
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»  (НЕК «УКРЕНЕРГО»), повідомляє про наміри отримання 

дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для трьох виробничих 

майданчиків. 

Юридична та поштова адреса суб’єкта господарювання: 01032, м. Київ, вул. 

Симона Петлюри, 25; код ЄДРПОУ: 00100227; телефон: (044) 238-31-52, (044) 238-30-12; 

електронна пошта: kanc@ndc.energy.gov.ua. 

НЕК «УКРЕНЕРГО» спеціалізується на експлуатації i технічному обслуговуванні 

енергетичного обладнання, трансформації та передача електроенергії від виробника до 

пунктів підключення місцевих (локальних) розподільчих мереж. 

Виробничі майданчики розташовано за адресами: 

1. Івано-Франківський Регіональний центр обслуговування мережі у Закарпатській 

області структурного підрозділу: Західне територіальне управління обслуговування 

мережі Дирекції експлуатації та розвитку мережі Приватного акціонерного товариства 

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» «УКРЕНЕРГО». Адреса виробничого 

майданчику: 89626, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, c. Ключарки, вул. Гагаріна, 89. 

При роботі обладнання виділяються забруднюючі речовини (т/рік): Сульфатна 

кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,000048; Азоту (1) оксид (N₂O) - 0,000091; Вуглецю 

діоксид - 43,661; Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 

0,00733; Оксид вуглецю - 0,005543; Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на 

діоксид сірки - 0,000251; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом - 0,000809; Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 

- 0,000213; Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 та ін.) в перрахунку на 

сумарний органічний вуглець - 0,000004; Метан - 0,000798; Ртуть та її сполуки в 

перерахунку на ртуть - 0,00000008. 

2. ПС 400 кВ «Мукачеве» структурного підрозділу: Західне територіальне 

управління обслуговування мережі Дирекції експлуатації та розвитку мережі Приватного 

акціонерного товариства «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 

«УКРЕНЕРГО». Адреса виробничого майданчику: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, 

89626,  c. Ключарки, вул. Гагаріна, 91. 

При роботі обладнання виділяються забруднюючі речовини (т/рік): Залізо та його 

сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,00006; Кремнію діоксид аморфний  - 0,00018; Титану 

діоксид - 0,000006; Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану - 0,000015; 

Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,005366; Азоту (1) оксид (N₂O) - 

0,000003; Вуглецю діоксид - 0,094; Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку 

на діоксид азоту - 0,000085; Оксид вуглецю - 0,000347; Діоксид сірки (діоксид та 

триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,000044; Речовини у вигляд суспендованих 

твердих частинок недиференційованих за складом - 0,001343; Неметанові леткі органічні 

сполуки (НМЛОС) - 0,000064; Спирт етиловий  - 0,000977; Масло мiнеральне нафтове 

(веретенне, машинне, цилiндрове i iн.) - 0,016669; Метан - 0,000001; Гексфторид сірки 

(суміш газів з елегазових електроустановок з вмістом елегазу 95 %) - 0,001779; Кислота 

азотна за молекулою HNOз - 0,002994. 

3. ПС 220 кВ «Воловець» структурного підрозділу: Західне територіальне 

управління обслуговування мережі Дирекції експлуатації та розвитку мережі Приватного 

акціонерного товариства «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 

«УКРЕНЕРГО». Адреса виробничого майданчику: 89100, Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н, смт. Воловець, вул. Залізнична, 2а. 

При роботі обладнання виділяються забруднюючі речовини (т/рік): Сульфатна 

кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,003504; Речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок недиференційованих за складом - 0,000612; Масло мiнеральне нафтове 

(веретенне, машинне, цилiндрове i iн.) - 0,0071259; Сірки гексафторид - 0,00067. 



На підприємстві немає виробництв і технологічного устаткування, на яких повинні 

впроваджуватися найкращі доступні технології і методи керування. Аналіз даних 

інвентаризації джерел викидів свідчить про те, що фактичні викиди забруднюючих 

речовин менші, ніж нормативні граничнодопустимі викиди, заходи щодо скорочення 

обсягів викидів не плануються. Встановлені нормативи гранично-допустимих викидів 

дотримуються. Перевищення гранично-допустимих концентрацій на межі санітарно-

захисної зони відсутні. 

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін з дня 

публікації до Закарпатської обласної військової адміністрації за адресою: 88008, м. 

Ужгород, пл. Народна, 4, телефон: (0312) 69-61-00, (0312) 69-60-80, (0312) 69-60-78 факс; 

email: admin@carpathia.gov.ua. 
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