План природоохоронних заходів на 2015 рік
по ТОВ СП «НІБУЛОН»
Назва природоохоронного заходу
1
Участь у підтвердженні сертифікату ISO 22000
Розробка робочої технологічної карти №
перевантаження палива та лляльних вод

Місце здійснення заходу
2
відділ ОНС
Н-04.1 перевантажувальний термінал
суднобудівно-судноремонтний
завод «НІБУЛОН»
Проведення навчання по РТК на перевантаження
перевантажувальний термінал
зернових, зернобобових та олійних вантажів і
судноплавна компанія
перевантаження палива та лляльних вод
Зариблення водоймищ або сплата компенсаційних
в с. Біленьке
збитків, завданих рибному господарству при виконанні ф. «Кам’янка-Дніпровська»
днопоглиблювальних робіт
ф. «Градизьк»
ф. «Козацька»
Розробка розділів ОВНC до проектів будівництва та
ф. «Переяславська»
ремонту об’єктів, днопоглиблення водних шляхів,
с. Біленьке
діючих об’єктів, перерахунок збитків, заподіяних
р. Південний Буг
водним біоресурсам у вартісному вираженні
ф. «Козацька»
ф. «Градизьк»
ф. «Кам’янка-Дніпровська»
перевантажувальний термінал
суднобудівно-судноремонтний
завод «НІБУЛОН»
СТО у м. Миколаєві по
вул. Індустріальна, 4
ф. «Снігурівська»
ф. «Баштанська»
У сфері поводження з відходами
Укладення договорів зі спеціалізованими організаціями всі підрозділи
на вивезення та передачу відходів для утилізації і
розміщення
Ведення електронної бази щодо обліку відходів та всі підрозділи
організація передачі відходів на утилізацію та
розміщення спеціалізованим організаціям
Здійснення контролю за станом місць чи об’єктів всі підрозділи
розміщення власних відходів
Отримання дозволів на поводження з відходами у 2015- перевантажувальний термінал
2017 рр.
пункт реєстрації вантажного
транспорту
суднобудівно-судноремонтний
завод «НІБУЛОН»
ф. «Кам’янка»
ф. «Чигирин»
ф. «Південний Буг»
ф. «Хмільник»
ф. «Кам’янець-Подільська»
ф. «Мрія»
ф. «Снігурівська»
ф. «ДП «Лідієвське»
ф. «Баштанська»
ф. «Новоодеська»
Розробка та погодження технічних паспортів відходів
всі підрозділи

Охорона водних ресурсів
перевантажувальний термінал
ф. «Новоодеська»
Обслуговування
очисних
споруд
господарсько- ф. «Козацька»
побутових та дощових стічних вод згідно з
технологічним
регламентом.
Для
перевірки ф. «Переяславська»
ефективності роботи очисних споруд щомісяця ф. «Градизьк»
проводити відбір проб стічних вод до та після очистки і ф. «Кам’янка-Дніпровська»
передавати відібрані проби у лабораторію підприємства
ф. «Тетерів»
ф. «Денихівська»
Отримання дозволу на спецводокористування у зв’язку ф. «Кам’янець-Подільська»
із завершенням терміну дії
ф. «Козацька»
ф. «Снігурівська»
ф. «Прибужанівська»
ф. «Артемівська»
ф. «Градизьк»
ф. «Золотоніська»
ф. «Мар’янівська»
ф. «Новопсковська»
ф. «Південний Буг»
ф. «Сватівська»
ф. «Чуднівська»
ф. «Кам’янка»
суднобудівно-судноремонтний
завод «НІБУЛОН»
Розробка проекту нормативів ГДС забруднюючих суднобудівно-судноремонтний
речовин
завод «НІБУЛОН»
За письмовим зверненням сільських рад оформити - Сокільська сільрада
правовстановлюючі документи на водокористування зі - Сухорабівська сільрада
свердловин, утримувати свердловини за рахунок - Підпилип’янська сільрада,
підприємства
- Червонодолинська селищна рада
Здійснення безкоштовного водопостачання населення зі ф. «Снігурівська»
свердловин підприємства
ф. «ДП «Лідієвське»
ф. «Чигирин»
ф. «Бистрицька»
ф. «Кам’янець-Подільська»
Проведення
супроводжувального
моніторингу ф. «Козацька»
днопоглиблювальних робіт. Іхтіологічна частина
ф. «Градизьк»
ф. «Кам’янка-Дніпровська»
Обслуговування устаткування водопідготовки згідно з перевантажувальний термінал
регламентом, проведення щоквартальної перевірки ф. «Ромодан»
ефективності роботи устаткування, відбору проб води офіс ЦАУ (м. Миколаїв)
до та після очистки та передавати відібрані проби в ф. «Глобинська»
лабораторію підприємства
ф. «Козацька»
ф. «Снігурівська»
ф. «Кам’янка-Дніпровська»
ф. «Градизьк»
ф. «Золотоніська»
ССЗ «НІБУЛОН»
ф. «Мар’янівська»
ф. «Кременчуцька»
ф. «Денихівська»
ф. «Тетерів»
ф. «Решетилівська»
ф. «Бистрицька»

ф. «Артемівська»
ф. «Новоодеська»
ф. «Тетерів»
Забезпечення
наявності
достатньої
кількості за заявками підрозділів
абсорбентів для видалення проливів нафтопродуктів у
разі їх утворення
Охорона надр
Отримання спеціального дозволу на користування ф. «Золотоніська»
надрами з метою геологічного вивчення, у т.ч. на ф. «Чигирин»
дослідно-промислову розробку
ф. «Вітове»
ф. «Козацька»
Проведення робіт з геологічного вивчення свердловин ф. «Снігурівська»
(підземних вод) відповідно до умов спеціального ф. «ДП «Лідієвське»
дозволу на користування надрами
ф. «Прибужанівська»
ф. «Південний Буг»
ф. «Хмільник»
ф. «Кам’янець-Подільська»
ф. «Смотрич»
ф. «Кам’янка-Дніпровська»
ф. «Градизьк»
ф. «Артемівська»
ф. «Глобинська»
ф. «Ромодан»
ф. «Мар’янівська»
ф. «Чуднівська»
ф. «Бистрицька»
ф. «Тетерів»
ф. «Новоодеська»
перевантажувальний термінал
Охорона атмосферного повітря
Проведення щорічного контролю джерел викидів ЗР на
всі підрозділи
відповідність встановленим ГДВ
Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в ф. «Бистрицька»
атмосферне повітря для новостворених філій або у ф. «Чуднівська»
зв’язку із завершенням терміну дії дозволу
ф. «Кам’янка-Дніпровська»
ф. «Артемівська»
ф. «Мар’янівська»
Перевантажувальний термінал
в с. Біленьке
«Пункт реєстрації вантажного
транспорту»
Коригування дозволів на викиди забруднюючих ф. «Смотрич»
речовин в атмосферне повітря у зв’язку із розширенням
виробництва, заміною (модернізацією) технологічного ф. «Золотоніська»
обладнання, сировини, палива тощо
ф. «Тетерів»
Провести контроль токсичності відпрацьованих газів
всі підрозділи
автотранспорту

