
Повідомлення ТОВ «Текхостинг» 

Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря. 

 

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Текхостинг» 

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «Текхостинг» 

Ідентифікаційний код: 41309272 

Юридична та поштова адреси: 01033, м. Київ, вул. Короленківська, 3 

Контактний номер телефону:  (044) 332-31-26 

Електронна пошта: info@th.codes 

Фактична адреса промислового майданчика: 88018, Закарпатська обл., Ужгородський 

р-н, Ужгородська ОТГ, м. Ужгород, вул. Українська, 16г 

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого 

об’єкту 

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких 

обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення 

атмосферного повітря. 

Виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «Текхостинг» не підлягає оцінці впливу на 

довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці 

впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не 

підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 13.03.2017 №1010. 

ТОВ «Текхостинг» займається здачею в оренду адміністративнх приміщень. (КВЕД: 

68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна). На 

підприємстві розміщений дизельний генератор для аварійного електропостачання.  

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються: 

Азоту діоксид – 0,067374 т/рік; Вуглецю оксид – 0,003223 т/рік; Речовини у вигляді 

суспендованих твердих частинок – 0,000188 т/рік; Сірки діоксид – 0,00684 т/рік Метан – 

0,000243 т/рік; Діоксид вуглецю – 5,943194 т/рік; Оксид діазоту – 0,000202 т/рік; Вуглеводні 

граничні С12-С19 - 0,004049 т/рік. 

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища 

України №108 від від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих 

технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. 

Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та 

Наказу №177 від 10.05.2002 р. 

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування у 

Закарпатську обласну державну адміністрацію: 88008, Закарпатська обл, м. Ужгород, пл. 

Народна, 4; електронна пошта: admin@carpathia.gov.ua, телефон: 0312 696 101.  

 

 


