
Екологічна політика підприємства спрямована на забезпечення ефективного 
використання та відтворення природних ресурсів (поверхневих та підземних вод, 
атмосферного повітря, ґрунтів та ін.), охорону навколишнього природного середовища та 
забезпечення екологічної безпеки виробництв. Для реалізації екологічної політики 
підприємства створено відділ охорони навколишнього середовища, завданням якого є 
здійснювати в межах своїх повноважень управління та регулювання в галузі охорони 
навколишнього природного середовища виробничої діяльності філій. Начальник відділу 
ОНС має право представляти підприємство в межах своєї компетенції в інших організаціях 
та в контролюючих органах.  

Враховуючи різнопланову діяльність ТОВ СП «НІБУЛОН»  та покладену низку 
завдань, відділ ОНС в своєму складі має не тільки інженерів – екологів за фахом, а й 
інженерів - фахівців сільськогосподарської, будівельної та суднобудівельної галузі, 
економістів та хіміко-технологічну лабораторію з правом проведення вимірювань щодо 
контролю стану навколишнього природного середовища, що дозволяє інтегруватись  в 
діяльність виробничих підрозділів, всебічно вивчити  наявні  технологічні процеси, оцінити 
їх вплив на природне середовище й впровадити в кожне виробництво принципи охорони 
довкілля.  
 Регулювання в галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюється 
через систему наказів, що готуються відділом ОНС по підприємству в цілому про 
призначення осіб відповідальних:   

 у сфері поводження з відходами виробництва; 
 за стан водообліку та використання водних ресурсів; 
 за проведення робіт, що обґрунтовують обсяги викидів; 
 про затвердження плану заходів, спрямованих на додержання 

природоохоронного законодавства; 
 про організацію заходів щодо належного утримання, забезпечення порядку, 

чистоти та благоустрою території, прилеглої до новозбудованих елеваторів; 
 про впровадження первинної облікової документації. 

На підставі наказів генерального директора директори філій готують накази по філіях 
про призначення відповідальних осіб на місцях.   
На підприємстві впроваджена первинна звітність філій та затверджені форми її ведення: 

 типова форма №1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів»; 
 річна форма ПМТП «Перелік машино-тракторного парку»; 
 форма №1 «Звіт по забрудненню»; 
 Журнал обліку роботи пилоочисного обладнання; 
 Звіт щодо обсягів використання води квартальний;  
 Журнал обліку водоспоживання водовимірювальними приладами (ПОД-11); 
 Журнал обліку водоспоживання побічними методами (ПОД-12); 
 Журнал обліку якості зворотних вод, що скидаються (ПОД-13). 
Службовими записками за підписом начальника відділу ОНС філіям встановлюється 

термін подання первинної звітності у відділ ОНС. Філії подають звітність в електронному 
вигляді за підписом директора та головного бухгалтера філії.   

За результатами поданої філіями звітності відділ ОНС формує комп’ютерну базу 
даних кожної філії та підприємства в цілому по викидам забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, обсягам утворення, накопичення та вилучення відходів, обсягам 
водокористування, що слугує підставою для складання статистичних звітів за формою №2-
ТП (повітря) “Про охорону атмосферного повітря ”, №1 - відходи “Поводження з відходами”, 
№7-ГР “Звітний баланс використання підземних вод ”, №2-ТП “Звіт про використання води”, 
№1-екологічні витрати “Витрати на охорону навколишнього природного середовища та 
екологічні платежі”, які подаються в органи статистики за місцем фактичного розташування 
філії. 
Відділ готує для філій матеріали для отримання: 

 лімітів на утворення та розміщення відходів; 



 дозволів  на викиди ЗР в атмосферне повітря; 
 нормативів граничнодопустимих скидів забруднюючих речовин у водойми; 
 дозволів спецводокористування; 
 дозволів на користування надрами; 
 для постановки на державний облік в галузі атмосферного повітря або зняття з 

нього.  
Відділ веде по кожній філії та підприємству в цілому розрахунки та складає “Декларацію 
екологічного податку”, яка подається в державні податкові адміністрації за місцем 
фактичного розташування філії. 
Відділ ОНС надає методичну допомогу з питань охорони навколишнього природного 
середовища всім структурним підрозділам підприємства. 


