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Додаток 
                                                                              до дозволу на викиди забруднюючих 
                                                                              речовин в атмосферне повітря                              

стаціонарними джерелами  
№ 1412336900-25 від 02.02.2017  

 
 

1. Контактні дані суб’єкта господарювання 
 
 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 

 (повне найменування юридичної особи або ім’я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця) 
 

00191158  
(ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО) 

 
 

Генеральний директор Цкітішвілі Енвер Омарович 

телефон: (062) 946-79-55, e-mail:pao@azovstal.com.ua 
(ім’я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи, телефон, телефакс, електронна пошта) 

 
 

87500 Донецька область, м. Маріуполь, вул. Лепорського, 1 
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця) 

 

 

87500 Донецька область, м. Маріуполь, вул. Лепорського, 1 
телефон: (062) 946-79-55 

(фактичне місцезнаходження юридичної особи, телефон, телефакс, електронна пошта) 

 

 

Виробничий майданчик 

87500 Донецька область, м. Маріуполь, вул. Лепорського, 1 
 (місцезнаходження об’єкта) 

 
 

Шилов Олександр Петрович,  
тел.: (0629) 46-72-98, e-mail: 

(ім’я, по батькові та прізвище оператора, телефон, телефакс, електронна пошта) 
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2. Умови, які встановлюються в дозволі на викиди 
 

 2.1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного 
процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку) 

 

1. До викидів забруднюючих речовин 
1.1 Для жодного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні 
перевищуватись граничнодопустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатку до 
Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє 
середовище, бути не повинно. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних 
джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється 
державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на 
межі санітарно-захисної зони. 
1.2 Моніторинг і аналіз для кожного окремого виду викидів в атмосферне повітря 
повинні здійснюватись відповідно до Умови 2 даного розділу. 

1.3 Первинна звітна документація, що стосується стаціонарних джерел, які спра-
вляють шкідливий вплив, роботи установок очищення газів, виконання заходів, по-
в'язаних із зменшенням обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне пові-
тря ведеться за встановленою формою. На підставі зазначеної документації склада-
ється державна статистична звітність, яка в установленому порядку надається те-
риторіальним органам Держстату за місцезнаходженням підприємства. 
1.4 При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виро-
бництва підприємство повинно користуватись природоохоронним законодавством 
України. 

2. До технологічного процесу: 
2.1 Суб’єкт господарювання повинен забезпечити, щоб всі роботи на підприємстві 
робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та запах не призводили до суттє-
вих незручностей за межами підприємства або до суттєвого впливу на навколишнє 
середовище. 

2.2 Не повинна змінюватись технологія виробництва. 
2.3 Не повинно змінюватись облаштування виробництва. 
2.4 Суб’єкт господарювання повинен використовувати тільки ту сировину, що 
закладена техрегламентом та сировинною базою. 
2.5 Доменне виробництво 
2.5.1 Суб'єкт господарювання повинен забезпечити: 

- роботу доменного цеху у складі не більше ніж 5 доменних печей; 
- обсяг виробництва чавуну у об’ємі не більше проектного показника -       
5701000 тонн/рік (15700 тонн/добу); 
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- виконання всіх робіт доменного цеху у відповідності з технологічною ін-
струкцією ТИ 232-001 «Производство чугуна». 
2.5.2 Під час прийому, розвантажування та усереднення шихтових матеріалів, 
суб’єкт господарювання повинен забезпечити: 
- відповідність всіх матеріалів, що надходять у доменний цех, вимогам норма-
тивної документації; 
- контроль якості сировини повинен проводитися згідно з технологічною ін-
струкцією ТИ 232-082; 
- розвантаження матеріалів в бункери доменного цеха повинно проводитись у 
відповідності зі схемою розташування матеріалів в бункерах; 
- закриття всіх бункерів доменного цеху гратами та наявність чіткою нумерації 
на всіх бункерах; 
- почергове здійснення розвантажувальних робіт на бункерній естакаді. 
2.5.3 При завантаженні шихтових матеріалів в доменну піч, суб’єкт господарю-
вання повинен забезпечити: 
- порядок набору матеріалів вагон-вагами з бункерів почергово з усіх працюю-
чих бункерів; 
- для забезпечення максимального ефекту грохотіння, отвори нижніх сит кок-
сових грохотів повинні періодично очищатися та триматися у справному стані; 
- своєчасне наповнення міжконусного простору напівчистим доменним газом 
та парою, проміжних бункерів - напівчистим доменним газом та азотом. 
2.5.4 Суб’єкт господарювання повинен забезпечити нормальний режим роботи 
доменних печей: 
- безперервний, рівний за швидкістю схід шихтових матеріалів; 
- підтримування тиску газу під колошником на максимальному рівні у межах 
проектного з урахуванням необхідності підтримувати швидкість та кінетичну енер-
гію дуття на оптимальному рівні; 
- постійний тепловий та шлаковий режими. 
2.5.5 Суб’єкт господарювання під час випуску чавуну та шлаку повинен забезпечи-
ти: 

- випуск чавуну суворо за графіками; 
- подачу на залізничні шляхи чавуновозних ковшів, сухих та очищених від на-
стилу, шлаку та скрапу; 
- подачу на залізничні шляхи шлаковозних ковшів, вільних від шлаку, сміття 
чи води; 
- «продувку» після випуску чавунної льотки (тривалість продувки не повинна 
перевищувати 1 хвилину); 
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2.5.6 Суб’єкт господарювання під час роботи повітронагрівачів повинен забезпе-
чити: 
- підтримання заданого режиму повітронагрівачів - температуру куполів, наса-
док, підходящих газів, тривалість дуттєвого та газового періодів; 
- утримання вогнетривкої кладки в нормальному робочому стані; 
- застосовування очищеного доменного газу з вмістом пилу не більше      
ніж 0,01 г/м3. 
2.5.7 Суб’єкт господарювання повинен обов’язково забезпечити використання до-
менного газу у власному виробництві. 
2.5.8 Під час експлуатації фактичні масові концентрації забруднюючих речовин не 
повинні перевищувати затверджених технологічних нормативів викидів забруд-
нюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання наведених в таб-
лиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 - Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих 
типів обладнання 

Джерело 
утворення 

Забруднююча 
речовина 

Максимальна 
масова 

концентрація 
забруднючої 
речовини, 
мг/м3 

Технологічний норма-
тив допустимих вики-

дів, мг/м3 Затверд- 
жений 
гранич- 
нодопу- 
стимий 
викид, 
мг/м3 

Термін досягнення за-
твердженого значення  
граничнодопустимого 

викиду 
Найменування, 
марка, вид 
палива 

Номер Код Найменування 

П
о
т
о
ч
н
и
й

 

П
е
р
с
п
е
к
т
и
в
н
и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 120 

Підбункерне 
приміщення ДП-3 

1 03000 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиференці-
йованих за складом 

165 170 50 

165 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2019 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 121 

Підбункерне 
приміщення ДП-4 

1 03000 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиференці-
йованих за складом 

149 170 50 

149 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 122 

Підбункерне 
приміщення ДП-5 

1 03000 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиференці-
йованих за складом 

168 170 50 
168 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 133 

Ливарний двір 
ДП-2 

1 

03000 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиференці-
йованих за складом 

49,0 50,0 50,0 49,0 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 168,8 250,0 250,0 168,8 з 02.02.2017 

05001 Діоксид сірки 35,1 200,0 200,0 35,1 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 135 

Ливарний двір 
ДП-4 

1 

03000 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиференці-
йованих за складом 

49,0 50,0 50,0 49,0 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 249,0 250,0 250,0 249,0 з 02.02.2017 

05001 Діоксид сірки 52,6 200,0 200,0 52,6 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 138 

Ливарний двір 
ДП-6 

1 

03000 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок недиференці-
йованих за складом 

49,0 50,0 50,0 49,0 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 171,3 250,0 250,0 171,3 з 02.02.2017 

05001 Діоксид сірки 26,3 200,0 200,0 26,3 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 139 

Повітронагріва-
чі ДП №2 

1 

06000 Оксид вуглецю 8643,4 9100,0 2890,0 
8643,4 з 02.02.2017 

2890,0 з 01.01.2022 

04001 
Оксиди азоту у перера-
хунку на діоксид азоту 186,8 350,0 120,0 

186,8 з 02.02.2017 

120,0 з 01.01.2022 
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05001 Діоксид сірки 126,8 200,0 200,0 126,8 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 140 

Повітронагріва-
чі ДП №3 

1 

06000 Оксид вуглецю 9059,2 9100,0 2890,0 
9059,2 з 02.02.2017 

2890,0 з 01.01.2022 

04001 Оксиди азоту у перера-
хунку на діоксид азоту 

145,4 350,0 120,0 
145,4 з 02.02.2017 

120,0 з 01.01.2022 

05001 Діоксид сірки 72,2 200,0 200,0 72,2 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 141 

Повітронагріва-
чі ДП №4 

1 

06000 Оксид вуглецю 9082,4 9100,0 2890,0 
9082,4 з 02.02.2017 

2890,0 з 01.01.2022 

04001 Оксиди азоту у перера-
хунку на діоксид азоту 

134,1 350,0 120,0 
134,1 з 02.02.2017 

120,0 з 01.01.2022 

05001 Діоксид сірки 89,4 200,0 200,0 89,4 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 142 

Повітронагріва-
чі ДП №5 

1 

06000 Оксид вуглецю 9080,3 9100,0 2890,0 
9080,3 з 02.02.2017 

2890,0 з 01.01.2022 

04001 Оксиди азоту у перера-
хунку на діоксид азоту 

145,6 350,0 120,0 
145,6 з 02.02.2017 

120,0 з 01.01.2022 

05001 Діоксид сірки 72,2 200,0 200,0 72,2 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 143 

Повітронагріва-
чі ДП №6 

1 

06000 Оксид вуглецю 9083,4 9100,0 2890,0 
9083,4 з 02.02.2017 

2890,0 з 01.01.2022 

04001 Оксиди азоту у перера-
хунку на діоксид азоту 

122,8 350,0 120,0 
122,8 з 02.02.2017 

120,0 з 01.01.2022 

05001 Діоксид сірки 72,7 200,0 200,0 72,7 з 02.02.2017 

  

2.6 Сталеплавильне виробництво 
2.6.1 Суб’єкт господарювання повинен забезпечити: 
- обсяг виробництва сталі у об’ємі не більше проектного показника -                        
6200000 тонн/рік (17100 тонн/добу); 
- використання сировини, що відповідає технічним умовам, державним стандар-
там, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. 
 
2.6.2 Суб'єкт господарювання повинен дотримуватись технологічних інструкцій 
виробництва сталі: 
- ТИ 232-143 «Выплавка стали в конвертерном цехе»; 
- ТИ 232-015 «Обработка стали на установке ковш-печь в конвертерном цехе»; 
- ТИ 232-050 «Обработка стали на установке ковшевого вакуумирования в конве-
ртерном цехе»; 
- ТИ 232-002 «Выплавка и разливка рельсовой стали»; 
- ТИ 232-003 «Производство стальных слитков в конвертерном цехе»; 
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2.6.3 Конвертери 
2.6.3.1 Суб'єкт господарювання повинен: 

- забезпечити продувку металу киснем відповідно до ТИ 232-143 143 «Вы-
плавка стали в конвертерном цехе»; 
- продувку металу здійснювати киснем з інтенсивністю, яка виключає викиди 
шлаку та винос металу з конвертерів; 
- забезпечити температуру футерування сталерозливного ковша перед випуском 
плавки не менше 650оС; 
- зливання металу здійснювати щільним струменем; 
- завантаження брухту здійснювати до заливки чавуну; 
- спалювання конвертерного газу на свічці здійснювати в автоматичному ре-
жимі. 
2.6.3.2 Під час експлуатації фактичні масові концентрації забруднюючих речовин 
не повинні перевищувати затверджених технологічних нормативів викидів забруд-
нюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання наведених в таб-
лиці 2.2. 
 
Таблиця 2.2 - Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих 
типів обладнання. 

Джерело 
утворення 

Забруднююча 
речовина 

Макси 
мальна 
масова 
концен 
трація 
забруд 
ниючих  
речови 

н, 
мг/м3 

Технологічний норматив 
допустимих викидів від-
повідно до законодавства, 

мг/м3 Затверд 
жений 
гранич 
нодопу 
стимий 
викид, 
мг/м3 

Термін досягнення за-
твердженого значення 
граничнодопустимого 

викиду 

Наймену 
вання, 
марка, 
вид 

палива 

Номер Код Найменування 

П
о
т
о
ч
н
и
й

 

П
е
р
с
п
е
к
т
и
в
н
и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 256 

Конвертер  
№ 1 

1 03000 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиференці-
йованих за складом 

159,8 160,0 50,0 

159,8 з 02.02.2017 

50,0 з 01.01.2022 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 257 

Конвертер  
№ 2 

1 03000 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиференці-
йованих за складом 

157,7 160,0 50,0 

157,7 з 02.02.2017 

50,0 з 01.01.2022 
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2.6.4 Установка обробки сталі ківш-піч 
2.6.4.1 Суб'єкт господарювання не повинен перевищувати проектну потужність об-
робки сталі в установках обробки сталі ківш-піч «Північний» - 3000000 тонн та 
ківш-піч «Південний» - 3000000 тонн. 

2.6.4.2 Суб'єкт господарювання повинен: 
- дотримуватись технологічної інструкції - ТИ 232-015 «Обработка стали на уста-
новке ковш-печь в конвертерном цехе»; 
- забезпечити витрату аргону на кожну фурму від 700 л/хвилину до 900 л/хвилину 
для забезпечення інтенсивного змішування металу без виплескування. 
- забезпечити витрату аргону на кожну фурму не більше 100 літрів в хвилину під 
час виконання вимірювань і відбору проб. 
- слідкувати, щоб продувка металу аргоном не проводилась при виключеному або 
несправному обладнанні аспірації та газоочищення установок обробки металу. 
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2.6.5 Устаткування ковшового вакуумування сталі 
2.6.5.1 Суб'єкт господарювання не повинен перевищувати проектну потужність об-
робки сталі в установці вакуумування сталі - 2000000 тонн. 
2.6.5.2 Суб'єкт господарювання повинен дотримуватись технологічної інстру-
кції - ТИ 232-050 «Обработка стали на установке ковшевого вакуумирования в 
конвертерном цехе». 
2.6.5.3 Суб'єкт господарювання повинен забезпечити рівень вільного борту в ковші 
не менш 800 мм при проведенні вакуумної дегазації та 900 мм - при проведенні ва-
куум - кисневого знешкодження вуглецю. 
2.6.5.4 Для охолодження обладнання установки ковшового вакуумування сталі по-
винна використовуватися хімічно підготовлена вода з замкнутого циклу. 
 

2.6.6 Відділення безперервного лиття заготівок (МБЛЗ №№3,4,5,6) 
2.6.6.1 Суб'єкт господарювання не повинен перевищувати проектну потужність ро-
зливання сталі в МБЛЗ - 6000000 тонн. 

2.6.6.2 Суб'єкт господарювання повинен дотримуватись технологічної інструкції - 
ТИ 232-151 «Разливка стали на машинах непрерывного литья заготовок конвертер-
ного цеха». 

2.6.6.3Суб'єкт господарювання повинен забезпечити, щоб сталерозливний ківш з 
черговою плавкою був поданий на стенд МНЛЗ не менше ніж за 10 хвилин до за-
кінчення розливання попередньої плавки. 

2.6.6.4 Швидкість розливання під час переходів з плавки на плавку повинна 
бути 0,6 м/хв. 
2.6.6.5 Суб'єкт господарювання не повинен допускати змінення температури 
сталі, більше ніж регламентна температура, що призводить до розбалансованості 
режиму роботи МБЛЗ. 
 
2.6.7 Котел установки вакуумування сталі 
2.6.7.1 Суб'єкт господарювання повинен забезпечити дотримання вхідних парамет-
рів газу, води, електричної напруги, що зазначені в технічній характеристиці кот-
лів; 

2.6.7.2  Суб’єкт господарювання повинен не перевищувати проектну потуж-
ність котла «Omnibloc» DDHT-UE-28.0-20 - 28 т/год. 
2.6.8 Ремонтні стенди складального відділення 
2.6.8.1 Не використовувати інші види зварювання, окрім уже наявних. 
2.6.8.2 При різанні металу не використовувати інші види різального обладнання, 
окрім наявного. 

2.6.8.3 Дотримуватися технологічного процесу термообробки деталей. 
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2.7 Вапняно-випалювальний цех 
2.7.1 Суб'єкт господарювання не повинен перевищувати проектну потужність ви-
робництва вапна - 700000 тонн/рік (1920 тонн/добу). 
 
2.7.2 Суб'єкт господарювання повинен виконання всіх робіт здійснювати у відпо-
відності з ТИ 232-163 «Производство извести во вращающихся печах с шахтными 
подогревателями». 

 

2.7.3 Суб’єкт господарювання повинен забезпечити: 
- надходження усіх матеріалів до цеху у відповідності з вимогам нормативної до-
кументації та з сертифікатами (паспорти) з зазначенням показників якості сирови-
ни та маси; 
- виключення змішування вапняків різноманітних родовищ в бункерах на складі; 
- контроль за рівномірним розподілом палива в шихті, за питомою витратою па-
лива, за кількістю дріб’язку в шихті; 
- регулювання об’єму витрати повітря з метою усунення недопалу палива. 
2.7.4 Під час експлуатації фактичні масові концентрації забруднюючих речовин не 
повинні перевищувати затверджених технологічних нормативів викидів забрудню-
ючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання наведених в                                
таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3 - Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих 
типів обладнання. 

Джерело 
утворення 

Забруднююча 
речовина 

Максима-
льна 
масова 
концент-
рація 

забрудню-
ючої 

речовини, 
мг/м3 

Технологічний норматив 
допустимих викидів, мг/м3 

Затверд 
жений 
гранич 
нодопу 
стимий 
викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого значення 
граничнодопустимого 

викиду 

Найменуван-
ня, марка, вид 

палива 
Номер Код Поточний 

П
о
т
о
ч
н
и
й

 

П
ер
сп
ек
т
и
в
н
и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 267 

Обертова піч  
№ 1, 2 

1, 2 

04001 
Оксиди азоту у пере-
рахунку на діоксид 

азоту 
499,8 500 500 499,8 з 02.02.2017 

05001 Діоксид сірки 49,9 50 50 49,9 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 400,0 400,0 400,0 400,0 з 02.02.2017 

03000 

Речовини у вигляді 
суспендованих твер-
дих частинок неди-
ференційованих за 

складом 

400,0 400 50 

400,0 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022  
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Номер джерела викиду на карті-схемі: № 268 

Обертова піч  
№ 3, 4 

3, 4 

04001 
Оксиди азоту у пере-
рахунку на діоксид 

азоту 
499,9 500 500 499,9 з 02.02.2017 

05001 Діоксид сірки 50,0 50 50 50,0 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 399,9 400,0 400,0 399,9 з 02.02.2017 

03000 

Речовини у вигляді 
суспендованих твер-
дих частинок неди-
ференційованих за 

складом 

400,0 400 50 

400,0 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022  

 

2.8  Прокатне виробництво 
2.8.1 Суб'єкт господарювання не повинен перевищувати проектну потужність ви-
робництва прокату - 5900000 тонн/рік (16170 тонн/добу). 
 
2.8.2 Суб'єкт господарювання повинен забезпечити: 
- виконання всіх робіт прокатних цехів здійснювати у відповідності з ТИ 232-005 
«Нагрев металла и эксплуатация нагревательных колодцев обжимного цеха»; 
ТИ 232-006 « Прокатка слитков складирование и отделка заготовок в обжимном 
цехе»; 

ТИ 232-007 «Нагрев металла и эксплуатация методических печей рельсобалочного 
цеха»; 

ТИ 232-008 «Нагрев металла и эксплуатация методических печей отделения по 
производству крупносорта»; 

ТИ 232-009 «Производство рельсов в прокатных цехах»; 

ТИ 232-020 «Производство, отделка, приемка, складирование и отгрузка сортовых 
и фасонных профилей в крупносортном прокатном цехе»; 

ТИ 232-049 «Производство рельсовых накладок для железных дорог широкой ко-
леи»; 

ТИ 232-053 «Производство стальных мелющих шаров в шаропрокатном отделении 
цеха рельсовых скреплений»; 

ТИ 232-087 «Производство сортовых и фасовочных профилей в рельсобалочном 
цехе»; 

ТИ 232-093 «Производство листов и плит на толстолистовом стане 3600»; 

ТИ 232-095 «Нагрев металла и эксплуатация методических печей ТЛЦ»; 

ТИ 232-109 «Тепловой режим и эксплуатация термических печей ТЛЦ»; 

ТИ 232-165 «Тепловой режим и эксплуатация роликовых темических печей ТЛЦ». 
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- застосовувати регулювання теплового режиму печей, співідношення газ - повіт-
ря, витрати газу і повітря на кожній печі, температури повітря, яке подається на 
спалювання, температури продуктів згорання перед шибером. 
- не припускати скупчення рідкого шлаку на подині нагрівальних колодязів бі-
льше 50 мм і його виток через кладку. 
- забезпечити запобігання надмірної подачі повітря та втрат тепла під час заван-
таження печей за допомогою відповідних заходів з обслуговування (робоче вікно 
не повинно бути відкритим довше часу, який потрібен для завантаження), або за 
допомогою конструктивних елементів (установка/монтаж багатокомпонентних ге-
рметичних робочих вікон). 
 

2.9 Коксохімічне виробництво 

2.9.1 Коксовий цех 
2.9.1.1 Суб’єкт господарювання повинен: 

- забезпечити не перевищення виробництва валового коксу (6% вологи) -  
1820000 тонн/рік (5000 тонн/добу) ; 
- забезпечити виконання технологічного регламенту ТР 232-01 «Постоянный те-
хнологический регламент углеподготовительного цеха»; 
- забезпечити виконання технологічного регламенту ТР 232-02 «Постоянный те-
хнологический регламент коксового цеха»; 
- здійснювати прийом вугілля тільки за наявності документів, які підтверджують 
якість сировини; 
- складування вугілля здійснювати, враховуючи його приналежність до певної 
шихто групи; 
- гасіння коксу здійснювати біохімічно очищеною стічною водою; 
- бездимне завантаження вугільної шихти в коксову піч здійснювати з викорис-
танням паро інжекції з аспірацією газів в газозбірник; 
- видача коксу з печей коксових батарей №1,3,4 повинна здійснюватись тільки 
при застосуванні установки бездимної видачі коксу (УБВК); 
2.9.1.2 Викиди коксового газу в атмосферне повітря не дозволяються. 
2.9.1.3 Коксовий газ після уловлення смол, сірки та ін., що подається на обігрів пе-
чей, повинен відповідати діючим технічним умовам. 

2.9.1.3 Всі холодильники для газу повинні бути забезпечені контрольно вимі-
рювальною апаратурою, по показанню якої визначається температура газу і охоло-
джуючої води; 
2.9.1.3 Вся працююча газова апаратура повинна бути герметичною. 
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2.9.2 Цех уловлювання і сірко очистки 
 
2.9.2.1 Суб’єкт господарювання повинен: 
- забезпечити виконання технологічного регламенту ТР 232-03 «Постоянный те-
хнологический регламент цеха улавливания»; 
- забезпечити виконання технологічного регламенту ТР 232-04 «Постоянный те-
хнологический регламент цеха сероочистки»; 
2.9.2.2 Перевірка величини спрацювання дихальних клапанів повинна здійснюва-
тись у відповідності з інструкцією по експлуатації клапанів. 

2.9.2.3 Всі ємності, збірники і сховища повинні бути герметизовані з установкою 
дихальних клапанів. Відповідно до «Технологічних нормативів допустимих вики-
дів забруднюючих речовин від коксової печі», в редакції приказу №184 від 
30.05.2014, які затверджено наказом Мінприроди України від 29.09.2009                      
№ 507, встановлені нормативи викидів забруднюючих речовин в атмосферне пові-
тря стосуються стаціонарних режимів роботи устаткування і не поширюються на 
пусково-зупинні режими. 
2.9.3 Під час експлуатації фактичні масові концентрації забруднюючих речовин не 
повинні перевищувати затверджених технологічних нормативів викидів забруд-
нюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання наведених в таб-
лиці 2.4. 
 
Таблиця 2.4 - Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих 
типів обладнання 

Джерело 
утворення 

Забруднююча 
речовина Максимальна 

масова 
концентрація 
забруднюючої 
речовини, 
мг/м3 

Технологічний 
норматив допус-
тимих викидів, 

мг/м3 

Затверд 
жений 
гранич 
нодопу 
стимий 
викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 

значення 
граничнодопустимого 

викиду 

Наймену 
вання, 
марка, 
вид 

палива 

Номер Код Найменування Поточ-
ний 

Перспек-
тивний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1201 

Коксова 
батарея №1 
біс. Коксо-
вий газ 

1 

04001 
Оксиди азоту у перерахунку на 

діоксид азоту 
745,6 750 500 

745,6 з 02.02.2017 

500 з 01.01.2021 

05001 Діоксид сірки 488,7 1000 500 488,7 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 844,6 850 500 
844,6 з 02.02.2017 
500 з 01.01.2021  

03000 
Речовини у вигляді суспендова-
них твердих частинок недифере-

нційованих за складом 
47,9 100 50 47,9 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1202  

Коксосор- 
тування КБ 
№1біс 

1 03000 
Речовини у вигляді суспендова-
них твердих частинок недифере-

нційованих за складом 
45,0 50 50 45,0 з 02.02.2017 
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Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1203 
Вузол пе-
реванта-
ження 

коксосор-
тування КБ 
№1біс 

1 03000 
Речовини у вигляді суспендова-
них твердих частинок недифере-

нційованих за складом 
41,0 50 50 41,0 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1204 

УБВК КБ 
№1 

1 03000 
Речовини у вигляді суспендова-
них твердих частинок недифере-

нційованих за складом 
34,8 50 35 34,8 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1205 

Коксова 
батарея № 

3. Коксовий 
газ 

1 

04001 
Оксиди азоту у перерахунку на 

діоксид азоту 
740,7 750 500 

740,7 з 02.02.2017 

500 з 01.01.2021  

05001 Діоксид сірки 483,4 1000 500 483,4 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 839,2 850 500 
839,2 з 02.02.2017 

500 з 01.01.2021  

03000 
Речовини у вигляді суспендова-
них твердих частинок недифере-

нційованих за складом 
47,0 100 50 47,0 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1206 

УБВК КБ 
№ 3-4 

1 03000 
Речовини у вигляді суспендова-
них твердих частинок недифере-

нційованих за складом 
34,0 50 35 34 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1207 

Коксосор-
тування КБ 
№3-4 

1 03000 
Речовини у вигляді суспендова-
них твердих частинок недифере-

нційованих за складом 
50,0 50 50 50 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1208 
Бункери 

м.к.КБ № 3-
4 

1 03000 
Речовини у вигляді суспендова-
них твердих частинок недифере-

нційованих за складом 
37,1 50 50 37,1 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1214 

Коксова 
батарея № 

4. Коксовий 
газ 

1 

04001 
Оксиди азоту у перерахунку на 

діоксид азоту 
739,2 750 500 

739,2 з 02.02.2017 

500 з 01.01.2021  

05001 Діоксид сірки 482,1 1000 500 482,1 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 840,5 850 500 
840,5 з 02.02.2017 

500 з 01.01.2021  

03000 
Речовини у вигляді суспендова-
них твердих частинок недифере-

нційованих за складом 
38,4 100 50 38,4 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1501 

Котел №1 
Б-25-15 Г 
Коксовий, 
доменний 

газ 

1 

04001 
Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 

азоту 
118,0 1200 500 118 з 02.02.2017 

05001 
Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
498,0 900 500 498 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 177,0 250 250 177 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1502 

Котел №5 
ТО-1 Кок-
совий, 

1 
04001 

Оксиди азоту у перерахунку на 
діоксид азоту 

114,0 1200 500 114 з 02.02.2017 

05001 Діоксид сірки 493,0 900 500 493 з 02.02.2017 
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доменний 
газ 

06000 Оксид вуглецю 174,4 250 250 174,4 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1503 
Котел №7 
ГМ-50/14 
Коксовий, 
доменний 

газ 

1 

04001 
Оксиди азоту у перерахунку на 

діоксид азоту 
122,0 1200 500 122 з 02.02.2017 

05001 Діоксид сірки 496,0 900 500 496 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 219,0 250 250 219 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1504 

Котел №3 
Б-25-15Г 
Коксовий, 
доменний 

газ 

1 

04001 
Оксиди азоту у перерахунку на 

діоксид азоту 
118,0 1200 500 118 з 02.02.2017 

05001 Діоксид сірки 497,0 900 500 497 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 177,0 250 250 177 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1505 

Котел №4 
Б-25-15Г 
Коксовий, 
доменний 

газ 

1 

04001 
Оксиди азоту у перерахунку на 

діоксид азоту 
118,0 1200 500 118 з 02.02.2017 

05001 Діоксид сірки 496,0 900 500 496 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 177,0 250 250 177 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1506 

Котел №6 
ТО-1 Кок-
совий, 

доменний 
газ 

1 

04001 
Оксиди азоту у перерахунку на 

діоксид азоту 
246,0 1200 500 246 з 02.02.2017 

05001 Діоксид сірки 494,8 900 500 494,8 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 249,2 250 250 249,2 з 02.02.2017 

 Відповідно до «Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюю-
чих речовин від коксової печі», які затверджено наказом Мінприроди України від 
29.09.2009 № 507 максимальна масова концентрація (мг/м3) приведена до нормаль-
них умов: 
- до температури 273,15 град. К, тиску 101,32 кПа - джерела №№ 1202, 1203, 
1204, 1206, 1208; 
- до температури 273,15 К, тиску 101,32 кПа та вмісту кисню 5% - джерела 
№№ 1201, 1205, 1214; 
- до температури 273 К, тиску 101,3 кПа та вмісту кисню 3% - джерела №№ 
1501-1506. 
2.9.4 Тимчасові відхилення від технологічних нормативів 
2.9.4.1 З відома територіальних органів спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середови-
ща та природних ресурсів допускається тимчасове відхилення, максимум на 10 
днів, від зобов’язань дотримання технологічних нормативів допустимих викидів 
діоксиду сірки, викладених у таблиці 2.3, у випадках коли проводиться плановий 
ремонт устаткування цеху сіркоочищення. 
2.9.4.2 Підприємством за місяць до проведення планового ремонту подається пи-
сьмова заява до територіальних органів спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середови-
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ща та природних ресурсів про те, що устаткування цеху сіркоочищення підлягає 
плановому ремонту. 
 

2.10 Газовий цех 
 

2.10.1 Суб’єкт господарювання повинен забезпечити: 
- здійснювання технологічного процесу згідно затвердженої технологічної ін-

струкції; 
- підтримування у справності контрольно-вимірювальних приладів та автома-

тики; 
- спалювання доменного газу на свічках тільки у автоматичному режимі; 
- підтримування подачі природного газу на факели свічок. 

 

2.11 ТЕЦ, ПЕПС 

2.11.1 Суб’єкт господарювання повинен: 
- не допускати хімічну неповноту згорання палива при експлуатації котлів, 
шляхом регулювання подачі повітря в топку, рівномірного розподілу його по шару 
палива та підтримання необхідної температури у топковій камері; 
- використовувати тільки очищений доменний газ, вміст пилу якого не пере-
вищує 0,01 г/м3; 
- не перевищувати температуру димових газів більш ніж 450 С. 
2.11.2 Відповідно до «Технологічних нормативів допустимих викидів забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря із теплосилових установок, номінальна теп-
лова потужність яких перевищує 50 МВт», які затверджені наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища України від 22 жовтня 2008 року 
№541 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за 
№1110/15801, встановлені нормативи викидів забруднюючих речовин в атмосфе-
рне повітря від котлоагрегатів стосуються стаціонарних режимів роботи устатку-
вання і не поширюються на пускозупинці та перехідні режими процесу спалю-
вання і експлуатаційне обслуговування. 
2.11.3 Під час експлуатації фактичні масові концентрації оксидів азоту (оксид та 
діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю, сірки діоксиду та 
речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за скла-
дом не повинні перевищувати затверджених технологічних нормативів викидів 
забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання наведених 
в таблиці 2.5. 
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Таблиця 2.5 - Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих 
типів обладнання 

Джерело 
утворення 

Забруднююча 
речовина 

Максималь-
на 

масова 
концентра-

ція 
забруднюю-

чої 
речовини, 
мг/м3 

Технологічний 
норматив допус-
тимих викидів, 

мг/м3 
Затверд- 
жений 
гранич- 
нодопу- 
стимий 
викид, 
мг/м3 

Термін досяг-
нення затвер-
дженого значен-

ня  
граничнодопус-
тимого викиду 

Наймену-
вання, мар-
ка, вид 
палива 

Номер Код Найменування 

П
о
т
о
ч
н
и
й

 

П
ер
сп
ек
т
и
в
н
и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 401 

Котел №1 
фірми «Ком-
башен» до-
менний, 
коксовий, 
природний 

газ 

1 

04001 
Оксиди азоту у перерахунку на 

діоксид азоту 
132 500 200 132 з 02.02.2017 

05001 Сірки діоксид 171,1 800 400 171,1 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 51,2 250 250 51,2 з 02.02.2017 

03000 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
9,4 50 30 9,4 з 02.02.2017 

Котел №2 
фірми «Ком-
башен» 
доменний, 
коксовий, 
природний 

газ 

2 

04001 
Оксиди азоту у перерахунку на 

діоксид азоту 
132,9 500 200 132,9 з 02.02.2017 

05001 Сірки діоксид 172,5 800 400 172,5 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 50,4 250 250 50,4 з 02.02.2017 

03000 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
9,6 50 30 9,6 з 02.02.2017 

Котел №3 
ТП-230-2 
доменний, 
коксовий, 
природний 

газ 

3 

04001 Оксиди азоту у перерахунку на 
діоксид азоту 

132,2 500 200 132,2 з 02.02.2017 

05001 Сірки діоксид 172,7 800 400 172,7 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 50,4 250 250 50,4 з 02.02.2017 

03000 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
9,4 50 30 9,4 з 02.02.2017 

Котел №4 
ТП-230-2 
доменний, 
коксовий, 
природний 

газ 

4 

04001 
Оксиди азоту у перерахунку на 

діоксид азоту 
133 500 200 133 з 02.02.2017 

05001 Сірки діоксид 174 800 400 174 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 51,4 250 250 51,4 з 02.02.2017 

03000 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
9,7 50 30 9,7 з 02.02.2017 

Котел №5 Е 
220-9,8-
540ГД 

доменний, 
коксовий, 
природний 

газ 

5 

04001 
Оксиди азоту у перерахунку на 

діоксид азоту 
141,2 500 200 141,2 з 02.02.2017 

05001 Сірки діоксид 180,5 800 400 180,5 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 50,8 250 250 50,8 з 02.02.2017 

03000 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
9,5 50 30 9,5 з 02.02.2017 

Котел №6 
ТГМ-159/00 
доменний, 
коксовий, 
природний 

газ 

6 

04001 
Оксиди азоту у перерахунку на 

діоксид азоту 
133,5 500 200 133,5 з 02.02.2017 

05001 Сірки діоксид 175,4 800 400 175,4 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 51,4 250 250 51,4 з 02.02.2017 
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03000 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
9,8 50 30 9,8 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі № 402 

Котел №1 
ТО-2 

доменний, 
коксовий, 
природний 

газ 

1 

04001 
Оксиди азоту у перерахунку на 

діоксид азоту 
80,4 500 200 80,4 з 02.02.2017 

05001 Сірки діоксид 182 800 400 182 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 45,4 250 250 45,4 з 02.02.2017 

03000 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
9,7 50 30 9,7 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі № 403 

Котел №2 
ТКЗ 

 доменний, 
коксовий, 
природний 

газ 

1 

04001 
Оксиди азоту у перерахунку на 

діоксид азоту 
175,4 500 200 175,4 з 02.02.2017 

05001 Сірки діоксид 181,2 800 400 181,2 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 44,3 250 250 44,3 з 02.02.2017 

03000 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
9,1 50 30 9,1 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі № 404 

Котел №3 
ЛМЗ 

доменний, 
коксовий, 
природний 

газ 

1 

04001 
Оксиди азоту у перерахунку на 

діоксид азоту 
198 500 200 198 з 02.02.2017 

05001 Сірки діоксид 175,3 800 400 175,3 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 53,1 250 250 53,1 з 02.02.2017 

03000 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
9,5 50 30 9,5 з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі № 405 

Котел №4 
ЛМЗ 

доменний, 
коксовий, 
природний 

газ 

1 

04001 
Оксиди азоту у перерахунку на 

діоксид азоту 
189,1 500 200 189,1 з 02.02.2017 

05001 Сірки діоксид 187,0 800 400 187,0 з 02.02.2017 

06000 Оксид вуглецю 59,5 250 250 59,5 з 02.02.2017 

03000 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
9,8 50 30 9,8 з 02.02.2017 

 

2.11.4 У відповідності до «Технологічних нормативів допустимих викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря із теплосилових установок, номінальна теп-
лова потужність яких перевищує 50 МВт», затверджених наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища України від 22 жовтня 2008 року 
№541 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за 
№1110/15801 (джерела №№401-403): 

- максимальна масова концентрація (мг/м3) приведена до нормальних умов 
(температури 273 К, тиску 101,3 кПа та вмісту кисню 3%). 
 
2.12 Цех експлуатації управління залізничного транспорту  
2.12.1 Суб’єкт господарювання повинен: 

- забезпечити герметичність ємностей для зберігання пального. 
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2.13 Цех переробки металургійних шлаків 
2.13.1 Суб’єкт господарювання повинен: 

- не перевищувати проектну потужність комплексу з переробки шлаків фірми 
«Амком» - 2 млн. т/рік; 

- під час розробки шлакових відвалів використовувати одночасно більше двох 
екскаваторів; 

- здійснювати технологічні процеси згідно технологічної інструкції                               
ТИ 232-167 «Производство продукции из доменных, конвертерных и сварочных 
шлаков»; 

- всі роботи на комплексі АМКОМ виконувати відповідно до інструкції                           
ТИ 232-167; 

- забезпечити транспортування чаш з рідким шлаком до ділянок переробки у 
мінімально короткі строки; 

- не допускати накопичування води у калюжах при первинній переробці шла-
ків, з метою попередження вибуху; 

- забезпечити постійну подачу води на зрошування шлаку. 
 
3 Вимоги до неорганізованих джерел викидів 
3.1 Доменний цех 
3.1.1 Суб'єкт господарювання повинен: 
Джерела №№ 117,118 — бункерна естакада та рудний двір 

- здійснювати почергове розвантаження вагонів на бункерній естакаді та руд-
ному дворі; 
 Джерела №№123-127 - приймальні воронки доменних печей 

- завантаження доменних печей проводити тільки при своєчасному наповненні 
міжконусного простору напівчистим доменним газом та парою, проміжних бунке-
рів - напівчистим доменним газом та азотом. 
Джерела №№128-132 - скидні клапани доменних печей  
-  роботу скидних клапанів міжконусних просторів (ДП-2, 5, 6) і проміжних бунке-
рів (ДП-3, 4) забезпечити відповідно до вимог ТИ 232-001 «Производство чугуна»  
Джерела №№134, 137 — ливарні двори ДП-3, ДП-5 

- здійснювати пило придушення азотом під час випуску чавуну та шлаку. 
Джерела №№144-148 — бункери сухих пиловловлювачі 

- здійснювати своєчасне вивантаження пилу з бункерів сухих пиловловлюва-
чів; 

- для вивантаження пилу з бункерів використовувати шнекову систему. 
Джерела №№149,150 — розливальні машини 

- розлив чавуну на машинах проводити по черзі, не припускаючи одночасної 
роботи двох машин. 
Джерело №178 — ділянка ремонту ковшів 
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- сушку ковшів здійснювати у відповідності до діючої технологічної інструк-
ції. 

 
 

3.2 Газовий цех 
3.2.1 Суб'єкт господарювання повинен: 
Джерела №№ 152,153 - свічки допалювання 

- проводити допалювання на свічках тільки надлишку доменного газу; 
- допалювання надлишків доменного газу на свічках здійснювати в автоматич-

ному режимі; 
- здійснювати контроль обсягів доменного газу, який потрапляє на свічки до-

палювання. 
 
3.3 Конвертерний цех 
3.3.1 Суб'єкт господарювання повинен: 
Джерело №215 — ділянка підготовки потягів 

- змащування виливниць здійснювати при температурі для виливниць типу С8, 
не більше 290 0С - для виливниць типу К13 і не менше 100 0С - для виливниць обох 
типів. 
Джерела №№479, 480 — переробка брухту 

- здійснення газополуменевих робот згідно ГОСТ 12.3.003-86 і СНіП III -4-80 
(п.6) та не використовувати інші види різального обладнання окрім наявного. 
Джерело №555 - свічка допалювання оксиду вуглецю установки вакуумування 
сталі 

- суб'єкт господарювання не повинен використовувати установку вакуумуван-
ня сталі без допалювання оксиду вуглецю на свічці. 
Джерела №№566, 567 — вивантаження пилу з бункерів УКП «Північний» та 
УКП «Південний» 

- забезпечити дотримання мінімальних висот перепадів у місцях вивантаження 
і використання рукавів. 
 
3.4 Вапняно-випалювальний цех 
3.4.1 Суб'єкт господарювання повинен: 
Джерело №260 - розвантаження вагонів 

- забороняється розвантаження вагонів при відключеній аспіраційній системі. 
 

3.5 Прокатне виробництво 
3.5.1 Суб'єкт господарювання повинен: 
Джерело№313 — становий прольот обтискного цеху 
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- прокатку злитків в обтискному цеху здійснювати у відповідності до                         
ТИ 232-006 «Прокатка слитков, складирование и отделка заготовок в обжимном 
цехе». 
Джерело№314 — прольот нагрівальних колодязів обтискного цеху 

- нагрівання металу в колодязях здійснювати у відповідності до ТИ 232-005 
«Нагрев металла и эксплуатация нагревательных колодцев обжимного цеха»; 
Джерело№319 — становий прольот РБЦ 

- прокатку злитків в РБЦ здійснювати у відповідності до ТИ 232-009 «Прои-
зводство рельсов в прокатных цехах» та ТИ 232-087 «Производство сортовых и фа-
совочных профилей в рельсобалочном цехе». 
Джерело№325 — пічний прольот КПЦ 

- нагрівання металу в методичних печах здійснювати у відповідності до                       
ТИ 232-008 «Нагрев металла и эксплуатация методических печей отделения по 
производству крупносорта». 
Джерело№337 — склад слябів ТЛЦ 

- складування слябів здійснювати у відповідності до вимог діючої інструкції. 
Джерело№338— становий прольот ТЛЦ 

- виготовлення листів, плит на стані 3600 здійснювати у відповідності до дію-
чої ТИ 232-093 «Производство листов и плит на толстолистовом стане 3600». 
 
3.6 Коксохімічне виробництво 
3.6.1 Суб'єкт господарювання повинен: 
Джерела №№9101, 9102 — вугільні склади №1 та №2 

- формування штабелів вугілля здійснювати відповідно до шихто груп; 
- дотримуватись граничних термінів зберігання вугілля на складі: у літній пе-

ріод - 60 діб; у зимовий період - 90 діб. 
Джерело №9103 — вагоноперекидач 

- розвантаження вагонів здійснювати у відповідності до діючого технологічно-
го регламенту ТР 232-01. 
Джерела №№9201, 9202, 9248 — завантажувальні люки коксових батарей 

- здійснювати бездимне завантаження вугільної шихти з відсмоктуванням газів 
завантаження в газозбірник за допомогою пароїнжекції. Встановлена величина ти-
ску в газозбірнику 14 ^ 20 мм.вод.ст., короткочасні коливання тиску при пароінже-
кції, завантаженні шихти та видачі коксу становлять ± 2 мм.вод.ст. 
Джерела №№ 9207, 9208, 9247 — двері (видача) коксових батарей 

- видачу коксу здійснювати при включеній установці без пилової видачі коксу. 
Джерела №№9221, 9222, 9244 — двері коксових батарей (нещільності) 

- здійснювати ущільнення дверей коксових батарей і регулярне очищення 
місць ущільнення. Допускається газування не більше 8 дверей на кожній коксовій 
батареї. 
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Джерела №№ 9227, 9228, 9245 — кришки стояків коксових батарей (нещільно-
сті) 

- здійснювати ущільнення кришок стояків і регулярне очищення місць ущіль-
нення. Допускається газування не більше 8 кришок на кожній коксовій батареї. 
Джерела №№ 9233, 9234, 9246 — завантажувальні люки коксових батарей (не-
щільності) 

- здійснювати ущільнення завантажувальних люків і регулярне очищення 
місць ущільнення. Допускається газування не більше 6 люків на кожній коксовій 
батареї. 
Джерела №№ 9213, 9214, 9217, 9218 — башти гасіння та коксові рампи 

- здійснювати гасіння коксу біохімічно очищеною стічною водою, із вмістом 
фенолів не більше 2 мг/дм , аміаку не більше 100 мг/дм , сірководню не більше                     
10 мг/дм , ціанідів не більше 5 мг/дм3; 

- на коксовій рампі не повинно бути очагів недотушеного коксу, при їх виник-
ненні дотушувати на рампі, не допускаючи потрапляння гарячого коксу на підрам-
повий транспортер. 
Джерело №9301 - каструля зворотних токів сатуратора 
Джерело №9302 — збірник маткового розчину 
Джерело №9305 — відстійник смоли 
Джерело №9306 - флотатори 
Джерело №9307 — вторинні відстійники 

- забезпечити контроль рівня рідини, не допускати переливання ємностей; 
Джерело №9309 — завантаження сульфату амонію в вагони 

- дотримуватись мінімальних висот пересипу під час завантаження вагонів. 
 
3.7 Цех переробки металургійних шлаків 
3.7.1 Суб'єкт господарювання повинен: 
Джерело № 159 - вивантаження шлаку з автотранспорту  
- дотримуватись мінімальних висот пересипу під час завантаження.  
Джерело № 160 – дроблення шлаку  
- дотримуватись мінімальних висот пересипу під час дроблення. 
Джерело №169 — навантаження щебеню в залізничні вагони 

- дотримуватись мінімальних висот пересипу під час завантаження вагонів. 
Джерела №№170,171,172,173,175,176 — злив шлаку, вибивка захололого шлаку  
згідно ТИ 232-167 

- охолоджування шлаків здійснювати рівномірно по всій поверхні за допомо-
гою води. Джерело №216 — ділянка сортування вогнетривкого брухту 

- дотримуватись мінімальних висот пересипу під час прийому та переванта-
ження вогнетривкого брухту. 
Джерела №№460, 461, 464, 469 — відвали шлаків та промислових відходів 
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- складування шлаків та промислових відходів здійснювати у відповідності до 
діючої технологічної інструкції 
Джерела №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13 — комплекс з переробки шлаків фі-
рми АМКОМ 

- дотримуватись мінімальних висот перепадів у місцях перевантаження шлаку 
та щебеню. 

- використовувати систему зрошування: 
• при пересипанні шлаку із автосамоскида в приймальний бункер; 
• при переміщенні шлаку по конвеєру із барабанного гуркоту в двохситовий 
грохот; 
• при сортуванні шлаку в двохситовому грохоті; 
• при очищенні скрапу від залишків щебеню в очисному барабані; 
• при пересипанні та зберіганні щебеню фракції 0-10 мм та скрапу фракції                    
0-10 мм в складах тимчасового зберігання. 

- здійснювати полив водою з автоцистерн місць екскаваторних робіт та шляхів 
руху автотранспорту: при температурах повітря 3-190С - 2-3 рази на добу, >190С - 
6-9 разів на добу. 
 
3.8 УСГ 
3.8.1 Суб'єкт господарювання повинен: 
Джерело № 448 — склад вугілля 

- дотримуватись мінімальних висот пересипу під час розвантажувально-
навантажувальних робіт. 

 
3.9 Цех УЗТ 
3.9.1 Суб'єкт господарювання повинен: 
Джерела № 474, 478 - склади ПММ  
- забезпечити контроль рівня рідини, не допускати переливання ємностей. 
Джерела № 1601,1602 — гаражі розморожування 

- процес розморожування і його тривалість здійснювати у відповідності до ді-
ючої технологічної інструкції. 
Загальнозаводські джерела Суб'єкт господарювання повинен: 
Джерело № 458- зварювальний пост 

- використовувати тільки сертифіковані зварювальні матеріали. 
 
4 До обладнання та споруд. 
4.1 Необхідно дотримуватись вимог технічної документації відносно параметрів 
роботи обладнання. 
4.2 Технологічне устаткування не повинне працювати у режимі, не передбаче-
ному технологічним регламентом (інструкцією). 
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4.3 Суб'єкт господарювання зобов'язаний дотримуватися графіка проведення 
планово-попереджувальних ремонтів технологічного устаткування. 
4.4 Суб'єкт господарювання повинен ретельно стежити за герметичністю ємнос-
тей і трубопроводів, щоб уникнути витікання хімічних реагентів, або викиду ток-
сичних газів, які можуть викликати забруднення атмосферного повітря. 
4.5 Контрольно-вимірювальні прилади технологічного устаткування об’єктів по-
винні бути у робочому стані і при необхідності мати свідоцтва повірки. 
4.6 Забороняється робота технологічного устаткування при відключеному пило-
очисному устаткуванні. 
4.7 Суб'єкт господарювання повинен підтримувати нормальний технологічний 
режим згідно технологічних інструкцій (регламентів), що мінімізують можливість 
виникнення аварійного стану та викидів в атмосферу. 
 
5 До очистки газопилового потоку: 
5.1 Установки очистки газу (далі - ГОУ) повинні забезпечувати необхідний ступінь 
очищення викидів, для чого експлуатацію та перевірку ефективності їх роботи не-
обхідно проводити відповідно до «Правил технічної експлуатації установок очист-
ки газу», затверджених наказом Мінприроди від 06.02.2009 № 52 з відображенням 
отриманих даних у паспортах ГОУ. 
5.2 Установки очистки газу повинні безперебійно та ефективно працювати та 
підтримуватись у справному стані. 
5.3 Ефективність роботи ГОУ повинна відповідати значенням, наведеним у пас-
портах установок очистки газу, які забезпечують викид згідно затвердженого нор-
мативу для даного джерела. 
 
6 Виробничий контроль 
6.1 Періодичний моніторинг: 
6.1.1 Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробо-
відбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період 
пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати 
гранично допустиму величину дозволених викидів. 
6.1.2 Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які ха-
рактеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок 
часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не переви-
щують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо зна-
чення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого 
нормативу граничнодопустимого викиду. 
6.1.3 Гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на осно-
ві концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величи-
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ну відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не 
повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів. 
6.1.4 Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не по-
винен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів. 
6.1.5 Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в До-
зволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на ве-
личинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов: 
У випадку газів (окрім продуктів спалювання): 
- Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та воло-
гості). 
У випадку газоподібних продуктів спалювання: 
- Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 6% кисню для твердого палива, 
3% кисню для газоподібного палива, 5% для коксових печей (у тому числі для кок-
сових печей з котлоенергетичними установками) та пекококсових печей та 11% 
вмісту кисню для обертових печей з підігрівачем. 
6.1.6 Суб’єкт господарювання повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірюван-
ня, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до Переліку заходів 
щодо здійснення контролю за отриманням затверджених нормативів граничнодо-
пустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди. 
6.1.7 Суб’єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний дос-
туп до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також 
безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу, відпо-
відно до КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промисло-
вих викидів». 
6.1.8 Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених 
технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин у газах, що відводяться 
від окремого типу обладнання наведено в таблиці 2.6. 
6.1.9 Проведення постійного відомчого лабораторного контролю за якістю атмос-
ферного повітря на межі СЗЗ під факелом основних підрозділів та найближчої жи-
тлової забудови. 
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Таблиця 2.6 - Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених те-
хнологічних нормативів викидів забруднюючих речовин у газах, що відводяться від окремого 
типу обладнання 

№ 
Джерел 
викидів 

Найменування 
джерела утво-
рення, марка, 
вид палива 

№ 
Джерела 
утворення 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, мг/м3 

Періодичність 
вимірювання 

Методика 
виконання 
вимірювань 

Місце 
відбору 
проб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

120 
Підбункерне 

приміщення ДП-
3 

120 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 

165,0 
1 раз на рік з 
02.02.2017 МBB 

№081/12-0161 
05 

Газохід 

50,0 
1 раз на рік з 
01.01.2019 

121 
Підбункерне 

приміщення ДП-
4 

121 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 

149,0 
1 раз на рік з 
02.02.2017 МBB 

№081/12-0161 
05 

Газохід 

50,0 
1 раз на рік з 
01.01.2022 

122 
Підбункерне 

приміщення ДП-
5 

122 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 

168,0 
1 раз на рік з 
02.02.2017 МВВ 

№ 081/12-0161 
05 

Газохід 

50,0 
1 раз на рік з 
01.01.2022 

133 Ливарний двір 
ДП-2 

133 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
49,0 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

МВВ 
№ 081/12-0161 

05 
Газохід 

Оксид вуглецю 168,8 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
 

35,1 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

135 Ливарний двір 
ДП-4 

135 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
49,0 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

МВВ 
№ 081/12-0161 

05 
Газохід 

Оксид вуглецю 249,0 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
52,6 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

138 Ливарний двір 
ДП-6 

138 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
49,0 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

Оксид вуглецю 171,3 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
26,3 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

139 Повітронагрівачі 
ДП №2 

139 

Оксид вуглецю 

8643,4 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

2890,0 
1 раз на рік з 
01.01.2022 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту 

186,8 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 
120,0 

1 раз на рік з 
01.01.2022 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
126,8 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 
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140 Повітронагрівачі 
ДП №3 

140 

Оксид вуглецю 
9059,2 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

2890,0 
1 раз на рік з 
01.01.2022 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту 

145,4 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 
120,0 

1 раз на рік з 
01.01.2022 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
72,2 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

141 Повітронагрівачі 
ДП №4 

141 

Оксид вуглецю 
9082,4 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

2890,0 
1 раз на рік з 
01.01.2022 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту 

134,1 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 
120,0 

1 раз на рік з 
01.01.2022 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
89,4 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

142 Повітронагрівачі 
ДП №5 

142 

Оксид вуглецю 
9080,3 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 
2890,0 

1 раз на рік з 
01.01.2022 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту 

145,6 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 
120,0 

1 раз на рік з 
01.01.2022 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
72,2 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

143 Повітронагрівачі 
ДП №6 

143 

Оксид вуглецю 
9083,4 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 
2890,0 

1 раз на рік з 
01.01.2022 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту 

122,8 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 
120,0 

1 раз на рік з 
01.01.2022 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
72,7 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

256 Конвертер № 1 256 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 

159,8 
2 рази на рік з 

02.02.2017 МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

50,0 
2 рази на рік з 

01.01.2022 

257 Конвертер № 2 257 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 

157,7 
2 рази на рік з 

02.02.2017 МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

50,0 
2 рази на рік з 

01.01.2022 

267 
Обертова піч № 

1, 2 
267 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту 
499,8 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
49,9 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 400,0 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 

400,0 
1 раз на рік з 
02.02.2017 МBB 

№081/12-0161 
05 

Газохід 
50,0 

1 раз на рік з 
01.01.2022 
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268 
Обертова піч № 

3, 4 
268 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту 
499,9 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
50,0 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 399,9 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 

400,0 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

50,0 
1 раз на рік з 
01.01.2022 

401 

Котел №1 фірми 
«Комбашен» 
Доменний, 

коксовий, при-
родний газ 

1 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
9,4 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту 
132 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 51,2 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
171,1 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

401 

Котел №2 фірми 
«Комбашен» 
Доменний, 

коксовий, при-
родний газ 

2 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
9,6 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту 
132,9 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 50,4 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
172,5 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

401 

Котел №3 ТП-
230-2 Доменний, 
коксовий, при-
родний газ 

3 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
9,4 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту 
132,2 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 50,4 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
172,7 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

401 

Котел №4 ТП-
230-2 Доменний, 
коксовий, при-
родний газ 

4 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
9,7 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту 
133 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 51,4 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
174 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

401 

Котел №5 Е 220-
9,8-540ГД 

доменний, кок-
совий, природ-

ний газ 

5 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
9,5 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту 
141,2 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 50,8 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
180,5 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 
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   401 

Котел №6 ТГМ-
159/00 Домен-
ний, коксовий, 
природний газ 

6 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
9,8 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту 
133,5 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 51,4 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
175,4 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

402 
Котел №1 ТО-2 
Доменний, 

коксовий, при-
родний газ 

402 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
9,7 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту 
80,4 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 45,4 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
182,0 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

403 

Котел №2 ТКЗ 
Доменний, 
коксовий, 
природний 

газ 

403 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
9,1 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту 
175,4 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 44,3 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
181,2 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

404 

Котел №3 ЛМЗ 
Доменний, 
коксовий, 
Природний 

газ 

404 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
9,5 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту 
198 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 53,1 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
175,3 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

405 
Котел №4ЛМЗ 
Доменний, 

коксовий, при-
родний газ 

405 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
9,8 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту 
189,1 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 59,5 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
187,0 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

1201 
Коксова батарея 
№1 біс. Коксо-

вий газ 

1201 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 

азоту 

745,6 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 
500 1 раз на рік з 

01.01.2021 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
488,7 1 раз на рік з 

02.02.2017 
Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 
844,6 1 раз на рік з 

02.02.2017 
Газоаналізатор Газохід 

500 1 раз на рік з 
01.01.2021 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
47,9 1 раз на рік з 

02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 
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1202 Коксосортуван-
ня КБ №1біс 

1202 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
45,0 1 раз на рік з 

02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

1203 
Вузол переван-
таження коксо-
сортування КБ 

№1біс 

1203 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
41,0 1 раз на рік з 

02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

1204 УБВК КБ №1 1204 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
34,8 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

1205 
Коксова батарея 
№ 3. Коксовий 

газ 

1205 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 

азоту 

740,7 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

500 1 раз на рік з 
01.01.2021 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
483,4 1 раз на рік з 

02.02.2017 
Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 
839,2 1 раз на рік з 

02.02.2017 
Газоаналізатор 

Газохід 
Газохід 

500 1 раз на рік з 
01.01.2021 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
 

47,0 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

1206 УБВК КБ № 3-4 1206 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
34,0 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

1207 Коксосортуван-
ня КБ №3-4 

1207 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
50,0 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

1208 Бункери м.к. КБ 
№ 3-4 

1208 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
37,1 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

1214 
Коксова батарея 
№ 4. Коксовий 

газ 

1214 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 

азоту 

739,2 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 
500 1 раз на рік з 

01.01.2021 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
482,1 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 

840,5 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

500 1 раз на рік з 
01.01.2021 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційо-

ваних за складом 
38,4 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

МBB 
№081/12-0161 

05 
Газохід 

1501 
Котел №1 

Б-25-15 Г Коксо-
вий, доменний 

газ 

1501 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 

азоту 
118 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
498 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 177 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1502 
Котел №5 ТО-1 
Коксовий, до-
менний газ 

1502 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 

азоту 
114 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
493 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 174,4 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

1503 
Котел №7 ГМ-

50/14 Коксовий, 
доменний газ 

1503 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 

азоту 
122 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
496 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 219 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

1504 
Котел №3 Б-25-
15Г Коксовий, 
доменний газ 

1504 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 

азоту 
118 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
497 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 177 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

1505 
Котел №4 Б-25-
15Г Коксовий, 
доменний газ 

1505 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 

азоту 
118 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
496 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 177 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

1506 
Котел №6 ТО-1 
Коксовий, 
доменний газ 

1506 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 

азоту 
246 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид 

сірки 
494,8 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 

Оксид вуглецю 249,2 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Газоаналізатор Газохід 
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7 До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техноген-
ного та природного характеру: 
7.1 Суб’єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, 
так і по факсу (якщо є така можливість) до Мінприроди та Державної екологічної 
інспекції України як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після то-
го, як відбувається щось з наступного: 

- будь-який викид забруднюючих речовин не відповідає вимогам Дозволу; 
- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребу-

вати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення суб'єкт 
господарювання повинен вказати дату та час аварії, привести докладну інформацію 
про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження 
подібних аварій в майбутньому. 
7.2 Суб’єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, що 
виникли на підприємстві. У повідомленні, яке направляється до Мінприроди та 
Державної екологічної інспекції України, повинна наводитись докладна інформація 
про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу 
на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворення відходів. 
7.3 Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Мін-
природи. 
7.4 Оператор повинен підтримати в дії Систему управління охороною навколиш-
нім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній сис-
темі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі прак-
тичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих 
виробничих процесів та для мінімізації викидів. 
7.5 Інформування та підготовка персоналу. Оператор повинен підтримати в дії 
процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробі-
тників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного 
повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персона-
лу. Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною ква-
ліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи). 
 
 
8 Інші умови. 
8.1 Суб’єкт господарювання повинен підтримувати в дії Систему управління охоро-
ною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозво-
лу. У даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розгля-
датися всі практично можливі варіанти для використання більш чистих технологій, 
більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів. 
8.2 Суб’єкт господарювання повинен підтримувати в дії процедури для визначення 
необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може 
здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтриму-
ватися відповідна документація про підготовку персоналу. Персонал, який виконує 
спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною осві-
тою, підготовкою та/або досвідом роботи). 
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8.3 Суб’єкт господарювання повинен виконувати заходи природоохоронного харак-
теру з озеленення по периметру території землекористування підприємства із забез-
печенням існуючої смуги посадки, передбачені проектом з організації СЗЗ, відповід-
но до встановлених термінів. 
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3. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
 
3.1 Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основих 
джерел викидів: 

 
ДОМЕННИЙ ЦЕХ 
Номер джерела викиду на карті-схемі: № 133 
Місце розташування джерела викиду:                         Підбункерне приміщення і ливарний двір ДП-2 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  130 
Висота викиду, м: 35 

Таблиця 3.1 

Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Гранично допустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид 
Термін досягнення 

затвердженого значення 
мг/м3 г/с 

1 2 3 4 5 
Залізо та його 
сполуки (у 

перерахунку на 
залізо) 

- - 3,08 з 02.02.2017 

Кадмій та його 
сполуки(у 

перерахунку на 
кадмій) 

0,2 0,044 0,00801 з 02.02.2017 

Манган та його 
сполуки (у 

перерахунку на 
діоксид мангану) 

Сумарна концентрація 
Мангану та його сполук 

(у перерахунку на 
діоксид мангану), Міді 

та її сполук (у 
перерахунку на мідь), 
Свинцю та його сполук 

(у перерахунку на 
свинець), Хрому та 
його сполук (у 
перерахунку на 
триоксид хрому) 

5 

0,29 0,0377 з 02.02.2017 

Мідь та її сполуки 
(у перерахунку на 

мідь) 
0,0289 0,00526 з 02.02.2017 

Свинець та його 
сполуки (у 

перерахунку на 
свинець) 

0,0088 0,0016 з 02.02.2017 

Хром та його 
сполуки (у 

перерахунку на 
триоксид хрому) 

0,0192 0,00349 з 02.02.2017 

Цинк та його 
сполук ( у 

перерахунку на 
цинк 

- - 0,149 з 02.02.2017 

Ртуть та її сполуки 
 ( у перерахунку на 

ртуть) 
- - 0,00000002 з 02.02.2017 

Арсен та його 
сполуки ( у 

перерахунку на 
арсен) 

- - 0,00000006 з 02.02.2017 
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Для цинку та його сполук ( у перерахунку на цинк, заліза та його сполук (у перерахунку 
на залізо) граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено. 

Для ртуті та її сполук ( у перерахунку на ртуть) граничнодопустимий викид відповідно до 
законодавства не встановлено, так як величина масової витрати менше 0,001 кг/год. 

Для арсену та його сполук ( у перерахунку на арсен) граничнодопустимий викид 
відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати менше                         
0,005 кг/год. 

Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 
встановлюються величини масової витрати (г/с). 
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Номер джерела викиду на карті-схемі: № 135 
Місце розташування джерела викиду:                         Ливарний двір ДП-4 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  182,083 
Висота викиду, м: 45 

Таблиця 3.2 

Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Гранично 
допустимий викид 
відповідно до 
законодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий викид Термін 

досягнення 
затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

1 2 3 4 5 
Залізо та його сполуки 

(у перерахунку на 
залізо) 

- - 5,098324 з 02.02.2017 

Кадмій та його 
сполуки(у 

перерахунку на 
кадмій) 

0,2 0,042 0,003460 з 02.02.2017 

Манган та його 
сполуки (у 

перерахунку на 
діоксид мангану) 

Сумарна 
концентрація 

Мангану та його 
сполук (у перера-
хунку на діоксид 
мангану), Міді та її 

сполук (у 
перерахунку на 
мідь), Свинцю та 
його сполук (у 
перерахунку на 

свинець), Хрому та 
його сполук (у 
перерахунку на 
триоксид хрому) 

5 

0,10 0,018208 з 02.02.2017 

Мідь та її сполуки (у 
перерахунку на мідь) 

0,01 0,001821 з 02.02.2017 

Свинець та його 
сполуки (у перера-
хунку на свинець) 

0,01 0,001821 з 02.02.2017 

Хром та його сполуки 
(у перерахунку на 
триоксид хрому) 

0,02 0,003642 з 02.02.2017 

Цинк та його сполук ( 
у перерахунку на цинк 

- - 0,007283 з 02.02.2017 

Ртуть та її сполуки ( у 
перерахунку на ртуть) 

- - 0,000001 з 02.02.2017 

Арсен та його сполуки 
( у перерахунку на 

арсен) 
- - 0,000002 з 02.02.2017 

Для цинку та його сполук ( у перерахунку на цинк, заліза та його сполук (у перерахунку на 
залізо) граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено. 

Для ртуті та її сполук ( у перерахунку на ртуть) граничнодопустимий викид відповідно до 
законодавства не встановлено, так як величина масової витрати менше 0,001 кг/год. 

Для арсену та його сполук ( у перерахунку на арсен) граничнодопустимий викид відповідно 
до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати менше 0,005 кг/год. 

Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 
встановлюються величини масової витрати (г/с). 
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Номер джерела викиду на карті-схемі: № 138 
Місце розташування джерела викиду:                    Ливарний двір і підбункерне приміщення ДП-6 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  203 
Висота викиду, м: 50 

Таблиця 3.3 

Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Гранично 
допустимий викид 
відповідно до 
законодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид 
Термін 

досягнення 
затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

1 2 3 4 5 

Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) 

- - 6,46 з 02.02.2017 

Кадмій та його спо луки(у 
перерахунку на кадмій) 

0,2 0,052 0,0106 з 02.02.2017 

Манган та його сполуки (у 
перерахунку на діоксид 

мангану) 

Сумарна 
концентрація 

Мангану та його 
сполук (у перера-
хунку на діоксид 
мангану), Міді та її 

сполук (у 
перерахунку на 
мідь), Свинцю та 
його сполук (у 
перерахунку на 

свинець), Хрому та 
його сполук (у 
перерахунку на 
триоксид хрому) 

5 

0,242 0,04913 з 02.02.2017 

Мідь та її сполуки (у 
перерахунку на мідь) 

0,0224 0,00455 з 02.02.2017 

Свинець та його сполуки (у 
перерахунку на свинець) 

0,0086 0,00175 з 02.02.2017 

Хром та його сполуки (у 
перерахунку на триоксид 

хрому) 
0,0219 0,00445 з 02.02.2017 

Цинк та його сполук ( у 
перерахунку на цинк 

- - 0,179 з 02.02.2017 

Ртуть та її сполуки ( у 
перерахунку на ртуть) 

- - 0,000001 з 02.02.2017 

Арсен та його сполуки ( у 
перерахунку на арсен) 

- - 0,0000033 з 02.02.2017 

Для цинку та його сполук ( у перерахунку на цинк, заліза та його сполук (у перерахунку 
на залізо) граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено. 

Для ртуті та її сполук ( у перерахунку на ртуть) граничнодопустимий викид відповідно до 
законодавства не встановлено, так як величина масової витрати менше 0,001 кг/год. 

Для арсену та його сполук ( у перерахунку на арсен) граничнодопустимий викид 
відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати менше                         
0,005 кг/год. 

Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 
встановлюються величини масової витрати (г/с). 
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Номер джерела викиду на карті-схемі: № 139 
Місце розташування джерела викиду:                         Повітрянагрівачі ДП-2 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  46,403 
Висота викиду, м: 55 

Таблиця 3.4 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Гранично-
допустимий викид 
відповідно до за-
конодавства, мг/м3 

Затверджений 
гранично допусти 

мий викид, 
Термін 

досягнення 
затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Метан - - 0,093 з 02.02.2017 

 
Номер джерела викиду на карті-схемі: № 140 
Місце розташування джерела викиду:                         Повітрянагрівачі ДП-3 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  31,88 
Висота викиду, м: 65 

Таблиця 3.5 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Гранично-
допустимий викид 
відповідно до за-
конодавства, мг/м3 

Затверджений 
гранично допусти 

мий викид, 
Термін 

досягнення 
затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Метан - - 0,12 з 02.02.2017 

 
Номер джерела викиду на карті-схемі: № 141 
Місце розташування джерела викиду:                         Повітрянагрівачі ДП-4 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  50,023 
Висота викиду, м: 60 

Таблиця 3.6 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Гранично-
допустимий викид 
відповідно до за-
конодавства, мг/м3 

Затверджений 
гранично допусти 

мий викид, 
Термін 

досягнення 
затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Метан - - 0,088 з 02.02.2017 
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Номер джерела викиду на карті-схемі: № 142 
Місце розташування джерела викиду:                         Повітрянагрівачі ДП-5 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  41,934 
Висота викиду, м: 60 

Таблиця 3.7 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Гранично-
допустимий викид 
відповідно до за-
конодавства, мг/м3 

Затверджений 
гранично допусти 

мий викид, 
Термін 

досягнення 
затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Метан - - 0,053 з 02.02.2017 

 
Номер джерела викиду на карті-схемі: № 143 
Місце розташування джерела викиду:                         Повітрянагрівачі ДП-6 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  41,468 
Висота викиду, м: 60 

Таблиця 3.8 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Гранично-
допустимий викид 
відповідно до за-
конодавства, мг/м3 

Затверджений 
гранично допусти 

мий викид, 
Термін 

досягнення 
затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Метан - - 0,131 з 02.02.2017 
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КОНВЕРТЕРНИЙ ЦЕХ 
Номер джерела викиду на карті-схемі: № 256 
Місце розташування джерела викиду:                         Конвертер №1 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  106,821 
Висота викиду, м: 100 

Таблиця 3.9 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

1 2 3 4 5 
Оксиди азоту (оксид та 

діоксид азоту) у перерахунку 
на діоксид 

- - 10,9 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку на 

діоксид сірки 
- - 62,0 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 670,4 з 02.02.2017 

Цинк та його сполуки (у 
перерахунку на цинк) 

- - 0,431 з 02.02.2017 

Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) 

- - 20,7 з 02.02.2017 

Метан - - 0,00239 з 02.02.2017 

Манган та його сполуки (у 
перерахунку на діоксид 

мангану) 
- - 3,16 з 02.02.2017 

Мідь та її сполуки (у 
перерахунку на мідь) 

- - 0,0026 з 02.02.2017 

Свинець та його сполуки (у 
перерахунку на свинець) 

- - 0,109 з 02.02.2017 
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Номер джерела викиду на карті-схемі: № 257 
Місце розташування джерела викиду:                         Конвертер №2 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  84,441 
Висота викиду, м: 100 

Таблиця 3.10 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

1 2 3 4 5 
Оксиди азоту (оксид та 

діоксид азоту) у перерахунку 
на діоксид 

- - 12,139 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку на 

діоксид сірки 
- - 62,0 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 730,1 з 02.02.2017 

Цинк та його сполуки (у 
перерахунку на цинк) 

- - 0,472 з 02.02.2017 

Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) 

- - 20,3 з 02.02.2017 

Метан - - 0,00239 з 02.02.2017 

Манган та його сполуки (у 
перерахунку на діоксид 

мангану) 
- - 3,05 з 02.02.2017 

Мідь та її сполуки (у 
перерахунку на мідь) 

- - 0,0028 з 02.02.2017 

Свинець та його сполуки (у 
перерахунку на свинець) 

- - 0,119 з 02.02.2017 
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Номер джерела викиду на карті-схемі: № 553 
Місце розташування джерела викиду:                         Установка ківш-піч «Північний 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  45,319 
Висота викиду, м: 90 

Таблиця 3.11 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Граничнодопу 
стимий викид 
відповідно до 
законодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

1 2 3 4 5 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
недиференційованих за складом 

50 48,8 2,21 з 02.02.2017 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 

500 108,2 4,90 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку на 

діоксид сірки 
500 400 18,15 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 250 124,7 5,652 з 02.02.2017 
Нікель та його сполуки (у 
перерахунку на нікель) 

- - 0,000311 з 02.02.2017 

Цинк та його сполуки (у 
перерахунку на цинк) 

- - 0,0124 з 02.02.2017 

Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) 

- - 0,415 з 02.02.2017 

Алюмінію оксид - - 0,022 з 02.02.2017 

Манган та його сполуки (у 
перерахунку на діоксид мангану) 

Сумарна 
концентрація 

Мангану та його 
сполук (у 

перерахунку на 
діоксид 

мангану), Міді 
та її сполук (у 
перерахунку на 
мідь), Свинцю 
та його сполук 
(у перерахунку 
на свинець) 

5 

1,37 0,0621 з 02.02.2017 

Мідь та її сполуки (у перерахунку 
на мідь) 

0,0216 0,000979 з 02.02.2017 

Свинець та його сполуки (у 
перерахунку на свинець) 

0,0135 0,000612 з 02.02.2017 

 
Для нікелю та його сполук (у перерахунку на нікель) граничнодопустимий викид 

відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати менше 5 г/год. 
Для цинку та його сполук (у перерахунку на цинк), заліза та його сполук (у перерахунку 

на залізо), алюмінію оксиду граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не 
встановлено. 
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Номер джерела викиду на карті-схемі: № 554 
Місце розташування джерела викиду:                         Установка ківш-піч «Південний 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  32,524 
Висота викиду, м: 55 

Таблиця 3.12 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

1 2 3 4 5 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок недиференційованих 

за складом 

50 49,3 1,60 з 02.02.2017 

Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у перерахунку 

на діоксид 
500 200,2 6,51 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку на 

діоксид сірки 
500 500 16,26 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 250 120,5 3,92 з 02.02.2017 
Нікель та його сполуки (у 
перерахунку на нікель) 

- - 0,000224 з 02.02.2017 

Цинк та його сполуки (у 
перерахунку на цинк) 

- - 0,00904 з 02.02.2017 

Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) 

- - 0,302 з 02.02.2017 

Алюмінію оксид - - 0,0156 з 02.02.2017 

Манган та його сполуки (у 
перерахунку на діоксид 

мангану) 

Сумарна 
концентрація 

Мангану та його 
сполук (у 

перерахунку на 
діоксид мангану), 
Міді та її сполук (у 
перерахунку на мідь), 
Свинцю та його 

сполук (у 
перерахунку на 

свинець) 
5 

1,39 0,045 з 02.02.2017 

Мідь та її сполуки (у 
перерахунку на мідь) 

0,0223 0,00073 з 02.02.2017 

Свинець та його сполуки (у 
перерахунку на свинець) 

0,01491 0,00048 з 02.02.2017 

Для нікелю та його сполук (у перерахунку на нікель) граничнодопустимий викид 
відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати менше 5 г/год. 

Для цинку та його сполук (у перерахунку на цинк), заліза та його сполук (у перерахунку 
на залізо), алюмінію оксиду граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не 
встановлено. 
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ПРОКАТНЕ ВИРОБНИЦТВО 
 

Таблиця 3.13 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично- 
допустимий 
викид 

відповідно 
до законо-
давства, 
мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,989 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 1,064 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

500 
879 3,11 з 02.02.2017 

500 1,76 з 01.01.2021  

Метан - - 0,007 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду 
вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 301 
Місце розташування джерела викиду:                         Нагрівальні колодязі 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  4,33 
Висота викиду, м: 50 
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Таблиця 3.14 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично- 
допустимий 
викид 

відповідно 
до законо-
давства, 
мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,501 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 1,346 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 500 

864 3,47 з 02.02.2017 

500 2,125 з 01.01.2021 

Метан - - 0,007 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду 
вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 302 
Місце розташування джерела викиду:                         Нагрівальні колодязі 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  5,48 
Висота викиду, м: 50 
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Таблиця 3.15 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично- 
допустимий 
викид 

відповідно 
до законо-
давства, 
мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,538 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 1,262 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

500 
851 3,05 з 02.02.2017 

500 1,753 з 01.01.2021 

Метан - - 0,007 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду 
вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 303 
Місце розташування джерела викиду:                         Нагрівальні колодязі 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  4,86 
Висота викиду, м: 50 
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Таблиця 3.16 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично- 
допустимий 
викид 

відповідно 
до законо-
давства, 
мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,667 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю  - 1,208 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

500 
870 3,48 з 02.02.2017 

500 2,01 з 01.01.2021 

Метан - - 0,007 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду 
вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 304 
Місце розташування джерела викиду:                         Нагрівальні колодязі 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  5,48 
Висота викиду, м: 50 
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Таблиця 3.17 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично- 
допустимий 
викид 

відповідно 
до законо-
давства, 
мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,799 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 1,346 
з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

500 
861 2,21 з 02.02.2017 

500 1,285 з 01.01.2021 

Метан - - 0,007 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду 
вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с)., 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 305 
Місце розташування джерела викиду:                         Нагрівальні колодязі 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  5,5 
Висота викиду, м: 50 
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Таблиця 3.18 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично-
допустимий 
викид 

відповідно 
до законо-
давства, 
мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,648 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 1,269 
з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

500 
852 2,11 з 02.02.2017 

500 1,275 з 01.01.2021 

Метан - - 0,007 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду 
вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 306 
Місце розташування джерела викиду:                         Нагрівальні колодязі 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  4,59 
Висота викиду, м: 50 
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Таблиця 3.19 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично- 
допустимий 
викид 

відповідно 
до законо-
давства, 
мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,769 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 1,339 
з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

500 
880 2,61 з 02.02.2017 

500 1,48 з 01.01.2021 

Метан - - 0,007 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду 
вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 307 
Місце розташування джерела викиду:                         Нагрівальні колодязі 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  5,15 
Висота викиду, м: 50 
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Таблиця 3.20 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично- 
допустимий 
викид 

відповідно 
до законо-
давства, 
мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,769 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 1,304 
з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

500 
825 3,11 з 02.02.2017 

500 1,884 з 01.01.2021 

Метан - - 0,007 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду 
вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 

Таблиця 3.21 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично- 
допустимий 
викид 

відповідно 
до законо-
давства, 
мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,471 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю  - 1,309 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

500 
860 3,32 з 02.02.2017 

500 1,795 з 01.01.2021 

Метан - - 0,007 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду 
вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 308 
Місце розташування джерела викиду:                        Нагрівальні колодязі 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  5,05 
Висота викиду, м: 50 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 309 
Місце розташування джерела викиду:                         Нагрівальні колодязі 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  4,72 
Висота викиду, м: 50 
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величина масової витрати менше 5000 г/год. 
Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 

Таблиця 3.22 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично-
допустимий 
викид 

відповідно 
до законо-
давства, 
мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,399 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 1,323 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

500 
840 1,87 з 02.02.2017 

500 1,374 з 01.01.2021 

Метан - - 0,007 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду 
вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 310 
Місце розташування джерела викиду:                         Нагрівальні колодязі 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  5,8 
Висота викиду, м: 60 
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Таблиця 3.23 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично- 
допустимий 
викид 

відповідно 
до законо-
давства, 
мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,445 
з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 1,262 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

- - 0,682 
з 02.02.2017 

Метан - - 0,007 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду 
вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 
 

Таблиця 3.24 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично-
допустимий 
викид 

відповідно 
до законо-
давства, 
мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,369 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 1,22 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

- - 0,831 
з 02.02.2017 

Метан - - 0,007 з 02.02.2017 

 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 311 
Місце розташування джерела викиду:                         Нагрівальні колодязі 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  4,65 
Висота викиду, м: 60 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 312 
Місце розташування джерела викиду:                         Підігрівальний колодязь 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  2,43 
Висота викиду, м: 50 
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Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду 
вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 
 

Таблиця 3.25 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично- 
допустимий 
викид 

відповідно до 
законо-
давства, 
мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

500 163,8 1,540088 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 0,76368 з 02.02.2017 
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 

перерахунку на діоксид сірки 
500 494 4,64572 з 02.02.2017 

Метан - - 0,049 з 02.02.2017 
Для оксиду вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не 

встановлено, так як величина масової витрати менше 5000 г/год. 
Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 315 
Місце розташування джерела викиду:                         Методичні печі 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  12,728 
Висота викиду, м: 65 
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Таблиця 3.26 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично- 
допустимий 
викид 

відповідно 
до законо-
давства, 
мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

500 171,0 1,364124 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 0,741892 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

500 495,0 3,94878 з 02.02.2017 

Метан - - 0,049 з 02.02.2017 

Для оксиду вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не 
встановлено, так як величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 

Таблиця 3.27 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Гранично- 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 

азоту 
- - 1,090144 

з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 250 190,0 1,412232 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) 
у перерахунку на діоксид сірки 

500 495,0 3,679236 з 02.02.2017 

Метан - - 0,049 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 316 
Місце розташування джерела викиду:                      Методичні печі 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  11,966 
Висота викиду, м: 65 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 317 
Місце розташування джерела викиду:                         Методичні печі 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  12,388 
Висота викиду, м: 65 
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встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 

Таблиця 3.28 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично- 
допустимий 
викид 

відповідно 
до законо-
давства, 
мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 1,122521 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 0,568949 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

500 493,5 3,751988 з 02.02.2017 

Метан - - 0,049 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду 
вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 318 
Місце розташування джерела викиду:                         Методичні печі 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  15,377 
Висота викиду, м: 85 
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Таблиця 3.29 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично- 
допустимий 
викид 

відповідно 
до законо-
давства, 
мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

500 338,0 2,802044 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 250 246,1 2,040619 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

500 492,2 4,081238 з 02.02.2017 

Метан - - 0,0765 з 02.02.2017 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 

Таблиця 3.30 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично- 
допустимий 
викид 

відповідно 
до законо-
давства, 
мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

500 332,3 1,906320 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 1,382082 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

500 492,9 2,827708 з 02.02.2017 

Метан - - 0,0764 з 02.02.2017 

Для оксиду вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не 
встановлено, так як величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 322 
Місце розташування джерела викиду:                         Методична піч 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  30,457 
Висота викиду, м: 60 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 323 
Місце розташування джерела викиду:                         Методична піч 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  15,886 
Висота викиду, м: 60 
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Таблиця 3.31 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично-
допустимий 
викид відпо-
відно до за-
конодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
Термін 

досягнення 
затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

500 360,0 2,675530 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 0,316199 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

500 494,2 3,672773 з 02.02.2017 

Метан - - 0,0765 з 02.02.2017 

Для оксиду вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не 
встановлено, так як величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 

Таблиця 3.32 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично-
допустимий 
викид 

відповідно до 
законодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

500 493,0 7,75 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 1,2 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

500 495,0 7,785 з 02.02.2017 

Метан - - 0,178 з 02.02.2017 

Для оксиду вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не 
встановлено, так як величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 324 
Місце розташування джерела викиду:                         Методична піч 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  24,323 
Висота викиду, м: 60 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 335 
Місце розташування джерела викиду:                         Методичні печі №№ 1-3 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  33,7 
Висота викиду, м: 100 
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Таблиця 3.33 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично-
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

500 490,0 15,47 
з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 250 73,0 2,30 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

500 53,6 1,671 
з 02.02.2017 

Метан - - 0,12 з 02.02.2017 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 

Таблиця 3.34 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично- 
допустимий 
викид 

відповідно 
до законо-
давства, 
мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,064980 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 0,396378 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

- - 0,168948 з 02.02.2017 

Метан - - 0,0036 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксиду 
сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки граничнодопустимий викид 
відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати                        
менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 336 
Місце розташування джерела викиду:                         Методичні печі 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  74,6 
Висота викиду, м: 100 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 339 
Місце розташування джерела викиду:                         Камерна піч №1 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  3,249 
Висота викиду, м: 35 
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Таблиця 3.35 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично- 
допустимий 
викид 

відповідно 
до законо-
давства, 
мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,1386 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 0,2772 
з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

- - 0,32472 з 02.02.2017 

Метан - - 0,0052 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксиду 
сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, оксиду вуглецю 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 340 
Місце розташування джерела викиду:                         Камерна піч №2 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  3,960 
Висота викиду, м: 35 
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Таблиця 3.36 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично- 
допустимий 
викид 

відповідно 
до законо-
давства, 
мг/м3 

Затверджений 
гранично 
допустимий 
викид, 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,537612 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 0,28395 
з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

- - 0,238518 з 02.02.2017 

Метан - - 0,0052 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксиду 
сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки граничнодопустимий викид 
відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати                                  
менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 
 

Таблиця 3.37 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично-
допустимий 
викид відпо-
відно до за-
конодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
Термін 

досягнення 
затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,1134 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 0,50085 
з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

- - 0,6174 з 02.02.2017 

Метан - - 0,00356 
з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 341 
Місце розташування джерела викиду:                         Камерна піч №3 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  3,786 
Висота викиду, м: 35 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 342 
Місце розташування джерела викиду:                         Камерна піч №4 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  3,15 
Висота викиду, м: 35 
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Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксиду 
сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки граничнодопустимий викид 
відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати                                  
менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 

Таблиця 3.38 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично-
допустимий 
викид відпо-
відно до за-
конодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
Термін 

досягнення 
затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,383076 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 0,468204 
з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

- - 0,947049 з 02.02.2017 

Метан - - 0,0107 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксиду 
сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки граничнодопустимий викид 
відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати                                     
менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 343 
Місце розташування джерела викиду:                         Камерна піч №5 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  3,547 
Висота викиду, м: 35 
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Таблиця 3.39 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично-
допустимий 
викид 

відповідно до 
законо-

давства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,106 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 1,11 
з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

- - 0,0684 
з 02.02.2017 

Метан - - 0,0073 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксиду 
сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, оксиду вуглецю 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 

Таблиця 3.40 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично-
допустимий 
викид відпо-
відно до за-
конодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
Термін 

досягнення 
затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,764 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 0,518 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

- - 0,605 з 02.02.2017 

Метан - - 0,064 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксиду 
сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, оксиду вуглецю 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 344 
Місце розташування джерела викиду:                         Камерна піч №6 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  4,68 
Висота викиду, м: 35 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 353 
Місце розташування джерела викиду:                         Роликові печі №1, 2, 3 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  41,4 
Висота викиду, м: 75 
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масової витрати менше 5000 г/год. 
Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 
 
 

Таблиця 3.41 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично-
допустимий 
викид відпо-
відно до за-
конодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
Термін 

досягнення 
затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,834 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 0,881 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

- - 0,541 з 02.02.2017 

Метан - - 0,0182 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксиду 
сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, оксиду вуглецю 
граничнодопустимий 

викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати 
менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 354 
Місце розташування джерела викиду:                 Роликова піч №4 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  37,0 
Висота викиду, м: 80 
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Таблиця 3.42 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично-
допустимий 
викид відпо-
відно до за-
конодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
Термін 

досягнення 
затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 1,0 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 1,22 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

- - 0,447 з 02.02.2017 

Метан - - 0,04 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксиду 
сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, оксиду вуглецю 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 

Таблиця 3.43 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично-
допустимий 
викид відпо-
відно до за-
конодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
Термін 

досягнення 
затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,145 
з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 1,02 з 02.02.2017 
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 

перерахунку на діоксид сірки 
- - 0,0784 

з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксиду 
сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, оксиду вуглецю 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 355 
Місце розташування джерела викиду:                         Роликові печі №5,7 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  30,6 
Висота викиду, м: 80 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 359 
Місце розташування джерела викиду:                         Методичні печі 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  2,44 
Висота викиду, м: 75 
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Таблиця 3.44 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично-
допустимий 
викид відпо-
відно до за-
конодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
Термін 

досягнення 
затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,432 
з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 0,391 
з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

- - 0,144 з 02.02.2017 

Метан - - 0,0047 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксиду 
сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, оксиду вуглецю 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 

Таблиця 3.45 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично-
допустимий 
викид відпо- 
відно до за-
конодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
Термін 

досягнення 
затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,352 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 250 
1021 2,089 з 02.02.2017 

250 0,517 з 01.01.2022 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

- - 0,984 з 02.02.2017 

Метан - - 0,036 з 02.02.2017 

 
 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 360 
Місце розташування джерела викиду:                         Рециркуляційні печі 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  1,7 
Висота викиду, м: 40 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 361 
Місце розташування джерела викиду:                         Секційні печі 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  6,35 
Висота викиду, м: 30 
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Таблиця 3.46 

Найменування забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 
викид 

відповідно до 
законо-

давства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
Термін 

досягнення 
затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

- - 0,0121 з 02.02.2017 

Оксид вуглецю - - 0,089 
з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

- - 0,0173 з 02.02.2017 

Метан - - 0,036 з 02.02.2017 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксиду 
сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, оксиду вуглецю 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с). 
 
КОКСОХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО 
 

Таблиця 3.47 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично допустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
гранично допусти-

мий викид 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Метан - - 0,65 з 02.02.2017 
Бенз(а)пірен - - 0,000065 з 02.02.2017 

Для речовин метан, бенз(а)пірен, які підлягають регулюванню та на які не встановлені 
технологічні нормативи відповідно до законодавства, встановлюється величина масової 
витрати (г/с). 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 362 
Місце розташування джерела викиду:                         Гартувальна піч 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  0,74 
Висота викиду, м: 10 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1201 
Місце розташування джерела викиду:                         Коксовий цех, КБ №1 біс 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  14,605 
Висота викиду, м: 100 
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Таблиця 3.48 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Гранично 
допустимий викид 
відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 
гранично допустимий 

викид 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Кадмій та його сполуки в 
перерахунку на кадмій 

- - 0,00099 з 02.02.2017 

Мідь та її сполуки в перерахунку на 
мідь 

- - 0,001883 з 02.02.2017 

Нікель та його сполуки в 
перерахунку на нікель 

- - 0,000692 з 02.02.2017 

Ртуть та її сполуки в перерахунку на 
ртуть 

- - 0,00027 з 02.02.2017 

Свинець та його сполуки в 
перерахунку на свинець 

- - 0,0077 з 02.02.2017 

Хром та його сполуки в 
перерахунку на триоксид хрому 

- - 0,001662 з 02.02.2017 

Цинк та його сполуки (у 
перерахунку на цинк) 

- - 0,009976 з 02.02.2017 

Аміак - - 0,063703 з 02.02.2017 
Водню ціанід (синильна кислота) - - 0,00277 з 02.02.2017 

Арсен та його сполуки в 
перерахунку на арсен 

- - 0,000205 з 02.02.2017 

Сірководень - - 0,008614 з 02.02.2017 
Бензол - - 0,079 з 02.02.2017 

Бенз(а)пірен - - 0,000002 з 02.02.2017 
Нафталін - - 0,0091 з 02.02.2017 
Фенол - - 0,022158 з 02.02.2017 

Для речовин кадмій та його сполуки в перерахунку на кадмій, мідь та її сполуки в 
перерахунку на мідь, нікель та його сполуки в перерахунку на нікель, ртуть та її сполуки в 
перерахунку на ртуть, свинець та його сполуки в перерахунку на свинець, хром та його сполуки в 
перерахунку на триоксид хрому, цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк), аміак, водню 
ціанід (синильна кислота), арсен та його сполуки в перерахунку на арсен, сірководень, бензол, 
бенз(а)пірен, нафталін, фенол, які підлягають регулюванню та на які не встановлені технологічні 
нормативи відповідно до законодавства, встановлюється величина масової витрати (г/с). 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1204 
Місце розташування джерела викиду:                         Коксовий цех, УБВК КБ №1 біс 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  27,697 
Висота викиду, м: 40 
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Таблиця 3.49 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Гранично 
допустимий викид 
відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 
гранично допустимий 

викид 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Метан - - 0,46 з 02.02.2017 
Бенз(а)пірен - - 0,00005 з 02.02.2017 

Для речовин метан, бенз(а)пірен, які підлягають регулюванню та на які не встановлені 
технологічні нормативи відповідно до законодавства, встановлюється величина масової 
витрати (г/с). 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1205 
Місце розташування джерела викиду:                         Коксовий цех, КБ №3 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  12,443 
Висота викиду, м: 100 
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Таблиця 3.50 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Гранично 
допустимий викид 
відповідно до 
законодавства, 

мг/м3 

Затверджений гранично 
допустимий викид 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Кадмій та його сполуки в 
перерахунку на кадмій 

- - 0,00159 з 02.02.2017 

Мідь та її сполуки в перерахунку 
на мідь 

- - 0,00299 з 02.02.2017 

Нікель та його сполуки в 
перерахунку на нікель 

- - 0,00086 з 02.02.2017 

Ртуть та її сполуки в перерахунку 
на ртуть 

- - 0,000135 з 02.02.2017 

Свинець та його сполуки в 
перерахунку на свинець 

- - 0,0121 з 02.02.2017 

Хром та його сполуки в 
перерахунку на триоксид хрому 

- - 0,0126 з 02.02.2017 

Цинк та його сполуки (у 
перерахунку на цинк) 

- - 0,0145 з 02.02.2017 

Аміак - - 0,092 з 02.02.2017 
Водню ціанід (синильна кислота) - - 0,00392 з 02.02.2017 

Арсен та його сполуки в 
перерахунку на арсен 

- - 0,00029 з 02.02.2017 

Сірководень - - 0,012 з 02.02.2017 
Бензол - - 0,11 з 02.02.2017 

Бенз(а)пірен - - 0,0000026 з 02.02.2017 
Нафталін - - 0,013 з 02.02.2017 
Фенол - - 0,034 з 02.02.2017 

Для речовин кадмій та його сполуки в перерахунку на кадмій, мідь та її сполуки в 
перерахунку на мідь, нікель та його сполуки в перерахунку на нікель, ртуть та її сполуки в 
перерахунку на ртуть, свинець та його сполуки в перерахунку на свинець, хром та його 
сполуки в перерахунку на триоксид хрому, цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк), 
аміак, водню ціанід (синильна кислота), арсен та його сполуки в перерахунку на арсен, 
сірководень, бензол, бенз(а)пірен , нафталін, фенол, які підлягають регулюванню та на які не 
встановлені технологічні нормативи відповідно до законодавства, встановлюється величина 
масової витрати (г/с). 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1206 
Місце розташування джерела викиду:                         Коксовий цех, УБВК КБ №3-4 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  48,2 
Висота викиду, м: 25 
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Таблиця 3.51 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Гранично 
допустимий викид 
відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений гранично 
допустимий викид 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Метан - - 0,48 з 02.02.2017 
Бенз(а)пірен - - 0,00005 з 02.02.2017 

Для речовин метан, бенз(а)пірен, які підлягають регулюванню та на які не встановлені 
технологічні нормативи відповідно до законодавства, встановлюється величина масової 
витрати (г/с). 
 

Таблиця 3.52 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Гранично 
допустимий викид 
відповідно до 
законодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
гранично допустимий 

викид 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення мг/м3 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 

азоту 
500 248,0 0,245 

з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 250 250,0 0,247 з 02.02.2017 
Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку на 

діоксид сірки 
500 400,0 0,395 

з 02.02.2017 

Метан - - 0,0092 з 02.02.2017 
Ртуть та її сполуки в 
перерахунку на ртуть 

- - 0,000001 
з 02.02.2017 

Для речовин метан, ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть, які підлягають 
регулюванню та на які не встановлені технологічні нормативи відповідно до законодавства, 
встановлюється величина масової витрати (г/с). 

 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1214 
Місце розташування джерела викиду:                         Коксовий цех, КБ №4 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  16,0 
Висота викиду, м: 100,0 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1324 
Місце розташування джерела викиду:                         Відділення дестиляції бензолу, трубчаста піч 
Максимальна витрата викиду, м 3 /с :  1,42 
Висота викиду, м: 45,0 
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3.2 Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших 
джерел викидів: 

Доменний цех 
 

Таблиця 3.53 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 
суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих 
за складом 

150 150 з 02.02.2017 

 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно 
до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової 
витрати: 
Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом 

0,3334 г/с з 02.02.2017 

 

 
Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно 

до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової 
витрати: 
Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом 

0,0178 г/с з 02.02.2017 

 

 
Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно 

до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової 
витрати: 
Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом 

0,0178 г/с з 02.02.2017 

 
Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно 

до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової 
витрати: 
Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом 

0,0178 г/с з 02.02.2017 

 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 158 Пробопідготовка 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 180 Система аспірації бункера ПВП 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 181 РДВ ДП-2. Система аспірації бункера 
проміжного транспорту 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 182 РДВ ДП-3. Система аспірації бункера 
проміжного транспорту 

 
Номер джерела викиду на карті-схемі: № 183 

РДВ ДП-4. Система аспірації бункера 
проміжного транспорту 
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Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно 

до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової 
витрати: 
Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом 

0,0178 г/с з 02.02.2017 

 

 
Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно 

до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової 
витрати: 
Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом 

0,0178 г/с з 02.02.2017 

 
 
КОНВЕРТЕРНИЙ ЦЕХ 

 

Таблиця 3.54 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого значення 

1 2 3 4 
Оксид вуглецю 250 250 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид 
та триоксид) у 
перерахунку на 
діоксид сірки 

500 500 

з 02.02.2017 

Речовини у вигляді 
суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих 
за складом 

50 

498 
з 02.02.2017 

50 з 01.01.2021 

 Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год., тому регулювання здійснюється за наступною величиною 
масової витрати г/с: 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 0,97 г/с з 02.02.2017 

 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 184 РДВ ДП-5. Система аспірації бункера 
проміжного транспорту 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 185 РДВ ДП-6. Система аспірації бункера 
проміжного транспорту 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 151 Устаткування десульфурації чавуну 
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Таблиця 3.55 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

недиференційованих за 
складом 

50 

89,0 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

  

Таблиця 3.56 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

недиференційованих за 
складом 

50 

94,0 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

 

Таблиця 3.57 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

недиференційованих за 
складом 

150 150 з 02.02.2017 

 

Таблиця 3.58 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

50 
89,0 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 221 Живильники, бункери 

 
Номер джерела викиду на карті-схемі: № 222 

 
Бункери прийому шихтових матеріалів 

№109, 110, 113, 114 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 223 Бункери прийому шихтових матеріалів 
№111, 112, 115, 116 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 224 Бункери прийому шихтових матеріалів 
№211-221, 215, 216. 
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Таблиця 3.59 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

50 
71,0 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

 

Таблиця 3.60 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

50 50 з 02.02.2017 

 

Таблиця 3.61 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

недиференційованих за 
складом 

50 

147,0 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2021 

 

Таблиця 3.62 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

50 
298,0 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 225 Бункери прийому шихтових матеріалів 
№209, 210, 213, 214 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 226 Бункери прийому шихтових матеріалів 
№101, 108, 201-208 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 227 Дробарка феросплавів 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 228 Стрічкові конвеєри феросплавів 
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Таблиця 3.63 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

недиференційованих за 
складом 

50 

260,0 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

 

Таблиця 3.64 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

50 
220,0 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

 

Таблиця 3.65 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

50 
243,0 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

 

Таблиця 3.66 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

50 
250,0 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 229 Стрічкові конвеєри феросплавів 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 230 Стрічкові конвеєри феросплавів 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 240 Стрічкові конвеєри феросплавів 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 241 Стрічкові конвеєри феросплавів 
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Таблиця 3.67 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

50 
136,0 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

 

Таблиця 3.68 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

50 
214,0 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

 
 

Таблиця 3.69 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

недиференційованих за 
складом 

50 

110,0 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

 

Таблиця 3.70 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

недиференційованих за 
складом 

50 

109,0 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 243 Витратний бункер конвертера №1 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 244 Витратний бункер конвертера №2 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 245 Витратний бункер ЛК №1 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 246 Витратний бункер ЛК №2 
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Таблиця 3.71 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

50 50 з 02.02.2017 
суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих 
за складом 

 

Таблиця 3.72 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Оксид вуглецю 250 250 
з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на діоксид сірки 
500 500 

з 02.02.2017 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

50 

210,0 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год., тому регулювання здійснюється за наступною величиною 
масової витрати г/с: 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

0,69 г/с з 02.02.2017 

 

Таблиця 3.73 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Оксид вуглецю 250 250,0 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на діоксид сірки 
500 500 з 02.02.2017 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

50 

293,0 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 247 Машина скачування шлаку 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 248 Міксер №1 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 249 Міксер №2 
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 Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год., тому регулювання здійснюється за наступною величиною 
масової витрати г/с: 
Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 

азоту 
0,52 г/с з 02.02.2017 

 

Для джерел, на яких неможливо провести прямі інструментальні вимірювання концентрацій 
забруднюючих речовин через технічну неможливість дотримання вимог КНД 211.2.3.063-98, 
регулювання забруднюючих речовин здійснюється за величиною масової витрати, г/с: 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

5,692902 г/с з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 28,552331 г/с з 02.02.2017 
Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок недиференційованих 
за складом 

15,862406 г/с з 02.02.2017 

Метан 23,289145 г/с з 02.02.2017 
 

Для джерел, на яких неможливо провести прямі інструментальні вимірювання концентрацій 
забруднюючих речовин через технічну неможливість дотримання вимог КНД 211.2.3.063-98, 
регулювання забруднюючих речовин здійснюється за величиною масової витрати, г/с: 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

1,458 г/с з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 50,1 г/с з 02.02.2017 
Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок недиференційованих 
за складом 

1,025 г/с з 02.02.2017 

Метан 0,00875 г/с з 02.02.2017 
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 

перерахунку на діоксид сірки 
1,61 г/с з 02.02.2017 

 

Для джерел, на яких неможливо провести прямі інструментальні вимірювання концентрацій 
забруднюючих речовин через технічну неможливість дотримання вимог КНД 211.2.3.063-98, 
регулювання забруднюючих речовин здійснюється за величиною масової витрати, г/с: 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 

2,294 г/с з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 0,39 г/с з 02.02.2017 
Метан 0,023 г/с з 02.02.2017 

 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 251 Лиття заготівель. МБЛЗ 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 252 Міксерне відділення 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 253 Підігрів ковшів. Відділення ковшів 
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Таблиця 3.74 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

недиференційованих за 
складом 

50 

983,0 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год. 

Для діоксиду сірки (діоксид та триоксид у перерахунку на діоксид сірки), 
граничнодопустимі викиди, відповідно до законодавства, не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год. 

Для оксиду вуглецю, граничнодопустимі викиди, відповідно до законодавства, не 
встановлено, так як величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану гранично допустимий викид відповідно до законодавства не встановлено. 
Регулювання викидів для вище вказаних речовин здійснюється за наступними величинами 

масової витрати г/с: 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 

азоту 
0,82 г/с з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 0,419 г/с з 02.02.2017 
Метан 0,00363 г/с з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) 
у перерахунку на діоксид сірки 

0,0753 г/с з 02.02.2017 

 

Таблиця 3.75 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

недиференційованих за 
складом 

50 

1030,0 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год. 

Для діоксиду сірки (діоксид та триоксид у перерахунку на діоксид сірки), 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 254 Сушильний барабан №1 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 255 Сушильний барабан №2 
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граничнодопустимі викиди, відповідно до законодавства, не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000г/год. 

Для оксиду вуглецю, граничнодопустимі викиди, відповідно до законодавства, не 
встановлено, так як величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для метану гранично допустимий викид відповідно до законодавства не встановлено. 
Регулювання викидів для вище вказаних речовин здійснюється за наступними величинами 

масової витрати г/с: 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 

азоту 
0,913 г/с з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 0,485 г/с з 02.02.2017 
Метан 0,00363 г/с з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) 
у перерахунку на діоксид сірки 

0,0772 г/с з 02.02.2017 

 

Для джерел, на яких неможливо провести прямі інструментальні вимірювання концентрацій 
забруднюючих речовин через технічну неможливість дотримання вимог КНД 211.2.3.063-98, 
регулювання забруднюючих речовин здійснюється за величиною масової витрати, г/с: 

Оксид вуглецю 208,6 г/с з 02.02.2017 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 
22,35 г/с з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку на 

діоксид сірки 
22,4 г/с з 02.02.2017 

 

Таблиця 3.76 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

150 150 з 02.02.2017 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 258 Конвертерне відділення 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 259 Металообробні верстати експресс 
лабораторії 
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Таблиця 3.77 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустим 
ий викид відповідно 
до законодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти 
мий викид мг/м3 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок 
недиференційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

Для оксиду азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду 
вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для мангану та його сполук (у перерахунку на діоксид мангану) граничнодопустимий 
викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати                        
менше 25 г/год. 

Для заліза та його сполук (у перерахунку на залізо), фтору та його сполуки (у 
перерахунку на фтор) норматив граничнодопустимого викиду згідно законодавства не 
встановлено. 

Для речовин фтор і його пароподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень, 
фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) у перерахунку на фтор) норматив 
граничнодопустимого викиду (мг/м3) не встановлюється тому, що виміряна концентрація нижче 
діапазону вимірювання допущених до використання методик. 

Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 
 встановлюються величини масової витрати (г/с): 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,00324 г/с з 02.02.2017 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 0,00055 г/с з 02.02.2017 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 

діоксид 
0,00246 г/с з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 0,00180 г/с з 02.02.2017 
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в 

перерахунку на фтористий водень 
0,00023 г/с з 02.02.2017 

Фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) у 
перерахунку на фтор) 

0,0009 г/с з 02.02.2017 

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) 0,00051 г/с з 02.02.2017 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 556 Ремонтний стенд складального відділення 
  



83 
 

 

Таблиця 3.78 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-    

мий викид 
мг/м3 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок 
недиференційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

Для оксиду азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду 
вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для мангану та його сполук (у перерахунку на діоксид мангану) граничнодопустимий 
викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати                       
менше 25 г/год. 

Для заліза та його сполук (у перерахунку на залізо), фтору та його сполуки (у 
перерахунку на фтор) норматив граничнодопустимого викиду згідно законодавства не 
встановлено. 

Для речовин фтор і його пароподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень, 
фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) у перерахунку на фтор) норматив 
граничнодопустимого викиду (мг/м3) не встановлюється тому, що виміряна концентрація нижче 
діапазону вимірювання допущених до використання методик. 

Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,00058 г/с з 02.02.2017 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 0,000113 г/с з 02.02.2017 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 

діоксид 
0,00046 г/с з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 0,00028 г/с з 02.02.2017 
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку 

на фтористий водень 
0,00023 г/с з 02.02.2017 

Фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) у 
перерахунку на фтор) 

0,0009 г/с з 02.02.2017 

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) 0,00051 г/с з 02.02.2017 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 557 Ремонтний стенд складального відділення 
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Таблиця 3.79 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустим 

ий викид 
мг/м3 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок 
недиференційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

Для оксиду азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду 
вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для мангану та його сполук (у перерахунку на діоксид мангану) граничнодопустимий 
викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати менше                 
25 г/год. 

Для заліза та його сполук (у перерахунку на залізо), фтору та його сполуки (у 
перерахунку на фтор) норматив граничнодопустимого викиду згідно законодавства не 
встановлено. 

Для речовин фтор і його пароподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень, 
фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) у перерахунку на фтор) норматив 
граничнодопустимого викиду згідно законодавства не встановлюється тому, що виміряна 
концентрація нижче діапазону вимірювання допущених до використання методик. 

Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,00059 г/с з 02.02.2017 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 0,00009 г/с з 02.02.2017 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 

діоксид 
0,00046 г/с з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 0,00028 г/с з 02.02.2017 
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку 

на фтористий водень 
0,00023 г/с з 02.02.2017 

Фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) у 
перерахунку на фтор) 

0,0009 г/с з 02.02.2017 

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) 0,00051 г/с з 02.02.2017 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 558 Ремонтний стенд складального відділення 
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Таблиця 3.80 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид 
мг/м3 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок 
недиференційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

Для оксиду азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду 
вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для мангану та його сполук (у перерахунку на діоксид мангану) граничнодопустимий 
викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати менше 25 
г/год. 

Для заліза та його сполук (у перерахунку на залізо), фтору та його сполуки (у 
перерахунку на фтор) норматив граничнодопустимого викиду згідно законодавства не 
встановлено. 

Для речовин фтор і його пароподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень, 
фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) у перерахунку на фтор) норматив 
граничнодопустимого викиду (мг/м ) не встановлюється тому, що виміряна концентрація нижче 
діапазону вимірювання допущених до використання методик. 

Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,00505 г/с з 02.02.2017 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 0,000832 г/с з 02.02.2017 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 

діоксид 
0,00467 г/с з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 0,00285 г/с з 02.02.2017 
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку 

на фтористий водень 
0,00023 г/с з 02.02.2017 

Фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) у 
перерахунку на фтор) 

0,0009 г/с з 02.02.2017 

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) 0,00051 г/с з 02.02.2017 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 559 Ремонтний стенд складального відділення 
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Таблиця 3.81 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид 
мг/м3 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок 
недиференційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

 Для оксиду азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду 
вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для мангану та його сполук (у перерахунку на діоксид мангану) граничнодопустимий викид 
відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати менше 25 г/год. 

Для заліза та його сполук (у перерахунку на залізо), фтору та його сполуки (у перерахунку 
на фтор) норматив граничнодопустимого викиду згідно законодавства не встановлено. 

Для речовин фтор і його пароподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень, фториди, 
що легко розчиняються (наприклад NaF) у перерахунку на фтор) норматив 
граничнодопустимого викиду (мг/м ) не встановлюється тому, що виміряна концентрація нижче 
діапазону вимірювання допущених до використання методик. 

Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,00058 г/с з 02.02.2017 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 0,000104 г/с з 02.02.2017 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 

діоксид 
0,00046 г/с з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 0,00028 г/с з 02.02.2017 
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку 

на фтористий водень 
0,00023 г/с з 02.02.2017 

Фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) у 
перерахунку на фтор) 

0,0009 г/с з 02.02.2017 

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) 0,00051 г/с з 02.02.2017 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 560 Ремонтний стенд складального відділення 
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Таблиця 3.82 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустим 
ий викид відповідно 
до законодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустим 

ий викид 
мг/м3 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок 
недиференційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

 Для оксиду азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду 
вуглецю граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для мангану та його сполук (у перерахунку на діоксид мангану) граничнодопустимий викид 
відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати менше 25 г/год. 

Для заліза та його сполук (у перерахунку на залізо), фтору та його сполуки (у перерахунку 
на фтор) норматив граничнодопустимого викиду згідно законодавства не встановлено. 

Для речовин фтор і його пароподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень, фториди, 
що легко розчиняються (наприклад NaF) у перерахунку на фтор) норматив 
граничнодопустимого викиду (мг/м3) не встановлюється тому, що виміряна концентрація нижче 
діапазону вимірювання допущених до використання методик. 

Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,00204 г/с з 02.02.2017 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид 

мангану) 0,000378 г/с з 02.02.2017 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку 
на діоксид 

0,00156 г/с з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 0,00095 г/с з 02.02.2017 
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в 

перерахунку на фтористий водень 
0,00023 г/с з 02.02.2017 

Фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) у 
перерахунку на фтор) 

0,0009 г/с з 02.02.2017 

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) 0,00051 г/с з 02.02.2017 
 

Таблиця 3.83 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустим 
ий викид відповідно 
до законодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустим 

ий викид 
мг/м3 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок 
недиференційованих за складом 

150 150 З 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 561 Ремонтний стенд складального відділення 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 562 Ремонтний стенд складального відділення 
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Для оксиду азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год. 

Для мангану та його сполук (у перерахунку на діоксид мангану) граничнодопустимий викид 
відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати менше 25 г/год. 

Для заліза та його сполук (у перерахунку на залізо), фтору та його сполуки (у перерахунку 
на фтор) норматив граничнодопустимого викиду згідно законодавства не встановлено. 

Для речовин фтор і його пароподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень, фториди, 
що легко розчиняються (наприклад NaF) у перерахунку на фтор) норматив 
граничнодопустимого викиду (мг/м3) не встановлюється тому, що виміряна концентрація нижче 
діапазону вимірювання допущених до використання методик. 

Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,00071 г/с з 02.02.2017 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 0,000108 г/с з 02.02.2017 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 

діоксид 
0,00055 г/с з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 0,00034 г/с з 02.02.2017 
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку 

на фтористий водень 
0,00023 г/с з 02.02.2017 

Фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) у 
перерахунку на фтор) 

0,0009 г/с з 02.02.2017 

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) 0,00051 г/с з 02.02.2017 

 

Таблиця 3.84 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустим 
ий викид відповідно 
до законодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустим 

ий викид 
мг/м3 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок 
недиференційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

Для оксиду азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год. 

Для мангану та його сполук (у перерахунку на діоксид мангану) граничнодопустимий 
викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати                   
менше 25 г/год. 

Для заліза та його сполук (у перерахунку на залізо), фтору та його сполуки (у перерахунку 
на фтор) норматив граничнодопустимого викиду згідно законодавства не встановлено. 

Для речовин фтор і його пароподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень, 
фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) у перерахунку на фтор) норматив 
граничнодопустимого викиду (мг/м3) не встановлюється тому, що виміряна концентрація нижче 
діапазону вимірювання допущених до використання методик. 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 563 Ремонтний стенд складального відділення 
  



89 

Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,00383 г/с з 02.02.2017 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид 

мангану) 0,000606 г/с з 02.02.2017 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 
діоксид 

0,00297 г/с з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 0,00218 г/с з 02.02.2017 
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в 

перерахунку на фтористий водень 
0,00023 г/с з 02.02.2017 

Фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) у 
перерахунку на фтор) 

0,0009 г/с з 02.02.2017 

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) 0,00051 г/с з 02.02.2017 
 

Таблиця 3.85 

Найменування забруднюючої речовини 

Граничнодопусти

мий викид 
відповідно до 
законодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти- 

мий викид 
мг/м3 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок недиференційованих 
за складом 

150 150 з 02.02.2017 

Для оксиду азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової 
витрати менше 5000 г/год. 

Для мангану та його сполук (у перерахунку на діоксид мангану) граничнодопустимий 
викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати                     
менше 25 г/год. 

Для заліза та його сполук (у перерахунку на залізо), фтору та його сполуки (у перерахунку 
на фтор) норматив граничнодопустимого викиду згідно законодавства не встановлено. 

Для речовин фтор і його пароподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень, 
фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) у перерахунку на фтор) норматив 
граничнодопустимого викиду (мг/м3) не встановлюється тому, що виміряна концентрація нижче 
діапазону вимірювання допущених до використання методик. 

Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,00348 г/с з 02.02.2017 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид 

мангану) 
0,000591 г/с 

з 02.02.2017 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку 
на діоксид 

0,00277 г/с 
з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 0,00169 г/с з 02.02.2017 

Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в 
перерахунку на фтористий водень 

0,00023 г/с 
з 02.02.2017 

Фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) у 
перерахунку на фтор) 

0,0009 г/с 
з 02.02.2017 

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) 0,00051 г/с з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 564 Ремонтний стенд складального відділення 
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Таблиця 3.86 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустим 
ий викид відповідно 
до законодавства, 

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустим 

ий викид 
мг/м3 

Термін 
досягнення 

затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок 
недиференційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

Для оксиду азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової 
витрати менше 5000 г/год. 

Для мангану та його сполук (у перерахунку на діоксид мангану) граничнодопустимий 
викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати                               
менше 25 г/год. 

Для заліза та його сполук (у перерахунку на залізо), фтору та його сполуки (у перерахунку 
на фтор) норматив граничнодопустимого викиду згідно законодавства не встановлено. 

Для речовин фтор і його пароподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень, 
фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) у перерахунку на фтор) норматив 
граничнодопустимого викиду (мг/м ) не встановлюється тому, що виміряна концентрація нижче 
діапазону вимірювання допущених до використання методик. 

Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,00061 г/с з 02.02.2017 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 0,000101 г/с з 02.02.2017 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 

діоксид 
0,00049 г/с з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 0,00036 г/с з 02.02.2017 
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку 

на фтористий водень 
0,00023 г/с з 02.02.2017 

Фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) у 
перерахунку на фтор) 

0,0009 г/с з 02.02.2017 

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) 0,00051 г/с з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 565 Ремонтний стенд складального відділення 
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Для джерел, на яких неможливо провести прямі інструментальні вимірювання концентрацій 
забруднюючих речовин через технічну неможливість дотримання вимог КНД 211.2.3.063-98, 
регулювання забруднюючих речовин здійснюється за величиною масової витрати, г/с: 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,001 г/с з 02.02.2017 

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 0,00024 г/с з 02.02.2017 

Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) 0,000037 г/с з 02.02.2017 

Водень фтористий та газоподібні сполуки фтору 0,00013 г/с з 02.02.2017 

Фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF), та їх 
сполуки в перерахунку на фтор  

0,000009 г/с з 02.02.2017 

Фториди погано pозчинні, неоpганичні (фтоpид алюмінію і 
кальцію) 

0,00037 з 02.02.2017 

Титану діоксид 0,000073 г/с з 02.02.2017 

Хром та його сполуки (у перерахунку на хром) 0,00013 г/с з 02.02.2017 

Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) 0,00026 г/с з 02.02.2017 

 
 
ВАПНЯНО-ВИПАЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕХ 
 

Таблиця 3.87 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок недиферен-
ційованих за складом 

50 50 з 02.02.2017 

 

Таблиця 3.88 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

50 
144 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 568 Аераційний ліхтар складального 
відділення 

  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 261 Вагоноперекидач 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 262 вивантаження вапняку 
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Таблиця 3.89 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

50 
530 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

 

Таблиця 3.90 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

50 

640 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

 

Таблиця 3.91 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

 

Таблиця 3.92 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

50 

92 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 263 Перевантаження вапняку ПВ № 2 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 264 Перевантаження вапняку ПВ № 3 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 265 Перевантаження вапняку ПВ № 4 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 266 Завантаження печей 
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Таблиця 3.93 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

 

Таблиця 3.94 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

 
 

Таблиця 3.95 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

50 
271 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

 

Таблиця 3.96 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

50 
189 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 269 Вузол вивантаження вапняку 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 270 Вузол вивантаження вапняку 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 273 Вузол вивантаження вапняку з сит 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 274 Вузол вивантаження вапняку з сит 
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Таблиця 3.97 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

50 
96 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

 

Таблиця 3.98 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

50 

99 з 02.02.2017 

50 з 01.01.2022 

 
 
 
ПРОКАТНЕ ВИРОБНИЦТВО 
 

Для оксиду азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю, 
діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки граничнодопустимий 
викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати менше 
5000 г/год. 

Для метану нормативи ГДВ відповідно до законодавства не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Оксид вуглецю 

 0,02 з 02.02.2017 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 
діоксид азоту 

0,014 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на 
діоксид сірки 

0,06 з 02.02.2017 

Метан 0,00033 з 02.02.2017 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 275 Вузол вивантаження вапняку з грохоту  
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 276 Вузол вивантаження вапняку з грохоту  
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 320 Ковальська піч 
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Таблиця 3.99 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

Для оксиду азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю, 
діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки граничнодопустимий 
викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати менше 
5000 г/год. 

Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 

Оксид вуглецю 0,137 з 02.02.2017 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 
діоксид азоту 

0,113 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на 
діоксид сірки 

0,118 
з 02.02.2017 

 

Таблиця 3.100 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

 

Таблиця 3.101 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

150 150 з 02.02.2017 суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ціиованих за складом 
Для мангану та його сполук (у перерахунку на діоксид мангану), хрому та його сполукам (у 

перерахунку на хром) граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, 
так як величина масової витрати менше 25 г/год. 

Для заліза та його сполук (у перерахунку на залізо) норматив граничнодопустимого викиду 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 321 Ковальське горно 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 328 заточувальні верстати 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 329 агрегат для наплавлювання 
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згідно законодавства не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с): 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,00206 з 02.02.2017 

Манган та його сполуки (у перерахунку на 
діоксид мангану) 

0,000061 з 02.02.2017 

Хром та його сполуки (у перерахунку на хром) 0,00000167 з 02.02.2017 
 

Таблиця 3.102 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

50 50 з 02.02.2017 

 

Таблиця 3.103 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

50 50 з 02.02.2017 

 
Номер джерела викиду на карті-схемі: № 332   Прес для пайки різців 
 

Таблиця 3.104 

Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

 
 
 
 
 
 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 330 Вальцетокарні верстати 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 331 Вальцетокарні верстати 
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Для оксиду азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю, 
діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки граничнодопустимий 
викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати менше 
5000 г/год. 

Для ртуті та її сполук ( у перерахунку на ртуть) граничнодопустимий викид відповідно до 
законодавства не встановлено, так як величина масової витрати менше 0,001кг/год. 

Для метану нормативи ГДВ відповідно до законодавства не встановлено. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с): 

Оксид вуглецю 0,248 з 02.02.2017 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 
діоксид азоту 

0,140 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на 
діоксид сірки 

0,06 з 02.02.2017 

Метан 0,000095 з 02.02.2017 
Ртуть та її сполуки ( у перерахунку на ртуть) 0,0000034 з 02.02.2017 

 
 
Номер джерела викиду на карті-схемі: № 352  Машини абразивної зачистки №1, №2 
 

Таблиця 3.105 

Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

 

Для оксиду вуглецю, діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год. 

Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 

Оксид вуглецю 0,0188 з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на 
діоксид сірки 

0,02 
з 02.02.2017 

 

 
Номер джерела викиду на карті-схемі: № 334 

 
Ковальське горно 

  

 
Номер джерела викиду на карті-схемі: № 357 

 
Ванна гартування 
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Для оксиду вуглецю, діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год. 

Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 

Оксид вуглецю 0,0184 
з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на 
діоксид сірки 

0,0196 
з 02.02.2017 

 
 
 
КОКСОХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО 
 

Таблиця 3.106 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

 

Таблиця 3.107 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

50 50 з 02.02.2017 

 

Таблиця 3.108 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид, мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 358 Ванна гартування 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1101 Вагоноперекидач 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1102 Відділення попереднього подрібнення 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1103 Відділення кінцевого подрібнення 
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Для оксиду вуглецю не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для аміаку не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів згідно законодавству. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,0279 г/с з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 0,03 г/с з 02.02.2017 

 
 

Для оксиду вуглецю не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для аміаку не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів згідно законодавству. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,0313 г/с з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 0,0326 г/с з 02.02.2017 

 

Для оксиду вуглецю не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для аміаку не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів згідно законодавству. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,0292 г/с з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 0,0342 г/с з 02.02.2017 

 

Для аміаку, сірководню (Н2S), водню ціаніду (синильна кислота), фенолу, бензолу, 
піридину граничнодопустимий викид (мг/м3) не встановлюється, у зв’язку з неможливістю 
виконати інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,0021 г/с з 02.02.2017 
Сірководень (Н2S) 0,003 г/с з 02.02.2017 
Водню ціанід (синильна кислота) 0,0054 г/с з 02.02.2017 
Фенол 0,00009 г/с з 02.02.2017 
Бензол 0,00018 г/с з 02.02.2017 
Піридин 0,00018 г/с з 02.02.2017 
 
 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1301 ВУ приміщення машзалу 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1302 ВУ приміщення машзалу 
  

 
Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1303 

 
ВУ приміщення машзалу 

  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1304 К/о коксового газу 
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Для аміаку, сірководню (Н2S), водню ціаніду (синильна кислота), фенолу, бензолу, 
піридину граничнодопустимий викид (мг/м ) не встановлюється, у зв’язку з неможливістю 
виконати інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,0014 г/с з 02.02.2017 
Сірководень (Н2S) 0,002 г/с з 02.02.2017 
Водню ціанід (синильна кислота) 0,0035 г/с з 02.02.2017 
Фенол 0,00006 г/с з 02.02.2017 
Бензол 0,00012 г/с з 02.02.2017 
Піридин 0,00012 г/с з 02.02.2017 
 

 

Для аміаку, сірководню (Н2S), водню ціаніду (синильна кислота), фенолу, бензолу, 
нафталіну, піридину граничнодопустимий викид (мг/м3) не встановлюється, у зв’язку з 
неможливістю виконати інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-98. Для 
цих речовин встановлюються величини масової витрати (г/с):  
Аміак 0,0072 г/с з 02.02.2017 
Сірководень (Н2S) 0,088 г/с з 02.02.2017 
Водню ціанід (синильна кислота) 0,0012 г/с з 02.02.2017 
Фенол 0,0003 г/с з 02.02.2017 
Бензол 0,00084 г/с з 02.02.2017 
Нафталін 0,000012 г/с з 02.02.2017 
Піридин 0,00004 г/с з 02.02.2017 
 

Для аміаку, сірководню (Н2S), водню ціаніду (синильна кислота), фенолу, бензолу, 
піридину граничнодопустимий викид (мг/м ) не встановлюється, у зв’язку з неможливістю 
виконати інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,00135 г/с з 02.02.2017 
Сірководень (Н2S) 0,015 г/с з 02.02.2017 
Водню ціанід (синильна кислота) 0,0045 г/с з 02.02.2017 
Фенол 0,00006 г/с з 02.02.2017 
Бензол 0,00015 г/с з 02.02.2017 
Піридин 0,000016 г/с з 02.02.2017 
 

Для аміаку, сірководню (Н2S), водню ціаніду (синильна кислота), фенолу, бензолу, 
піридину граничнодопустимий викид (мг/м3) не встановлюється, у зв’язку з неможливістю 
виконати інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,00023 г/с з 02.02.2017 
Сірководень (Н2S) 0,0023 г/с з 02.02.2017 
Водню ціанід (синильна кислота) 0,0022 г/с з 02.02.2017 
Фенол 0,00012 г/с з 02.02.2017 
Бензол 0,00009 г/с з 02.02.2017 
Піридин 0,00006 г/с з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1305 
 

К/о газового конденсату машзалу 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1306 мехосвітлювач надсмольної води 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1307 промзбірник 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1308 к/о газового конденсату ПГХ 
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Для аміаку, сірководню (Н2S), водню ціаніду (синильна кислота), фенолу, бензолу, 
піридину граничнодопустимий викид (мг/м ) не встановлюється, у зв’язку з неможливістю 
виконати інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,0009 г/с з 02.02.2017 
Сірководень (Н2S) 0,0013 г/с з 02.02.2017 
Водню ціанід (синильна кислота) 0,00009 г/с з 02.02.2017 
Фенол 0,0023 г/с з 02.02.2017 
Бензол 0,000056 г/с з 02.02.2017 
Піридин 0,00003 г/с з 02.02.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1309 збірник газового конденсату №2 
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Для аміаку, сірководню (Н2S), водню ціаніду (синильна кислота), фенолу, бензолу, 
нафталін, піридину граничнодопустимий викид (мг/м3) не встановлюється, у зв’язку з 
неможливістю виконати інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-98. Для 
цих речовин встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,0032 г/с з 02.02.2017 
Сірководень (Н2S) 0,037 г/с з 02.02.2017 
Водню ціанід (синильна кислота) 0,010 г/с з 02.02.2017 
Фенол 0,0001 г/с з 02.02.2017 
Бензол 0,00036 г/с з 02.02.2017 
Нафталін 0,0000056 г/с з 02.02.2017 
Піридин 0,000034 г/с з 02.02.2017 
 

Для фенолу, нафталін, піридину граничнодопустимий викид (мг/м3) не встановлюється, у 
зв’язку з неможливістю виконати інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-
98. Для цих речовин встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Фенол 0,00039 г/с з 02.02.2017 
Нафталін 0,0005 г/с з 02.02.2017 
Піридин 0,00029 г/с з 02.02.2017 
 

 

Для аміаку, сірководню (Н2S), водню ціаніду (синильна кислота), фенолу, бензолу, 
піридину граничнодопустимий викид (мг/м ) не встановлюється, у зв’язку з неможливістю 
виконати інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,0009 г/с з 02.02.2017 
Сірководень (Н2S) 0,01 г/с з 02.02.2017 
Водню ціанід (синильна кислота) 0,003 г/с з 02.02.2017 
Фенол 0,000038 г/с з 02.02.2017 
Бензол 0,0001 г/с з 02.02.2017 
Піридин 0,000012 г/с з 02.02.2017 
 

 

 

Для оксиду вуглецю не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, так як 
величина масової витрати менше 5000 г/год. 

Для аміаку не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів згідно законодавству. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,0297 г/с з 02.02.2017 
Оксид вуглецю 0,0337 г/с з 02.02.2017 
 

 
 
 
 
 
 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1310 сховище аміачної води 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1311 збірник смоли 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1312 відстійник смоли 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1313 ВУ приміщення машзалу 
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 Для аміаку, піридину, водню ціаніду (синильна кислота) граничнодопустимий викид 
(мг/м ) не встановлюється, у зв’язку з неможливістю виконати інструментальні виміри у 
відповідності до КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин встановлюються величини масової 
витрати (г/с):  
Аміак 0,0428 г/с з 02.02.2017 
Піридин 0,0085 г/с з 02.02.2017 
Водню ціанід (синильна кислота) 0,0008 г/с з 02.02.2017 
 

Для водню ціаніду (синильна кислота) та сірководню (Н2S) граничнодопустимий викид 
відповідно до законодавства не встановлено, так як величина масової витрати менше 50 г/год. 

Для аміаку не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів згідно законодавству. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Сульфатна кислота (Н2S04) [сірчана кислота] 0,0012 г/с з 02.02.2017 
Сірководень (Н2S) 0,0003 г/с з 02.02.2017 
Водню ціанід (синильна кислота) 0,000066 г/с з 02.02.2017 
 

Для сульфатної кислоти (Н2S04) [сірчана кислота] граничнодопустимий викид (мг/м ) не 
встановлюється, у зв’язку з неможливістю виконати інструментальні виміри у відповідності до 
КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин встановлюються величини масової витрати (г/с): 

Сульфатна кислота (Н2S04) [сірчана кислота] 0,0012 г/с з 02.02.2017 

 

 Для сульфатної кислоти (Н2S04) [сірчана кислота], аміаку, піридину 
граничнодопустимий викид (мг/м3) не встановлюється, у зв’язку з неможливістю виконати 
інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Сульфатна кислота (Н2S04) [сірчана кислота] 0,000033 г/с з 02.02.2017 
Аміак 0,00294 г/с з 02.02.2017 
Піридин 0,00017 г/с з 02.02.2017 
 
 
 

Для водню ціаніду (синильна кислота) граничнодопустимий викид відповідно до 
законодавства не встановлено, так як величина масової витрати менше 50 г/год. 

Для аміаку не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів згідно законодавству. 
Для фенолу виміряна концентрація нижче діапазону методики. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 

встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,023 г/с з 02.02.2017 
Водню ціанід (синильна кислота) 0,00116 г/с з 02.02.2017 
Фенол 0,0012 г/с з 02.02.2017 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1314 Циркуляційна каструля 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1315 ВУ приміщення центрифуг 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1317 сховище сірчаної кислоти 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1318 кристалоприймач 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1320 ВУ приміщення насосної 
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Для аміаку, сірководню (Н2S), нафталіну, фенолу граничнодопустимий викид (мг/м ) не 
встановлюється, у зв’язку з неможливістю виконати інструментальні виміри у відповідності до 
КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,000014 г/с з 02.02.2017 
Сірководень (Н2S) 0,0028 г/с з 02.02.2017 
Нафталін 0,00004 г/с з 02.02.2017 
Фенол 0,00002 г/с з 02.02.2017 
 

Для аміаку, сірководню (Н2S), водню ціаніду (синильна кислота), фенолу 
граничнодопустимий викид (мг/м ) не встановлюється, у зв’язку з неможливістю виконати 
інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,00011 г/с з 02.02.2017 
Сірководень (Н2S) 0,0028 г/с з 02.02.2017 
Водню ціанід (синильна кислота) 0,0024 г/с з 02.02.2017 
Фенол 0,00003 г/с з 02.02.2017 
 

Для фенолу, нафталіну, бензолу граничнодопустимий викид (мг/м3) не встановлюється, у 
зв’язку з неможливістю виконати інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-
98. Для цих речовин встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Фенол 0,000439 г/с з 02.02.2017 
Нафталін 0,00154 г/с з 02.02.2017 
Бензол 0,0164 г/с з 02.02.2017 
 

Для бензолу, толуолу, ксилолу граничнодопустимий викид (мг/м3) не встановлюється, у 
зв’язку з неможливістю виконати інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.06398. 
Для цих речовин встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Бензол 0,09 г/с з 02.02.2017 
Толуол 0,007 г/с з 02.02.2017 
Ксилол 0,0004 г/с з 02.02.2017 

 Для аміаку, сірководню (Н2S), бензолу граничнодопустимий викид (мг/м3) не 
встановлюється, у зв’язку з неможливістю виконати інструментальні виміри у відповідності до 
КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,000008 г/с з 02.02.2017 
Сірководень (Н2S) 0,0019 г/с з 02.02.2017 
Бензол 0,000014 г/с з 02.02.2017 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1321 збірник водосмоляної емульсії 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1322 к/о газового конденсату КГХ 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1323 сховище поглинального масла 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1325 сховище сирого бензолу 
  

 
Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1326 

 
збірник сепараторної води 
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 Для фенолу, нафталіну, піридину граничнодопустимий викид (мг/м ) не встановлюється, 
у зв’язку з неможливістю виконати інструментальні виміри у відповідності НД 211.2.3.063-98. 
Для цих речовин встановлюються величини масової витрати (г/с) 
Фенол 0,0046 г/с з 02.02.2017 
Нафталін 0,006 г/с з 02.02.2017 
Піридин 0,0034 г/с з 02.02.2017 
 

Для аміаку, сірководню (Н2S), водню ціаніду (синильна кислота), фенолу, бензолу 
граничнодопустимий викид (мг/м3) не встановлюється, у зв’язку з неможливістю виконати 
інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,00019 г/с з 02.02.2017 
Сірководень (Н2S) 0,0022 г/с з 02.02.2017 
Водню ціанід (синильна кислота) 0,00039 г/с з 02.02.2017 
Фенол 0,0000028 г/с з 02.02.2017 
Бензол 0,000017 г/с з 02.02.2017 
 

Для аміаку, сірководню (Н2S), водню ціаніду (синильна кислота), фенолу 
граничнодопустимий викид (мг/м3) не встановлюється, у зв’язку з неможливістю виконати 
інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,0004 г/с з 02.02.2017 
Сірководень (Н2S) 0,0027 г/с з 02.02.2017 
Водню ціанід (синильна кислота) 0,00006 г/с з 02.02.2017 
Фенол 0,000012 г/с з 02.02.2017 
 

Для аміаку, сірководню (Н2S), водню ціаніду (синильна кислота), фенолу 
граничнодопустимий викид (мг/м3) не встановлюється, у зв’язку з неможливістю виконати 
інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,0002 г/с з 02.02.2017 
Сірководень (Н2S) 0,0005 г/с з 02.02.2017 
Водню ціанід (синильна кислота) 0,0002 г/с з 02.02.2017 
Фенол 0,0001 г/с з 02.02.2017 
 

 
Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1327 

 
Склад смоли 

  

 
Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1328 

 
збірник надсмольної води 

  

 
Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1329 

 
аеротенки 

  

 
Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1330 

 
збірник фенольної води 
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Для аміаку, сірководню (Н2S), водню ціаніду (синильна кислота), фенолу 
граничнодопустимий викид (мг/м3) не встановлюється, у зв’язку з неможливістю виконати 
інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,00019 г/с з 02.02.2017 
Сірководень (Н2S) 0,0022 г/с з 02.02.2017 
Водню ціанід (синильна кислота) 0,00039 г/с з 02.02.2017 
Фенол 0,0000028 г/с з 02.02.2017 
 

 Для фенолу, нафталіну, піридину граничнодопустимий викид (мг/м ) не встановлюється, 
у зв’язку з неможливістю виконати інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-
98. Для цих речовин встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Фенол 0,0004 г/с з 02.02.2017 
Нафталін 0,0006 г/с з 02.02.2017 
Піридин 0,00015 г/с з 02.02.2017 
 

Для аміаку, сірководню (Н2S), водню ціаніду (синильна кислота), фенолу 
граничнодопустимий викид (мг/м3) не встановлюється, у зв’язку з неможливістю виконати 
інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,0002 г/с з 02.02.2017 
Сірководень (Н2S) 0,0005 г/с з 02.02.2017 
Водню ціанід (синильна кислота) 0,0002 г/с з 02.02.2017 
Фенол 0,0001 г/с з 02.02.2017 
 

Для аміаку, сірководню (Н2S), водню ціаніду (синильна кислота), фенолу 
граничнодопустимий викид (мг/м3) не встановлюється, у зв’язку з неможливістю виконати 
інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Аміак 0,0002 г/с з 02.02.2017 
Сірководень (Н2S) 0,0009 г/с з 02.02.2017 
Водню ціанід (синильна кислота) 0,0001 г/с з 02.02.2017 
Фенол 0,0002 г/с з 02.02.2017 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1331 збірник переливних вод 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1331 збірник смол та масел 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1334 преаератори 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1335 усереднювачі 
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 Для діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, сірководню 
(Н2S), сульфатної кислоти (Н2S04) [сірчана кислота] граничнодопустимий викид (мг/м ) не 
встановлюється, у зв’язку з неможливістю виконати інструментальні виміри у відповідності до 
КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на 

діоксид сірки 
0,0058 г/с з 02.02.2017 

Сірководень (Н2S) 0,0017 г/с з 02.02.2017 
Сульфатна кислота (Н2s04) [сірчана кислота] 0,00058 г/с з 02.02.2017 

  

Для діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год. 

Для сірководню (Н2S) не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів згідно 
законодавству через те, що виміряна концентрація нижче діапазону вимірювання допущених до 
використання методик. 

Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Сірководень (H2S) 0,0012 г/с з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку 
на діоксид сірки 

0,0127 г/с з 02.02.2017 

 

Для діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год. 

Для сірководню (H2S) граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не 
встановлено, так як величина масової витрати менше 50 г/год. 

Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Сірководень (H2S) 0,0048 г/с з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

0,0012 г/с з 02.02.2017 

 

Для сірководню (Н2S), аміаку, бензолу, нафталіну, фенолу граничнодопустимий викид (мг/м 
) не встановлюється, у зв’язку з неможливістю виконати інструментальні виміри у відповідності 
до КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Сірководень (H2S) 0,0046 г/с з 02.02.2017 
Аміак 0,00035 г/с з 02.02.2017 
Бензол 0,00012 г/с з 02.02.2017 
Нафталін 0,00017 г/с з 02.02.2017 
Фенол 0,00046 г/с з 02.02.2017 
 
 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1401 нейтралізатор 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1402 ВУ вакуумфільтра 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1403 ВУ вакуумфільтра 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1404 нейтралізатор 
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Для Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сіркиу, водню ціаніду 
(синильна кислота), сірководню (Н2S) граничнодопустимий викид (мг/м ) не встановлюється, у 
зв’язку з неможливістю виконати інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-
98. Для цих речовин встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на 
діоксид сірки 

0,0118 г/с з 02.02.2017 

Водню ціанід (синильна кислота) 0,0002 г/с з 02.02.2017 
Сірководень (H2S) 0,00041 г/с з 02.02.2017 
 

 Для водню ціаніду (синильна кислота), аміаку, сірководню (Н2S) граничнодопустимий 
викид (мг/м ) не встановлюється, у зв’язку з неможливістю виконати інструментальні виміри у 
відповідності до КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин встановлюються величини масової 
витрати (г/с):  
Водню ціанід (синильна кислота) 0,00035 г/с з 02.02.2017 
Аміак 0,00087 г/с з 02.02.2017 
Сірководень (Н2S) 0,0029 г/с з 02.02.2017 
 

Для діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год. 

Для сірководню (Н2S) не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів згідно 
законодавству через те, що виміряна концентрація нижче діапазону вимірювання допущених до 
використання методик. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, встановлюються 
величини масової витрати (г/с): 
Сірководень (Н2S) 0,0017 г/с з 02.02.2017 
Діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку 
на діоксид сірки 

0,0087 г/с з 02.02.2017 

 

Для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 
граничнодопустимий викид (мг/м3) не встановлюється, у зв’язку з неможливістю виконати 
інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом 
0,115 г/с з 02.02.2017 

 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1405 регенератор 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1406 гідрозатвори 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1407 ВУ вакуумфільтра 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1408 бункери сірки 
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 Для діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сіркиу та сірководню 
(H2S) граничнодопустимий викид (мг/м ) не встановлюється, у зв’язку з неможливістю 
виконати інструментальні виміри у відповідності до КНД 211.2.3.063-98. Для цих речовин 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на 
діоксид сірки 

0,00026 г/с з 02.02.2017 

Сірководень (Н2S) 0,00013 г/с з 02.02.2017 
 

Для діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год. 
 Для сірководню (Н2S) граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не 
встановлено, так як величина масової витрати менше 50 г/год. 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, встановлюються 
величини масової витрати (г/с): 

Сірководень (Н2S) 0,0043 г/с з 02.02.2017 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на 
діоксид сірки 

0,0113 г/с 
з 02.02.2017 

 

Для діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год. 

Для сірководню (ВД не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів згідно 
законодавству через те, що виміряна концентрація нижче діапазону вимірювання допущених до 
використання методик. 

Для сульфатної кислоти (Н2SО4) [сірчана кислота] не встановлені нормативи 
граничнодопустимих викидів згідно до законодавства 
Для речовин, на які не встановлено нормативи відповідно до законодавства, встановлюються 
величини масової витрати (г/с): 
Сірководень (Н2S) 0,0024 г/с з 02.02.2017 
Сульфатна кислота (Н2S04) [сірчана кислота] 0,0047 г/с з 02.02.2017 
Діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на 
діоксид сірки 

0,0025 г/с з 02.02.2017 

 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1409 пінозбірник 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1410 ВУ автоклавів 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1411 ВУ відділення нейтралізації 
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ЦЕХ ПЕРЕРОБКИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ШЛАКУ 
 

Таблиця 3.109 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Гранично допустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

50 50 з 02.02.2017 

 
ДОПОМІЖНЕ ВИРОБНИЦТВО 
 

Таблиця 3.110 

Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Гранично допустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

 
 

Таблиця 3.111 

Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 219 Конвеєр сортування 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 406 Деревообробний верстат 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 444 деревообробні верстати 
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Таблиця 3.112 

Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустим ий 

викид мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

 

Таблиця 3.113 

айменування 
забруднюючої 
речовини 

Граничнодопустимий 
викид відповідно до 
законодавства, мг/м3 

Затверджений 
граничнодопустимий 

викид мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 
значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиферен- 
ційованих за складом 

150 150 з 02.02.2017 

 

Для речовин оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, діоксиду 
сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки та оксиду вуглецю 
граничнодопустимий викид відповідно до законодавства не встановлено, так як величина 
масової витрати менше 5000 г/год. 

Для речовин, на які не встановлено нормативи ГДВ відповідно до законодавства, 
встановлюються величини масової витрати (г/с): 

 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в 

перерахунку на діоксид азоту 
0,239 г/с з 02.02.2017 

Оксид вуглецю 0,0728 г/с з 02.02.2017 
 

 Для неорганізованих стаціонарних джерел викидів (джерела №№ 1-13, 
117, 118, 123-127, 128-132, 134, 137, 144-150, 152, 153, 159, 160 , 169-176, 178, 215, 
216, 260, 313, 314, 319, 325, 337, 338, 448, 458, 460, 461, 464, 469, 474, 478, 479, 480, 
555-567, 1601, 1602, 9101, 9102, 9103, 9201, 9202, 9207, 9208, 9213, 9214, 9217, 
9218, 9221, 9222, 9227, 9228, 9233, 9234, 9244, 9245, 9246, 9247, 9248, 9301, 9302, 
9305, 9306, 9307, 9309) нормативи граничнодопустимих викидів не 
встановлюються. Регулювання здійснюється за вимогами, що викладені у розділі 3. 

Згідно з Методичними рекомендаціями щодо оформлення дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 445 деревообробні верстати 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 450 заточувальні верстати 
  

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1001 Котел установка вакуумування сталі 
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для суб’єктів господарювання з урахуванням технологічних нормативів 
допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які 
затверджено наказом Мінприроди України від 17.09.2010 р. за № 407: 

- дозволені обсягі викидів забруднюючих речовин: суспендованих твердих 
частинок, недиференційованих за складом, оксидів азоту (оксид та діоксид азоту у 
перерахунку на діоксид азоту), оксиду вуглецю, діоксиду сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку на діоксид  сірки від к від стаціонарних установок, 
призначених безпосередньо для виробництва чавуну, а саме: систем завантаження 
шихти в доменну піч, повітронагрівачів, ливарних дворів (Дж.№120, №121, №122, 
№133, №135, №138, №№139-143), надаються в Умовах до технологічних процесів 
в пункті 2.5.8 

- дозволені обсягі викидів забруднюючих речовин: суспендованих твердих 
частинок, недиференційованих за складом від конвертерів №№ 1, 2, викиди яких 
надходять до джерел №№ 256, 257 надаються в Умовах до технологічних 
процесів в пункті 2.6.3.2. 

- дозволені обсягі викидів забруднюючих речовин: суспендованих твердих 
частинок, недиференційованих за складом, оксидів азоту (оксид та діоксид азоту у 
перерахунку на діоксид азоту), оксиду вуглецю, діоксиду сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку на діоксид  сірки від стаціонарних установок, 
призначених безпосередньо для виробництва вапна у вапняно-випалювальних 
печах (Дж.№267, №268), надаються в Умовах до технологічних процесів в пункті 
2.7.4. 

- дозволені обсягі викидів забруднюючих речовин: суспендованих твердих 
частинок, недиференційованих за складом, оксидів азоту (оксид та діоксид азоту у 
перерахунку на діоксид азоту), оксиду вуглецю, діоксиду сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку на діоксид  сірки від коксових батарей №№ 1, 3, 4, 
коксосортувань та УБВК КБ №1, УБВК №3-4, котельних установок                   
потужністю < 50 МВт, викиди яких надходять до джерел №№1201, 1202, 1203, 
1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1214, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, надаються в 
Умовах до технологічних процесів в пункті 2.9.3. 

- дозволені обсягі викидів забруднюючих речовин: оксидів азоту                                 
(у перерахунку на діоксид азоту), оксиду вуглецю, діоксиду сірки від 
котлоагрегатів цеху ТЕЦ та ПЕПС, викиди від яких надходять від                       
джерел №№ 401-405 надаються в Умовах до технологічних процесів в пункті 
2.11.3. 
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4. Перелік заходів щодо впровадження найкращих доступних технологій та 
методів керування і скорочення викидів забруднюючих речовин 

 
4.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин 

 
Таблиця 4.1 

Код 
виробничого та 
технологічного 
процесу, техно-
логічного устат-
кування (уста-

новки) 

Найменування заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Номер дже-
рела викиду 
на карті-
схемі 

Загальний 
обсяг витрат 
за кошторис-
ною вартістю, 

тис. грн. 

Очікуване зменшення 
викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне 
повітря після впрова-
дження заходу, т/рік 

1 2 3 4 5 6 
Доменний цех 

210210 
Реконструкція системи аспірації 
підбункерних приміщень (система 
завантаження шихти) ДП №3 

31.12.2018 120 46000 

Речовини у вигляді 
суспендованих 
твердих частинок 
недиференційова-
них за складом - 

88,7 

210210 
Реконструкція системи аспірації 
підбункерних приміщень (система 
завантаження шихти) ДП №4 

31.12.2021 121 48000 

Речовини у вигляді 
суспендованих 
твердих частинок 
недиференційова-
них за складом 89,6 

210210 
Реконструкція системи аспірації 
підбункерних приміщень (система 
завантаження шихти) ДП №5 

31.12.2021 122 46000 

Речовини у вигляді 
суспендованих 
твердих частинок 
недиференційова-
них за складом 89,5 

130203 
Капітальний ремонт повітронагрі-

вачів ДП №2-6 
31.12.2021 

139, 140, 
141, 142, 

143 
280000 

Оксид вуглецю 

2923 

Конвертерний цех 

210210 
Реконструкція системи аспірації 
відділення десульфурації чавуну с 

заміною очисного апарату 
31.12.2020 151 90200 

Речовини у вигляді 
суспендованих 
твердих частинок 
недиференційова-
них за складом – 

520,0 

210210 

Реконструкція аспіраційної 
установки дробарки феросплавів 
ділянки сипких і феросплавів з 
заміною очисних апаратів 

31.12.2020 227 8760 

Речовини у вигляді 
суспендованих 
твердих частинок 
недиференційова-
них за складом – 

1,2 
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210210 

Реконструкція аспіраційних 
установок відділення сипких 
ділянки сипких і феросплавів з 
заміною очисних апаратів 

31.12.2021 

221-222, 
224-225, 
240, 241, 
243-246 

80400 

Речовини у вигляді 
суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих 
за складом – 205,7 

1 2 3 4 5 6 

210210 

Реконструкція аспіраційних 
установок відділення феросплавів 
ділянки сипких і феросплавів із 
заміною очисних апаратів 

31.12.2021 
228-230, 
254, 255 

33500 

Речовини у вигляді 
суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих 
за складом – 96,8 

210210 
Реконструкція системи аспірації 
міксерів №1,2 з заміною очисного 

апарату 
31.12.2021 248, 249 66400 

Речовини у вигляді 
суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих 
за складом – 42,6 

Вапняно-випалювальний цех 

130312 

Реконструкція аспіраційних 
установок ділянки 

навантаження/вивантаження з 
заміною очисних апаратів 

31.12.2021 262-264 21640 

Речовини у вигляді 
суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих 
за складом – 26,4 

130312 
Реконструкція аспіраційної 

установки будівлі завантаження 
обертових печей з заміною 

очисного апарата 

31.12.2021 266 7210 

Речовини у вигляді 
суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих 
за складом – 0,5 

130312 
Реконструкція систем аспірації 
обертових печей №№ 1, 2, 3, 4 з 
заміною очисних апаратів 

31.12.2021 267, 268 290030 

Речовини у вигляді 
суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих 
за складом – 578,0 

130312 
Реконструкція аспіраційних 

установок складу вапна з заміною 
очисних апаратів 

31.12.2021 273-276 28850 

Речовини у вигляді 
суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих 
за складом – 22,8 

Прокатне виробництво 

210210 

Збільшення частки доменного газу 
в опалювальному газі для обігріву 
нагрівальних колодязів     обтиск-

ного цеху 

31.12.2020 301-310 Без витрат Діоксид сірки - 
 480,0 

210210 

Реконструкція секційних печей    
№ 1, 2 ЦРС з заміною пальників     
і впровадженням АСУ процесом 

спалювання газу 

31.12.2021 361 5500 Оксид вуглецю -        
3,1 

Коксохімічне виробництво 



115 

210210 
Капітальний ремонт обігрівальних 
простінків коксових батарей № 1, 

3, 4 з перекладанням 
31.12.2020 

1201, 

1205, 

1214 

150000 
Оксид вуглецю – 

249,3 
Діоксид азоту – 505,0 

 

4.1.2 Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів 
граничнодопустимих викидів у процесі виробництва: 
 
4.1.2.1 Постійний контроль за точним дотриманням технологічних 
регламентів. 
4.1.2.2 Технологічне устаткування, яке використовується на об’єкті, повинне 
відповідати вимогам технічної документації. 
4.1.2.3 Сировина, що використовується на об'єкті, повинна відповідати технічним 
умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам 
технологічних процесів. 
4.1.2.4 Своєчасне проведення планово-попереджувальних ремонтів 
технологічного устаткування. 
4.1.2.5 Заборона експлуатації технологічного обладнання при несправних або 
відключених пилоочисних установках (ГОУ). 
4.1.2.6 Забезпечити не перевищення проектної потужності виробництв на 
підприємстві. 
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4.2 Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря 

Таблиця 4.2 

Найменування потенцій-
но небезпечного об’єкта 

Місце розташування 
потенційно небезпечного 

об’єкта 

Найменування, маса, 
категорія небезпечної 

речовини чи групи речо-
вин, що використовують-
ся або виготовляються, 
переробляються, зберіга-
ються чи транспортують-

ся на об’єкті 

Найменування або кате-
горія небезпечної речови-
ни чи групи небезпечних 
речовин, за якими прово-
дилася ідентифікація 

об’єкта 

Найменування забруд-
нюючих речовин, які у 
випадку виникнення 
надзвичайної ситуації 

техногенного або природ-
ного характеру можуть 
надійти в атмосферне 

повітря 

Найменування заходів щодо охо-
рони атмосферного повітря на 

випадок виникнення надзвичайної 
ситуації 

Найменування заходів 
щодо ліквідації наслідків 
забруднення атмосферно-
го повітря у разі виник-
нення надзвичайної 

ситуації 

1 2 3 4 5 6 7 

Проммайданчик ПРАТ 
«МК»АЗОВСТАЛЬ» 

87500, Донецька обл., 
м.Маріуполь, 

вул..Лепорсь-кого,1 

Природний, доменний, 
коксовий гази – 245,942 т, 
категорія 1, групи 1,2 

(горючі (займисті) гази 

Природний, доменний, 
коксовий гази – категорія 1, 

групи 1,2 (горючі 
(займисті) гази 

Метан, 
Етан 

Пропан, 
Бутан, 
Пентан, 

Оксид вуглецю, 
Сірчана кислота, 

Аміак, 
Сірководень, 

Гас, 
Мастило, 

Ангідрид миш’яковистий , 
Сірка газова технічна, 
Смола кам’яновугільна 

Бензол 

Експлуатація газопроводів у 
відповідності з Правилами [1.17, 

1.18]; 
- дотримання вимог технологічних 

інструкцій; 
- виконання техніч-ного обслугову-

вання і поточних ремонтів 
обладнання у відповідності з 
затвердженим графіком, 

– періодичне випробовування на 
міцність системи газопостачання 

(перевірка герметичнос-ті з’єднань– 
1 раз/неділю); 

Систематичне проведення 
інструктажів і перевірки знань 

правил безпечного виконання рабіт у 
відповідності з вимогами Правил 

[1.17, 1.18], 
- навчання пожежно-технічного 

мінімуму, 
- дотримання вимог правил 

пожежної безпеки (НАПБ А.01.001-
2004 [1.13]); 

Використання обладнання 
підвищеної надійності, 

- дотримання регламентованих 
режимів роботи, 

- підвищення міцнісних 
характеристик обладнання 

Дії згідно з ПЛАС 
в т. ч.: 

пожежегасіння, евакуація 
робітників з місця аварії, 
встановлення оточення у 
напрямку розповсюдження 
шлейфу небезпечних 

речовин, 
- зупинка в зоні аварії всіх 

вогняних робіт; 
- визов ГСС; 

- пониження тиску 
доменного газу в 

газопроводі до мінімуму; 
- зупинка доменної печі; 

- зупинка обігріву коксових 
батарей. 

Кисень –493,73 т, індивіду-
альна речовина; категорія 

6, групи 1,2 

Кисень - індивідуальна 
речовина; категорія 6, 

групи 1,2 
Водень - 0,061 т, індивідуа-
льна речовина; категорія 1, 

групи 1,2 

Водень - індивідуальна 
речовина; категорія 1, 

групи 1,2 
Аміак – 0,963 т, 

індивідуальна речовина; 
категорія 1,8 групи 1,3 

Аміак – індивідуальна 
речовина; категорія 1,8 

групи 1,3 
Ацетилен – 0,01 т, 

індивідуальна речовина; 
категорія 1 групи 1,2 

Ацетилен – індивідуальна 
речовина; категорія 1 групи 

1,2 
Горючі рідини -1086,524 т, 

категорія 2, група 2 
Горючі рідини -1086,524 т, 

категорія 2, група 2 
Речовини-окисники -14,672 

т, 
Речовини-окисники -14,672 

т, 
Високотоксичні речовини – 
2603,14т, категорія 7, група 

3 

Високотоксичні речовини – 
2603,14т, категорія 7, група 

3 
Токсичні речовини – 

3181,044 т, категорія 8, 
група 3 

Токсичні речовини – 
3181,044 т, категорія 8, 

група 3 
Високотоксичні речовини 
для водних організмів– 
3076,303т, категорія 9, 

група 3 

Високотоксичні речовини 
для водних організмів– 
3076,303т, категорія 9, 

група 3 
Речовини, які вступають в 
бурхливу реакцію з водою 

– 1812,0 т 

Речовини, які вступають в 
бурхливу реакцію з водою 

– 1812,0 т 
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4.3 Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих 
метеорологічних умовах. 

 
ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» розташовано в населеному пункті, де Державною 

гідрометеорологічною службою України проводиться прогнозування несприятли-
вих метеорологічних умов. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речо-
вин при несприятливих метеорологічних умовах надані в таблиці 2.14.1. 

Забруднення приземного шару атмосферного повітря, що створюють викиди 
ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» залежить від метеорологічних умов. В окремі періо-
ди, коли метеорологічні умови сприяють накопиченню забруднюючих речовин у 
приземному шарі атмосфери, концентрації забруднюючих у повітрі можуть різко 
зростати. Щоб у ці періоди не допускати виникнення високого рівня забруднення, 
необхідно завчасне прогнозування таких умов і своєчасне скорочення викидів за-
бруднюючих речовин в атмосферу. 

Під регулюванням викидів забруднюючих речовин в атмосферу розуміється 
їх короткочасне скорочення в періоди несприятливих метеорологічних умов 
(НМУ), що призводять до формування високого рівня забруднення повітря. Регу-
лювання викидів здійснюється з урахуванням прогнозу НМУ на основі попере-
джень про можливість небезпечного зростання концентрацій забруднюючих речо-
вин в повітрі з метою його запобігання. 

Прогнозування високих рівнів забруднення, передачу попереджень (опові-
щень) та їх скасування здійснюють прогностичні підрозділи Гідромету. 

Попередження про підвищення рівня забруднення повітря для окремих дже-
рел викидів забруднюючих речовин в атмосферу складаються, коли очікуються 
НМУ, при яких максимальні концентрації забруднюючих речовин у повітрі, що 
створюються джерелом або групою джерел, можуть перевищувати См (розрахун-
кова максимальна концентрація забруднюючих речовин, що має місце при відсут-
ності НМУ). Для даного випадку до НМУ відносяться: піднесена інверсія вище 
джерела, штильовий шар нижче джерела, тумани. 

Попередження складаються як для окремих джерел викидів, так і по місту в 
цілому. 

Для окремих джерел викидів складаються попередження трьох ступенів: 
- попередження першого ступеня складається, якщо передбачається один з 

комплексів НМУ, наведених в «Методичних вказівках з прогнозом забруднення 
повітря у містах», при цьому очікуються концентрації в повітрі одного або декіль-
кох контрольованих речовин вище ГДК; 

- другого ступеня - якщо передвіщаються два таких комплекси одночасно 
(наприклад, якщо при небезпечній швидкості вітру очікується і піднесена інверсія, 
і несприятливий напрям вітру), коли очікуються концентрації одного або декіль-
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кох контрольованих речовин вище 3 ГДК 
- третього ступеня - коли після передачі попередження другого ступеня небе-

зпеки надходить інформація показує, що при встановлених метеорологічних умо-
вах вжиті заходи не забезпечують необхідну чистоту атмосфери; при цьому очі-
куються концентрації в повітрі одного або декількох забруднюючих речовин вище 
5 ГДК. 

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» розташовано в населеному пункті, де Державною 
гідрометеорологічною службою України проводиться прогнозування несприятли-
вих метеорологічних умов. 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих 
метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок 
"Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях" 
(РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології 
та контролю природного середовища 01.12.86, для об'єктів, які розташовані в 
населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України 
проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих 
метеорологічних умов. 

Слід зазначити, що для ефективного запобігання підвищення рівня 
забруднення повітря в періоди НМУ також повинні скорочуватись низькі, 
розосереджені, холодні викиди. 

При використанні вищезазначеного підходу заходи щодо охорони 
атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах розроблені для 
наступних джерел викиду ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»: №№ 120-122 (завантаження 
доменних печей), №№ 133-138 (випуск чавуну та шлаку), №№139-143 
(повітронагрівачі), №№144-148 (вивантаження колошникового пилу з сухих 
пиловловлювачів), № 151 (десульфурація), №№170, 171, 174-176 (злив і грануляція 
шлаку), №№221-230 (склад сипких матеріалів та феросплавів), №№247, 248, 249 
(машини скачування шлаку, міксери), №№256, 257 (конвертери), №№553, 554 
(сталерозливальні ковші, сушильний барабан), №№ 261-270 (вузли перевантаження 
вапняку, обертові печі), №№273-276 (склади вапна), №9101-9102 (вугільний склад), 
№№ 117,118, 1-13, 1101 (завантажувально- вивантажувальні роботи, переробка 
шлаку), № 1103 (подрібнення вугілля), №№1201-1208, 1214, (коксування вугілля), 
№№9213, 9214 (башти гасіння), №№9221, 9222, 9244 (двері коксових батарей - 
нещільності), №№9227, 9228, 9245 (кришки стояків КБ - нещільності). 
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Таблиця 4.3 - Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах 

Код виробничо-
го та технологі-
чного процесу, 
технологічного 
устаткування 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
заходу 

Номер джерела викиду на карті-схемі 

Очікуване змен-
шення викидів 
забруднюючих 
речовин в атмос-
ферне повітря 
після впрова-
дження заходу, 

т/рік 

1 2 3 4 5 

210210 

Перший режим роботи: 
1.1 Забезпечити точне дотримання технологічного регламенту 
доменного цеху, конвертерного, коксового, вапняно-
випалювального, обжимного цехів, цеху переробки шлаків 

На період 
об’яви 
стану 
НМУ 
першого 
ступеня 

120-122, 133-138, 139-143, 151, 247-249, 
251, 256, 257, 553, 554, 267, 268, 301-311, 
1201, 1205, 1214, 170, 171, 174-176, 1-13  

Перший режим 
роботи: 

19971 (20%) 

 

1.2 Забезпечити безперебійну роботу пилогазоочисних 
установок, не допускати зниження їх продуктивності, а також 
відключення на ремонти. 

120-122, 133, 135, 138, 143, 151, 247-249, 
256, 257, 553, 554, 221-230, 240, 241, 243-
246, 261-270, 273-276, 1101, 1103, 1202-

1204, 1206-1208, 9207, 9208, 9247 

1.3. Забезпечити максимально ефективне зрошування очисних 
апаратів мокрих пилогазоочисних установок. 

256, 257, 1202 – 1204, 1207, 1208 

1.4. Прийняти додаткові заході по ущільненню дверей коксових 
батарей. 

9221, 9222, 9244 

1.5 Заборонити пропарку, продування і чищення устаткування, 
пилопроводів, бункерів. 

117, 118, 144-148, 566, 567, 1301-1315, 
1317, 1321-1323, 1325-1328 

1.6. Забезпечити безперебійну роботу установки біохімічної 
очистки стічних вод коксохімічного виробництва. 

9213, 9214 

1.7. Обмежити навантажувально-розвантажувальні роботи на 
відкритих вугільних складах коксового цеху до 11 годин в 
зміну. 

9101, 9102 
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210210 

Другий режим роботи: 
2.1. Виконання заходів передбачених для першого режиму 
роботи (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6). 

На період 
об’яви 
стану 

НМУ дру-
гого сту-
пеня 

 

Другий режим 
роботи: 

26628 (40%) 

 

2.2 Знизити на 5% по відношенню до проектної добову 
продуктивність доменного, конвертерного, коксового, вапняно-
випалювального, обжимного цехів, цеху переробки шлаків 

133-138, 139-143, 251, 256, 257, 151, 248, 
249, 247, 267, 268, 301- 311, 1201, 1205, 

1214, 170, 171, 174-176, 1-13, 9233, 9234, 
9246, 9207, 9208, 9247 

2.3 Якщо терміни початку планово-запобіжних робіт по 
ремонту технологічного устаткування і настання НМУ 
достатньо близькі, провести зупинку устаткування. 

133-138, 256, 257, 151, 248, 249, 247, 
267, 268, 170, 171, 174-176, 1-13 

2.4 Зупинити технологічне устаткування у разі виходу з ладу 
пилогазоочисних установок. 

120-122, 133, 135, 138, 143, 151, 247-249, 
256, 257, 553, 554, 221-230, 240, 241, 243-
246, 261-270, 273-276, 1101, 1103, 1202-

1204, 1206-1208, 9207, 9208, 9247 
2.5 Скоротити час перебування кришок стояків коксових 
батарей у відкритому стані перед видачею коксу на 5 хвилин. 

9227, 9228,- 9245 

2.6 Обмежити навантажувально-розвантажувальні роботи на 
відкритому вугільному складі коксового цеха до 10 годин в 
зміну. 

9101, 9102 

210210 

Третій режим роботи: 
3.1 Виконання заходів передбачених для першого режиму ро-
боти (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) та другого режиму роботи (2.3, 
2.4) 

На період 
об’яви 
стану 

НМУ тре-
тього сту-
пеня 

 

Третій режим 
роботи: 

53256 (60%) 

3.2 Знизити на 10% по відношенню до проектної добову 
продуктивність доменного цеху конвертерного, коксового, 
вапняно-випалювального, обжимного цехів, цеху переробки 
шлаків 

133-138, 139-143, 251, 256, 257, 151, 248, 
249, 247, 267, 268, 301-311, 1201, 1205, 

1214, 170, 171, 174-176, 1-13, 9233, 9234, 
9246, 9207, 9208, 9247 

3.3 Заборонити зупинку газоочисного устаткування для 
виконання профілактичних робіт. 

120-122, 133, 135, 138, 143, 151, 247-249, 
256, 257, 553, 554, 221-230, 240, 241, 243-
246, 261-270, 273-276, 1101, 1103, 1202-

1204, 1206-1208, 9207, 9208, 9247 
3.4 Скоротити час перебування кришок стояків коксових бата-
рей у відкритому стані перед видачею коксу на 10 хвилин. 

9227, 9228, 9245 

3.5 Обмежити навантажувально-розвантажувальні роботи на 
відкритому вугільному складі коксового цеху до 9 годин в змі-
ну. 

9101, 9102 
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4.4. Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій і методів 
керування 

Таблиця 4.4 
Код виробни 
чого та 
технологі 
чного 
процесу, 
технологі 
чного 

устаткува ння 
(установки) 

Найменування заходу 
Код  
заходу 

Загальний 
обсяг витрат 
за кошторис 
ною вартістю, 
тис. грн. 

Очікуване зменшення 
викидів забруднююч их 
речовин в атмосферне 

повітря після 
впровадження заходу, 

т/рік 

1 2  5 6 

210206 

Реконструкція газоочистки конвертера  
№ 1 (при капітальному ремонті конвертера). 
Джерело № 256. 
Термін виконання 31.12.2021 

3 178000 

Речовини у вигляді 
суспендованих 
твердих частинок 
недиферінційованих 
за складом, 150 

210206 

Реконструкція газоочистки конвертера  
№ 2 (при капітальному ремонті конвертера)  
Джерело № 257. 
Термін виконання 31.12.2021 

3 178000 

Речовини у вигляді 
суспендованих 
твердих частинок 
недиферінційованих 
за складом, 150 
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5 Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених 
нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин 

 

Таблиця 5.1 
Номер / 
номери 
джерел 
викиду 

Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Затверджений 
гранично-
допустимий 
викид , мг/м3 

Періодичність 
вимірювання 

Методика 
проведення 
вимірювань 

Місце 
відбору 
проб 

1 2 3 4 5 6 
ДОМЕННИЙ ЦЕХ 

158 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

133 

Кадмій та його сполуки 
(у перерахунку на 

кадмій) 
0,044 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Манган та його сполуки 
(у перерахунку на 
діоксид мангану) 

0,29 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Мідь та її сполуки (у 
перерахунку на мідь) 

0,0289 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Свинець та його 
сполуки (у перерахунку 

на свинець) 
0,0088 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Хром та його сполуки (у 
перерахунку на 
триоксид хрому) 

0,0192 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

 
 
 
 
 

135 
 
 
 
 

Кадмій та його сполуки 
(у перерахунку на 

кадмій) 
0,042 

1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Манган та його сполуки 
(у перерахунку на 
діоксид мангану) 

0,10 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 
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135 
 
 
 

Мідь та її сполуки (у 
перерахунку на мідь) 0,01 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Свинець та його 
сполуки (у перерахунку 

на свинець) 
0,01 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Хром та його сполуки (у 
перерахунку на 
триоксид хрому) 

0,02 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

138 

Кадмій та його сполуки 
(у перерахунку на 

кадмій) 
0,052 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Манган та його сполуки 
(у перерахунку на 
діоксид мангану) 

0,242 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Мідь та її сполуки (у 
перерахунку на мідь) 0,0224 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Свинець та його 
сполуки (у перерахунку 

на свинець) 
0,0086 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Хром та його сполуки (у 
перерахунку на 
триоксид хрому) 

0,0219 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

КОНВЕРТЕРНИЙ ЦЕХ 
 
 
 
 
 
 
 

151 
 
 
 
 
 
 
 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

498 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

50 1 раз на рік з 
01.01.2021 

Діоксид сірки (діоксид 
та триоксид) у 

перерахунку на діоксид 
сірки 

500 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 
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151 Оксид вуглецю 250 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

221 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

89 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

50 1 раз на рік з 
01.01.2022 

222 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

94 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

50 1 раз на рік з 
01.01.2022 

223 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

224 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

89 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

50 1 раз на рік з 
01.01.2022 

225 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

71 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

50 1 раз на рік з 
01.01.2022 

226 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

50 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

227 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

147 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

50 1 раз на рік з 
01.01.2021 

228 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

298 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

50 1 раз на рік з 
01.01.2022 

229 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

260 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 50 1 раз на рік з 

01.01.2022 
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230 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

220 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

50 1 раз на рік з 
01.01.2022 

240 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

243 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

50 1 раз на рік з 
01.01.2022 

241 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

250 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

50 1 раз на рік з 
01.01.2022 

243 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

136 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

50 1 раз на рік з 
01.01.2022 

244 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

214 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

50 1 раз на рік з 
01.01.2022 

245 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

110 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

50 1 раз на рік з 
01.01.2022 

246 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

109 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

50 1 раз на рік з 
01.01.2022 

247 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

50 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

 
 
 
 
 
 
 

248 
 
 
 
 
 
 
 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

210 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

50 1 раз на рік з 
01.01.2022 

Оксид вуглецю 250 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 
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248 
 

Діоксид сірки (діоксид 
та триоксид) у 

перерахунку на діоксид 
сірки 

500 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

249 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

293 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 50 1 раз на рік з 

01.01.2022 

Оксид вуглецю 250 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Діоксид сірки (діоксид 
та триоксид) у 

перерахунку на діоксид 
сірки 

500 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

254 

Речовини у вигляді 
суспен-дованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

983 1 раз на рік з 
02.02.2017 Метрологічно 

атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

50 1 раз на рік з 
01.01.2022 

255 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

1030 1 раз на рік з 
02.02.2017 Метрологічно 

атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

50 1 раз на рік з 
01.01.2022 

259 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

 
 
 
 
 
 
 
 

553 
 
 
 
 
 
 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

48,8 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид 
108,2 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 
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553 

Діоксид сірки (діоксид 
та триоксид) у 

перерахунку на діоксид 
сірки 

400 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Оксид вуглецю 124,7 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Манган та його сполуки 
(у перерахунку на 
діоксид мангану) 

1,37 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Мідь та її сполуки (у 
перерахунку на мідь) 0,0216 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Свинець та його 
сполуки (у перерахунку 

на свинець) 
0,0135 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

49,3 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид 
200,2 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Оксид вуглецю 120,5 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Діоксид сірки (діоксид 
та триоксид) у 
перерахунку на 
діоксид сірки 

500 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Манган та його сполуки 
(у перерахунку на 
діоксид мангану) 

1,39 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 
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554 

Мідь та її сполуки (у 
перерахунку на мідь) 0,0223 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Свинець та його 
сполуки (у перерахунку 

на свинець) 
0,01491 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

556 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

557 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

558 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

559 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

560 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

561 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

562 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

563 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 
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564 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

565 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

261 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

50 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

262 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

144 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 50 1 раз на рік з 

01.01.2022 

263 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

530 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 50 1 раз на рік з 

01.01.2022 

264 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недифе-
ренційованих за 

складом 

640 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 50 1 раз на рік з 

01.01.2022 

265 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

266 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

92 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 50 1 раз на рік з 

01.01.2022 

269 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

270 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 
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273 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

271 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 50 1 раз на рік з 

01.01.2022 

274 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

189 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

50 1 раз на рік з 
01.01.2022 р. 

275 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

96 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

50 1 раз на рік з 
01.01.2022 

276 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

99 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

50 1 раз на рік з 
01.01.2022 

ПРОКАТНЕ ВИРОБНИЦТВО 

301 
Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на діоксид сірки 

879 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

500 1 раз на рік з 
01.01.2021 

302 
Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на діоксид сірки 

864 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

500 1 раз на рік з 
01.01.2021 

303 
Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на діоксид сірки 

851 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

500 1 раз на рік з 
01.01.2021 

304 
Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на діоксид сірки 

870 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

500 1 раз на рік з 
01.01.2021 

305 
Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на діоксид сірки 

861 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

500 1 раз на рік з 
01.01.2021 

306 
Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на діоксид сірки 

852 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

500 1 раз на рік з 
01.01.2021 
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307 
Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на діоксид сірки 

880 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 500 1 раз на рік з 

01.01.2021 

308 
Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на діоксид сірки 

825 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 500 1 раз на рік з 

01.01.2021 

309 
Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на діоксид сірки 

860 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 500 1 раз на рік з 

01.01.2021 

310 
Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на діоксид сірки 

840 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 500 1 раз на рік з 

01.01.2021 

315 

Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид 
163,8 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на 
494,0 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

316 

Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид 
171,0 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на діоксид сірки 
495,0 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 
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317 

Оксид вуглецю 190,0 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на 
495 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

318 
Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на 
493,5 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

321 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

322 

Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид 
338 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на діоксид сірки 
492,2 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Оксид вуглецю 246,1 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

323 

Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид 
332,3  1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на діоксид сірки 
492,9 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 
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324 

Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид 
360,0 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на діоксид сірки 
494,2 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

328 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

329 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

330 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

50 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

331 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

50 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

332 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

335 

Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид 
493 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на діоксид сірки 
495 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 
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336 

Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид 
490,0 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Оксид вуглецю 73,0 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку 

на діоксид сірки 
53,6 1 раз на рік з 

02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

352 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

361 Оксид вуглецю 

1021 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

250 1 раз на рік з 
01.01.2022 

КОКСОХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО 

1101 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150,0 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

1102 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

50,0 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

1103 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150,0 1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

ЦЕХ ПЕРЕРОБКИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ШЛАКУ 

219 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

50 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 
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ДОПОМІЖНЕ ВИРОБНИЦТВО 

406 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

444 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

445 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

450 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

150 
1 раз на рік з 
02.02.2017 

Метрологічно 
атестовані 
методики 
виконання 
вимірювань 

Згідно з 
КНД 

211.2.3. 
063-98 

 
 

6. Анулювання діючих дозволів.  
 

З 02.02.2017 року анульовано дозволи на викиди № 1412336900-25 від 31.03.2014 
та №1412336900-00178 від 26.02.2016. 
 

       
 

Директор Департаменту 
екологічної безпеки  

 
С.І. Лук’янчук 

 


