
Повідомлення 

про намір отримати дозвіл на викиди 

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою 

відповідальністю "К’Лен" 

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ "К’Лен" 

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 32482579 

Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 90130, Закарпатська область, Хустський 

р-н, с. Ільниця, вул. Л.Українки, 7 

Контактний номер телефону суб’єкта господарювання: (03144)7-92-12 

Адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: office@klen.ua 

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Закарпатська область, 

Хустський р-н, с. Ільниця, вул. Центральна, 73. 

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 довкілля для ТОВ «К’Лен»  не проводилася, оскільки 

дана діяльність не входить до переліку 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). 

ТОВ «К’Лен» займається виробництвом дерев’яних виробів та брикетів. Потужність 

виробництва: 2333м
3
/рік дерев’яних виробів та 3767 т/рік паливних брикетів. На 

майданчику №1 розташовані: автомайстерня, млин, аеродинамічна сушарка, прохідна, 

АЗС та виробничі цехи. Загальна кількість стаціонарних джерел викидів – 28. За ступенем 

впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт належить до другої групи. 

Порізка лісоматеріалів на пиломатеріали та їх сушка проводиться на майданчику 

№2. На майданчику №1 для виготовлення чорнових заготовок використовують 14 

деревообробних верстатів. Для виготовлення виробів із чорнових заготовок 

використовують 29 деревообробних верстатів. Все обладнання підключено до різних 

фільтр-блоків. Тирса і пил осаджується та транспортуються пневмотранспортом в силос.   

Повітря на виході очищується фільтром. Для склеювання щитів використовують ПВА в 

кількості – 27т/рік. Фарбування виробів проводять у фарбувальних камерах обладнаних 

фільтром з гофрованого картону та гідрофільтрами, які забезпечують очищення повітря 

від аерозолів близько на 90-98%. Також для нанесення покриття за технологією УФ-

затвердіння, використовують автоматичні лінії Sorbini та Barberan, що в свою чергу дає 

змогу зменшити викиди забруднюючих речовин за рахунок мінімальної кількості ЛОС. 

Для виробництва брикетів спочатку деревні відходи  подрібнують за допомогою 

спеціального млину на тирсу. Підсушування сировини відбувається в сушильній 

установці, яка працює по принципу прямого нагріву сировини в сушці сумішшю з 

топковими газами, за рахунок чого проходить випаровування води та зменшення вологи. 

Розділення висушеної сировини після сушки здійснюється циклонами. Джерелом тепла для 

сушарки є теплогенератор, де проходить згорання дров. Потужність - 350 кВт. Розхід 

палива - 345 т/рік. Далі висушена сировина надходить до брекетувальних установок 

Umptechnika BP 420A та Umptechnika BP 500A, де відбувається формування брикетів. Пил 

від установок витягується в силос для зберігання тирси. 

Для опалення побутових приміщень використовують дві печі «буржуйки» та дві 

побутові печі. Як резервне джерело обігріву цехів використовується котел на дровах 

Металіст КВ - 0,8 БТв, потужністю – 800 кВт. Загальний розхід палива для опалення 

66,6т/рік. 

Відомості щодо видів та обсягів викидів. 
Робота підприємства пов’язана з викидом в атмосферу забруднюючих речовини та 

парникових газів: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) в кількості 



0,348 т/рік, оксид вуглецю в кількості 5,499 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки 

(НМЛОС) в кількості 0,627 т/рік, пил недиференційований за складом в кількості 8,799 

т/рік та вуглецю діоксид в кількості 522,183 т/рік. Сумарний потенційний обсяг викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від майданчика становить 15,273 т/рік, 

парникових газів – 522,183 т/рік. 

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що 

виконані або/та які потребують виконання. 

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не 

розроблялись, оскільки майданчик №1 ТОВ «К’Лен»  віднесено до другої групи об’єктів. 

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують 

виконання. 

Заходи щодо скорочення викидів на майданчику №1 ТОВ «К’Лен»  не передбачені  

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. 

Заходи щодо скорочення викидів на майданчику №1 ТОВ «К’Лен»  не передбачені  

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. 

Для запобігання перевищенню обсягів викидів забруднюючих речовин, в дозволі на 

викиди, відповідно до законодавства, будуть затверджені граничнодопустимі викиди чи 

величини масової витрати і встановлено умови та вимоги до викидів забруднюючих 

речовин, виробничого контролю, адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру та для неорганізованих джерел. 

Адреса органу виконавчої влади, до якого можуть надсилатися зауваження та 

пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди. 
Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян 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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