
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про намір отримати дозвіл на викиди  

 

ТОВ «СІ-ЕН-ДЖІ» знаходиться за адресою: 89452, Закарпатська обл., Ужгородський район, село Вовкове, 

вулиця Тайня, 5 км планує спорудження пошукових свердловин №104-Ужгородська, №105-Ужгородська, №106-

Ужгородська, №107-Ужгородська Ужгородської площі з метою пошуку газових покладів та підключення 

свердловин до проектованої установки підготовки газу «Ужгород» на території Сюртівської сільської 

територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області. 

Метою отримання дозволу на викиди є отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати 

об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини. 

Забруднення атмосфери відбувається: 

а) при спалюванні палива в процесі роботи двигунів внутрішнього згорання бурового обладнання, дизель-

електростанції та технологічного транспорту; 

б) при випаровуванні граничних вуглеводнів з металевих ємкостей для зберігання дизпалива; 

в) при спалюванні продуктів освоєння свердловини в процесі випробування продуктивних горизонтів. 

Під час буріння буровою установкою з дизельним приводом: 

На площадці бурової існує чотири організованих джерела викиду шкідливих речовин в атмосферне повітря:  

1) колектор ДВЗ бурової установки; 

2) вихлопна бурових насосів; 

3) вихлопна дизель-електростанції; 

4) факельний викид. 

А також чотири неорганізованих джерела: 

5) площадка для розміщення автоспецтехніки; 

6) металева ємкість для зберігання дизпалива; 

7) блок приготування бурового розчину; 

8) вишко-лебідочний блок. 

Загальна кількість викидів під час буріння чотирьох свердловин 

Код 

речовин

и 

Найменування речовини 
Кількість викидів під час 

буріння свердловин, т/рік 

123 Заліза оксид 0,003448 

143 Марганець та його сполуки 0,00108 

301 Азоту діоксид 0,8776 

328 Сажа 2,456 

330 Діоксид сірки 0,4776 

337 Вуглецю оксид 6,672 

342 
Фтористі газоподібні сполуки (фтористий 

водень) 
0,00088 

343 Фториди добре розчинні неорганічні 0,00052 

344 Фториди погано розчинні неорганічні 0,0006 

410 Метан 0,0172 

703 Бенз(а)пірен 0,0002112 

2754 Вуглеводні насичені С12-С19 2,7308 

12871 
Пил неорганічний, що містить двоокис 

кремнію 
0,0124 

Сумарна кількість викидів т/рік 13,250339 

 

З метою визначення ступеня дії викидів забруднюючих речовин на навколишнє середовище, був проведений 

розрахунок розсіювання  забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, який показав, що максимальні 

концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери не перевищують ГДК. Т.ч. викиди цих 

речовин в атмосферу є допустимими і санітарно-гігієнічні норми забезпечуються. 

 Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства 

просимо надсилати в місячний термін до Закарпатської обласної військової адміністрації за адресою: пл. Народна, 

4, м. Ужгород, 88008, тел.: (0312) 69-61-00, 69-60-80: факс: (0312) 261-23-99, e-mail: admin@carpathia.gov.ua. 

mailto:admin@carpathia.gov.ua

