
 



 



 



Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Монжар», яке  

спеціалізується на виробництві цукрових кондитерських виробів, має намір 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами.  

Підприємство розташоване у м. Чернівці по вул. Коломийській, 1Ж , у 

виробничій зоні Садгірського району.  

Джерелами утворення забруднювальних речовин є 3 газові котли 

(MIMSAN MKBG400 (1 шт.), WENTA WBJ 1000 (1 шт.), AОГВ-100Е (1 

шт.));  твердопаливний котел QVADRA 75, що працює на дровах; дизельний 

генератор CJ 400 VS; дизельний генератор TEKSAN;  заточувальний верстат; 

пост контактного зварювання; пост електрозварювання;  пост газорізання;  

резервуар з дизпаливом і паливороздавальна колонка. 

До джерел викидів забруднювальних речовин на підприємстві 

належать димові труби технологічних та опалювальних котлів (4 од.); 

вихлопні труби дизель-генераторів (3 од.), дихальний клапан резервуара з 

дизпаливом та 5 неорганізованих джерел викидів (пости електро- і 

контактного зварювання, пост газорізання, заточувальний верстат і 

паливороздавальна колонка).  

Під час роботи технологічного обладнання ТОВ «Монжар» в 

атмосферне повітря надходять такі забруднювальні речовини: речовини у 

вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) [0,022 

т/рік], оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) [0,672 т/рік], 

оксид вуглецю [0,093 т/рік], метан [0,004 т/рік], азоту (1) оксид (N2O) [0,001 

т/рік], сірки діоксид [0,037 т/рік], залізо та його сполуки [0,0004 т/рік], 

манган та його сполуки [0,000032 т/рік], неметанові леткі органічні сполуки 

[0,000064 т/рік] і вуглецю діоксид (парниковий газ) [188,733 т/рік]. 

Відповідно до визначених обсягів викидів забруднювальних речовин 

ТОВ «Монжар» віднесене до об’єктів третьої групи і не підлягає взяттю на 

державний облік. Для таких об’єктів не потрібно проводити оцінку впливу 

забруднювальних речовин на стан атмосферного повітря зі застосуванням 

програмного комплексу з розсіювання забруднювальних речовин. 

Обсяг виробництва кондитерських виробів підприємством складає 

58 т/рік або 0,232 т/добу. Тому  для ТОВ «Монжар» оцінка впливу на 

довкілля не проводиться, оскільки згідно з п. 8 частини 3 ст. 3 ЗУ «Про 

оцінку впливу на довкілля» така процедура здійснюється у разі, якщо 

продуктивність підприємства з виготовлення кондитерських виробів та 

патоки  перевищує 20 т/добу.  

Зауваження громадських організацій та окремих громадян 

приймаються упродовж 30 календарних днів з дати опублікування  

Управлінням екології та природних ресурсів Чернівецької обласної 

військової адміністрації, вул. Маяковського, 35 м. Чернівці, 58003, тел. 

(0372)- 52-47-97, е-mail: ecostepanov@ukr.net. 


