
Повідомлення 

про намір отримати дозвіл на викиди 

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ка-

рат Мотор" 

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТзОВ "Карат Мотор" 

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 35152173 

Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 88017, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Соб-

ранецька, 124. 

Контактний номер телефону суб’єкта господарювання: (0312) 64 06 06. 

Адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: dealer@karat-motor.toyota.ua 

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 88020, Закарпатська область, Ужгородсь-

кий район, с. Баранинці, вул. Об’їздна, 11 В/А 

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта. 

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: процедура оцінка впливу на до-

вкілля для Сервісного центру Тойота Ужгород не проводилася, оскільки дана діяльність не входить до пере-

ліку видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці 

впливу на довкілля, що наведений в частині другій і третій статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на 

довкілля". 

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Сервісний центр 

Тойота Ужгород ТзОВ "Карат Мотор" призначений для технічного обслуговування та ремонту автомобілів. 

На території майданчику знаходиться адміністративне приміщення, склад, ремонтні бокси та фарбувальне 

відділення. Джерелами утворення забруднюючих речовин є фарбувальна камера та дизельний електрогенера-

тор. Загальна кількість стаціонарних джерел викидів – 2. 

Фарбувальна камера обладнана приточно-витяжною вентиляцією. Повітря на вході очищується фі-

льтром, за необхідності, підігрівається та подається в камеру. Витяжна вентиляція так само обладнана філь-

тром, який забезпечує очистку повітря від аерозолю лако-фарбового матеріалу на рівні 95%. Нанесення 

ЛФМ відбувається в ручну за допомогою пневматичного пістолета. Потенційна кількість використаних 

лако-фарбових матеріалів – 0,9 т. Забруднюючі речовини, які виділяються в атмосферу: бутилацетат в кіль-

кості 0,2604 т/рік, бутанол в кількості 0,1302 т/рік, ксилол в кількості 0,0434 т/рік та пил недиференційова-

ний за складом в кількості 0,00654 т/рік. 
Дизельний електрогенератор Caterpillar DE165GC працює на дизпаливі, розхід палива: при макси-

мальному навантаженні – 33 л/год., при середньому навантаженні – 18 л/год. Джерело утворення забрудню-

ючих речовин – рядний, 6-и циліндровий, 4-х тактний двигун внутрішнього згорання робочим об’ємом 7 л. 

Забруднюючі речовини, які виділяються в атмосферу: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + 

NO2]) в кількості 0,388256 т/рік, аміак в кількості 0,00099 т/рік, сірки діоксид в кількості 0,000156 т/рік, 

оксид вуглецю в кількості 0,192696 т/рік, бенз(а)пірен в кількості 0,0000004 т/рік, неметанові леткі органічні 

сполуки (НМЛОС) в кількості 0,040102 т/рік, пил недиференційований за складом в кількості 0,039581 т/рік 

та парникові гази: азоту (1) оксид [N2О] в кількості 0,001458 т/рік і вуглецю діоксид в кількості 82,52076 

т/рік. 
Відомості щодо видів та обсягів викидів: 

№ 

з/п 

Забруднююча речовина Фактичний 

обсяг викидів 

(т/рік) 

Потенційний 

обсяг викидів 

(т/рік) 
код найменування 

1 03000/2902 
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мік-

рочастинки та волокна) 
0,024474 0,046121 

2 04001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 0,207995 0,388256 

3 04002/– Азоту (1) оксид [N2О] 0,000781 0,001458 

4 04003/303 Аміак 0,00053 0,00099 

5 05001/330 Сірки діоксид 0,000084 0,000156 

6 06000/337 Оксид вуглецю 0,10323 0,192696 

 11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) в т.ч.: 0,238483 0,474102 

7 11000/2754 
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) 

у перерахунку на сумарний орг. вуглець 
0,021483 0,040102 

8 11000/1042 Бутанол 0,0651 0,1302 

9 11009/1210 Бутилацетат 0,1302 0,2604 

10 11030/616 Ксилол 0,0217 0,0434 

11 13101/703 Бенз(а)пірен 0,0000002 0,0000004 

12 07000/– Вуглецю діоксид 44,20755 82,52076 

Всього  44,7831272 83,6245394 

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та 

які потребують виконання: заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не 
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розроблялись, оскільки Сервісний центр Тойота Ужгород ТзОВ "Карат Мотор" віднесено до третьої групи 

об’єктів. 

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: за-

ходи щодо скорочення викидів не розроблялись, оскільки Сервісний центр Тойота Ужгород ТзОВ "Карат 

Мотор" віднесено до третьої групи об’єктів. 

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: заходи щодо 

скорочення викидів не розроблялись, оскільки Сервісний центр Тойота Ужгород ТзОВ "Карат Мотор" від-

несено до третьої групи об’єктів. 

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1 – труба витяжки фарбувальної камери. 

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид відповідно до 

законодавства, мг/м
3
 

Затверджений гранич-

нодопустимий викид, 

мг/м
3
 

Термін досягнення за-

твердженого значення 

Ксилол 100 100 01.04.2023 

Речовини у вигляді суспендова-

них твердих частинок (мікрочас-

тинки та волокна) 

150 150 01.04.2023 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, відповідно до законо-

давства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с): 

- для бутанолу – 0,105028 г/с з 01.04.2023; 

- для бутилацетату – 0,186857 г/с з 01.04.2023. 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 2 – труба дизельного електрогенератора Caterpillar DE165GC. 

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид відповідно до 

законодавства, мг/м
3
 

Затверджений гранич-

нодопустимий викид, 

мг/м
3
 

Термін досягнення за-

твердженого значення 

Речовини у вигляді суспендова-

них твердих частинок (мікрочас-

тинки та волокна) 

150 150 01.04.2023 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, відповідно до законо-

давства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с): 

- для оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,267635 г/с з 01.04.2023; 

- для аміаку – 0,000296 г/с з 01.04.2023; 

- для сірки діоксиду – 0,000327 г/с з 01.04.2023; 

- для оксиду вуглецю – 0,033232 г/с з 01.04.2023; 

- для бенз(а)пірену – 0,0000001 г/с з 01.04.2023; 

- для вуглеводнів насичених С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органі-

чний вуглець – 0,011978 г/с з 01.04.2023. 

Адреса органу виконавчої влади, до якого можуть надсилатися зауваження та пропозиції гро-

мадськості щодо дозволу на викиди: зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих грома-

дян щодо намірів підприємства просимо надсилати 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. 

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного 

повідомлення. 
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