.

ТОВ «ГРЕЙН-ТРАНСШИПМЕНТ» здійснює свою діяльність на причалі 
№25 ТОВ «М.В. КАРГО» морського порту Південний, за адресою: 67543, Одеська 
обл., Одеський р-н, с. Визирка, вул. Ставніцера Олексія, 60.

Код ЄДРПОУ — 41071408. Телефон: 067-123-45-39. e-mail: agent@grain-ts.com
Метою розробки проектної документації є встановлення науково-

обгрунтованих нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферу від 
стаціонарних джерел діючого підприємства ТОВ «ГРЕЙН-ТРАНСШИПМЕНТ» і 
отримання дозволу на викиди.

Підприємство не підлягає під дію положень Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля».

ТОВ «ГРЕЙН-ТРАНСШИПМЕНТ» спеціалізується на перевантаженні 
зернових культур.

Перевантаження зернових культур на причалі №25 ТОВ «М.В. КАРГО» 
здійснюється за варіантом «трюм – трюм», у відповідності з РТК № 01.1.

Великотоннажне судно прибуває на причал №25 і к ньому швартується 
плавкран, до якого з протилежного борту встановлюється самохідне судно. Між 
плавкраном і судами, в місцях перенесення грейфера, встановлюються брезенти.

Кранівник подає грейфер в розкритому стані на судно, що розвантажується, 
затримує його над трюмом, після припинення коливань опускає вертикально в 
трюм судна та здійснює зачерпування вантажу. Після цього він піднімає грейфер 
вертикально вгору та переносить вантаж на судно, що завантажується на висоті не 
менш 1,0 м над комінгсом судна, опускає грейфер у трюм на висоту не більш 1,0 м 
від пайолу або раніше зануреного шару вантажу і розкриває його. Після 
завантаження поверхня вантажу вирівнюється грейфером.

Продуктивність перевантаження становить 680 т/год. Загальний вантажообіг 
зернових культур (пшениця, кукурудза, ячмінь) на причалі №25 ТОВ «М.В. 
КАРГО» становить 75000 т/рік.

При завантаження трюмів судна в атмосферне повітря виділяються речовини 
у вигляді суспендованих твердих частинок, загальною масою 0,013 т/рік.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів по ступеню впливу на 
атмосферне повітря, тому впровадження найкращих існуючих технологій не 
передбачається.

У 2021 році на підприємстві проведена інвентаризація джерел викидів, на 
підставі якої, розроблені документи, що обгрунтовують обсяги викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря для отримання дозволу на викид в 
Департаменті екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації.

У зазначених документах проведено розрахунок розсіювання забруднюючих 
речовин в приземному шарі атмосфери і показано, що концентрації речовин у 
вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, не 
перевищують гігієнічних нормативів на межі СЗЗ.



В цілому, вплив виробничої діяльності ТОВ «ГРЕЙН-ТРАНСШИПМЕНТ» 
на атмосферне повітря можна оцінити як допустиме. Заходи щодо скорочення 
викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

У зв’язку з тим, що джерела викидів являються неорганізованими виконати 
порівняння фактичних викидів забруднюючих речовин з встановленими 
законодавством нормативами на викиди не можливо. Для неорганізованих 
стаціонарних джерел нормативи гранично допустимих викидів не 
встановлюються, регулювання викидів здійснюється шляхом встановлення умов.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
необхідно надсилати протягом 30 календарних днів до Департаменту екології та 
природних ресурсів Одеської облдержадміністрації, за адресою: 65032, м. Одеса, 
вул. Канатна, 83, тел.: (048)-728-33-41, e-mail: ecolog@odessa.gov.ua.


