План природоохоронних заходів на 2013 рік
по ТОВ СП «НІБУЛОН»
Назва природоохоронного заходу
1
Сертифікація інженера-проектувальника відповідно до
Закону про архітектурно-будівельну діяльність
Розпочати роботи із сертифікації за стандартом ISO
14001
Отримати дозвіл на зберігання та використання
отруйних речовин для ХТЛ, ПТЛ
Отримати дозвіл на зберігання та використання нітриту
натрію для ковбасного виробництва
Отримати дозвіл на транспортування, зберігання та
використання препаратів, що використовуються у
процесі фумігації
Отримати ліцензію на здійснення господарської
діяльності у сфері поводження з небезпечними
відходами (перевезення)
Провести моніторинг щодо стану об’єктів
навколишнього природного середовища

Організація озеленення території філій (висадка дерев),
у т.ч. виконання компенсаційних заходів

Догляд за висадженими зеленими насадженнями та
висадка нових рослин заміть загиблих
Зариблення водоймищ або сплата компенсаційних
збитків, завданих рибному господарству при виконанні
днопоглиблювальних робіт

Місце проведення заходу
2
відділ ОНС
відділ ОНС
Перевантажувальний термінал
ф. «Бистрицька»
Перевантажувальний термінал,
межі акваторії ММТП
Транспортування в межах акваторії
ММТП
Перевантажувальний термінал
ф. «Золотоніська»
ф. «Кам’янка-Дніпровська»
ф. «Денихівська»
ф. «Бистрицька»
ф. «Козацька»
ф. «Хмільник»
ф. «Тетерів»
ф. «Мар’янівська»
ф. «Кременчуцька»
ф. «Глобинська»
ф. «Градизьк»
ф. «Артемівська»
ф. «Новоодеська»
ф. «Смотрич»
ф. «Мрія»
ф. «Решетилівська»
Козацька сільська рада
Гайшинська сільська рада
с. Шостакове Миколаївського
району Миколаївської області
ф. «Вітове»
ф. «Переяславська»

с. Стайки
ф. «Південний Буг»
ф. «Градизьк»
Розробка розділів ОВНС до проектів будівництва та
ремонту об’єктів, днопоглиблення водних шляхів
ф. «Троїцька»
ф. «Вітове»
ф. «Переяславська»
У сфері поводження з відходами
Укладання договорів із спеціалізованими організаціями
на вивезення та передачу відходів для утилізації та
всі підрозділи
розміщення
Ведення електронної бази щодо обліку відходів та
організація передачі відходів на утилізацію та
всі підрозділи
розміщення спеціалізованим організаціям

Здійснення контролю за станом місць чи об’єктів
всі підрозділи
розміщення власних відходів
Розробка проектів лімітів та отримання дозволу на
розміщення відходів та лімітів на утворення та
всі підрозділи
розміщення відходів 4 класу небезпеки на 2014 рік
Розробка проектів лімітів та отримання дозволу на
розміщення відходів, лімітів на утворення та
всі підрозділи
розміщення небезпечних відходів на 2014 рік
Охорона водних ресурсів
ф. «Козацька»
Виконання пусконалагоджувальних робіт на очисних
ф. «Денихівська»
спорудах господарсько-побутових та дощових стічних
ф. «Тетерів»
вод
ф. «Переяславська»
Перевантажувальний термінал
ф. «Новоодеська»
Обслуговування очисних споруд господарськопобутових та дощових стічних вод згідно з
технологічним регламентом: щомісяця відбирати проби
стічних вод до та після очистки, а також перед скидом у
водойму, та передавати відібрані проби у лабораторію
підприємства з метою перевірки ефективності роботи
очисних споруд

Встановлення водоочисного устаткування для
доведення води до питної якості

Отримання дозволу на спецводокористування для
новостворених філій, а також у зв’язку із завершенням
терміну та змінами умов водокористування

ф. «Козацька»
ф. «Переяславська»
ф. «Градизьк»
ф. «Кам’янка-Дніпровська»
ф. «Тетерів»
ф. «Денихівська»
ф. «Кременчуцька»
ф.«Артемівська»
Офіс центрального
апарату (м. Миколаїв)
ф. «Глобинська»
ф. «Кам’янка-Дніпровська»
ф. «Смотрич»
ф. «Кам’янець-Подільська»
ф. «Чигирин»
ф. «Вітове»
ф. «Хмільник»
ф. «Градизьк»
ф. «Переяславська»
ф. «Глобинська»

Завершення робіт щодо боротьби із шкідливою дією вод
ф. «Смотрич»
(підтоплення)
ф. «Тетерів»

Розроблення проекту нормативів ГДС забруднюючих
речовин та погодження їх із відповідними організаціях

ф. «Тетерів»
ф. «Кам’янка-Дніпровська»
ф. «Козацька»
ф. «Переяславська»
ф. «Градизьк»
ф. «Бистрицька»

Продовження терміну дії поточних індивідуальних
балансових норм використання питної води

ф. «Снігурівська»
ДП «Лідієвське»

Розробка та затвердження поточних індивідуальних
балансових норм водоспоживання та водовідведення
Утримання свердловин сільських рад за рахунок
підприємства (за письмовим зверненням)

ф. «Градизьк»
Сухорабівська сільрада
Сокільська сільрада
Підпилип’янська сільрада,
Червонодолинська селищна рада

Здійснення безкоштовного водопостачання населення зі
свердловин підприємства
Здійснення супроводжувального моніторингу
днопоглиблювальних робіт. Іхтіологічна частина

Обслуговування водоочисного устаткування згідно з
регламентом, щоквартальний відбір проб води до та
після очистки для перевірки ефективності роботи
устаткування

Обладнати ділянку завантаження/ розвантаження
добрив локальною дощовою каналізацією
Обладнати ділянку для миття сільгосптехніки
локальною дощовою каналізацією
Обладнати ділянку заправки паливом локальною
дощовою каналізацією
Обладнати систему дощової каналізації сепаратором
нафтопродуктів

Повірка та ремонт водолічильних пристроїв

Реконструкція існуючих очисних споруд
Ремонт свердловини
Забезпечення наявності достатньої кількості
абсорбентів для видалення проливів нафтопродуктів, в
разі їх утворення
Охорона надр

ф. «Снігурівська»
ДП «Лідієвське»
ф. «Чигирин»
ф. «Бистрицька»
ф. «Кам’янець-Подільська»
ф. «Козацька»
ф. «Переяславська»
Перевантажувальний термінал
ф. «Ромодан»
Центральний офіс (м. Миколаїв)
ф. «Глобинська»
ф. «Козацька»
ф. «Снігурівська»
ф. «Кам’янка-Дніпровська»
ф. «Градизьк»
ф. «Золотоніська»
ф. «Денихівська»
ф. «Новоодеська»
ф. «Снігурівська»
ф. «Снігурівська»
ф. «Прибужанівська»
ф. «Решетилівська»
ф. «Романівська»
ф. «Троїцька»
ф. «Глобинська»
ф. «Градизьк»
ф. «Мар’янівська»
ф. «Романівська»
ф. «Кам’янець-Подільська»
ф. «Південний Буг»
ф. «Хмільник»
ф. «Вітове»
ф. «Чигирин»
ДП «Лідієвське»
ф. «Градизьк»
ф. «Артемівська»
всі підрозділи

ф. «Смотрич»
Отримання спеціального дозволу на користування
ф. «Кам’янець-Подільська»
надрами з метою геологічного вивчення, у т.ч. дослідноф. «Хмільник»
промислової розробки
ф. «Кам’янка-Дніпровська»
ф. «Південний Буг»
Проведення геологорозвідувальних робіт та
ф. «Снігурівська»
супроводжувального моніторингу робіт щодо
ДП «Лідієвське»
геологічного вивчення свердловин відповідно до умов
ф. «Прибужанівська»
спеціального дозволу на користування надрами
ф. «Бистрицька»
Отримання погоджень та укладання договору щодо
ф. «Тетерів»
отримання спеціального дозволу на користування
надрами з метою геологічного вивчення, у т.ч. дослідно- ф. «Чуднівська»
промислової розробки
ф. «Романівська»

ф. «Артемівська»
ф. «Глобинська»
ф. «Градизьк»
ф. «Мар’янівська»
ф. «Ромодан»
ф. «Троїцька»
Охорона атмосферного повітря
Проведення щорічного контролю джерел викидів ЗР на
всі підрозділи
відповідність встановленим ГДВ
Проведення моніторингу стану атмосферного повітря на
ф. «Куп’янська»
межі санітарно-захисної зони
Проведення режимно-налагоджувальних та екологоПеревантажувальний термінал
теплотехнічних випробувань паливокористуючого
обладнання
Продовження робіт щодо реконструкції зерносушарок з
локалізацією викидів забруднюючих речовин,
ф. «Кременчуцька»
аспірацією та очищенням газопилового потоку
Перевантажувальні термінали
Суднобудівно-судноремонтний
завод
Пункт реєстрації вантажного
Розробка матеріалів, що обґрунтовують обсяги викидів, автотранспорту (Миколаїв)
ф. «Баштанська»
отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря
ф. «Врадіївська»
забруднюючих речовин для новостворених філій, а
також у зв’язку із завершенням терміну дії дозволу
ДП «Лідієвське»
ф. «Снігурівська»
ф. «Прибужанівська»
ф. «Куп’янська»
ф. «Смотрич»
ф. «Золотоніська»
ф. «Кременчуцька»
Розробка матеріалів, що обґрунтовують обсяги викидів,
ф. «Градизьк»
коригування дозволу на викиди забруднюючих речовин
ф. «Артемівська»
в атмосферне повітря у зв’язку із розширенням
ф. «Глобинська»
виробництва, заміною (модернізацією) технологічного
ф. «Ромодан»
обладнання, сировини, палива тощо
ф. «Мар’янівська»
Здійснення контролю токсичності відпрацьованих газів
всі підрозділи
автотранспорту
Коригування РТК та ОВНС на перевантаження
зернових, зернобобових та олійних вантажів на рейді за Перевантажувальні термінали
технологічними схемами «судно-судно»

