Звіт про виконані природоохоронні заходи у 2013 році
Назва природоохоронного заходу
1
Сертифіковано інженерів-проектувальників відповідно до
Закону про архітектурно-будівельну діяльність
Взято участь у роботі по сертифікації за стандартом ISO
22000
Отримано дозвіл на зберігання та використання нітриту
натрію для ковбасного виробництва
Отримано дозвіл на транспортування, зберігання та
використання препаратів, що використовуються у процесі
фумігації
Підвищено кваліфікацію персоналу, що задіяний при
розробці Документів, в яких обґрунтовуються обсяги
викидів
Проведено моніторинг за станом об’єктів навколишнього
природного середовища

Місце здійснення заходу
2
Відділ охорони
навколишнього середовища
Відділ охорони
навколишнього середовища
Філія «Бистрицька»
Перевантажувальний термінал
(м. Миколаїв), межі акваторії
ММТП
Відділ охорони
навколишнього середовища

Перевантажувальний термінал
(м. Миколаїв)
Суднобудівносудноремонтний завод
«НІБУЛОН»
Озеленено територію філій (висадка дерев), у т.ч.
Філія «Золотоніська»
виконання компенсаційних заходів
Філія «Кам’янка-Дніпровська»
Філія «Денихівська»
Філія «Бистрицька»
Філія «Козацька»
Філія «Хмільник»
Філія «Тетерів»
Філія «Мар’янівська»
Філія «Кременчуцька»
Філія «Глобинська»
Філія «Градизьк»
Філія «Артемівська»
Філія «Новоодеська»
Філія «Решетилівська»
Козацька сільська рада
Гайшинська сільська рада
Здійснено догляд за висадженими зеленими насадженнями Село Шостакове
та підсадка нових рослин заміcть загиблих
Миколаївського району
Миколаївської області
Розроблено розділи ОВНС до проектів будівництва та
Перевантажувальний термінал
ремонту об’єктів, днопоглиблення водних шляхів
(м. Миколаїв)
Філія «Мар’янівська»
Філія «Ромодан»
Філія «Тетерів»
Філія «Смотрич»
Річка Південний Буг
Філія «Троїцька»
Філія «Вітове»
Філія «Переяславська»
У сфері поводження з відходами
Укладено договори зі спеціалізованими організаціями на Всі підрозділи
вивезення та передачу відходів для утилізації та
розміщення
Ведеться електронна база щодо обліку відходів та Всі підрозділи

організації передачі відходів на утилізацію та розміщення
спеціалізованим організаціям
Здійснено контроль за станом місць чи об’єктів розміщення
власних відходів
Отримано дозволи на розміщення відходів на 2014 рік
Охорона водних ресурсів
Виконано пуско-налагоджувальні роботи на очисних
спорудах господарсько-побутових та дощових стічних вод

Проведено сервісне обслуговування очисних споруд
господарсько-побутових та дощових стічних вод за
технологічним регламентом, щомісячний відбір проб
стічних вод до та після очистки

Встановлено водоочисне устаткування для доведення води
до питної якості

Отримано дозвіл на спецводокористування у зв’язку із
завершенням терміну дії

Завершено роботи щодо боротьби із шкідливою дією вод
(підтоплення)
Розроблено проект нормативів ГДС забруднюючих речовин

Всі підрозділи
Всі підрозділи
Філія «Козацька»
Філія «Денихівська»
Філія «Тетерів»
Філія «Переяславська»
Перевантажувальний термінал
(м. Миколаїв)
Філія «Новоодеська»
Філія «Козацька»
Філія «Переяславська»
Філія «Градизьк»
Філія «Кам’янка-Дніпровська»
Філія «Тетерів»
Філія «Денихівська»
Філія «Кременчуцька»
Філія «Артемівська»
Центральний офіс
(м. Миколаїв)
Філія «Глобинська»
Філія «Смотрич»
Філія «Кам’янець-Подільська»
Філія «Чигирин»
Філія «Вітове»
Філія «Хмільник»
Філія «Глобинська»
Філія «Смотрич»
Філія «Тетерів»
Філія «Кам’янка-Дніпровська»
Філія «Козацька»
Філія «Переяславська»
Філія «Градизьк»
Філія «Градизьк»

Розроблено та затверджено поточні індивідуальні балансові
норми водоспоживання та водовідведення
За письмовим зверненням сільських рад знаходились на Сухорабівська сільрада
утриманні свердловини за рахунок підприємства
Сокільська сільрада
Підпилип’янська сільрада
Червонодолинська селищна
рада
Здійснювалося безкоштовне водопостачання населення зі Філія «Снігурівська»
свердловин підприємства
Філія «ДП «Лідієвське»
Філія «Чигирин»
Філія «Бистрицька»
Філія «Кам’янець-Подільська»
Здійснено супроводжувальний моніторинг
Філія «Козацька»
днопоглиблювальних робіт. Іхтіологічна частина
Філія «Кам’янка-Дніпровська»
Філія «Переяславська»
Організовано місця бункерування суден
Філія «Кременчуцька»
Філія «Градизьк»
Проведено обслуговування водоочисного устаткування Перевантажувальний термінал
згідно з регламентом, щоквартально проведено перевірку Філія «Ромодан»

ефективності роботи устаткування з відбором проб води до Центральний офіс
та після очистки
(м. Миколаїв)
Філія «Глобинська»
Філія «Козацька»
Філія «Снігурівська»
Філія «Кам’янка-Дніпровська»
Філія «Градизьк»
Філія «Золотоніська»
Філія «Денихівська»
Філія «Бистрицька»
Філія «Новоодеська»
Проведено повірку та ремонт водолічильних пристроїв
Філія «Глобинська»
Філія «Мар’янівська»
Філія «Південний Буг»
Філія «Вітове»
Філія «Ромодан»
Проведено ремонт свердловини
Філія «Артемівська»
Філія «Градизьк»
Забезпечено наявність достатньої кількості абсорбентів для Всі підрозділи
видалення проливів нафтопродуктів, в разі їх утворення
Охорона надр
Отримано спеціальний дозвіл на користування надрами з Філія «Смотрич»
метою геологічного вивчення, у т.ч. дослідно-промислової Філія «Кам’янець-Подільська»
розробки
Філія «Хмільник»
Філія «Кам’янка-Дніпровська»
Філія «Південний Буг»
Проведено
геологорозвідувальні
роботи
та Філія «Снігурівська»
супроводжувальний моніторинг робіт щодо геологічного Філія «ДП «Лідієвське»
вивчення свердловин відповідно до спеціального дозволу Філія «Прибужанівська»
на користування надрами
Філія «Хмільник»
Філія «Південний Буг»
Філія «Смотрич»
Філія «Кам’янець-Подільська»
Поновлено дію спеціального дозволу на користування Філія «Кам’янець-Подільська»
надрами на видобування суглинків (Приворотівське
родовище), проведено моніторинг
Охорона атмосферного повітря
Проведено щорічний контроль джерел викидів ЗР на
Всі підрозділи
відповідність встановленим ГДВ
Проведено моніторинг стану атмосферного повітря на межі
Філія «Куп’янська»
санітарно-захисної зони
Зменшено розмір санітарно-захисної зони
ТОВ АК «Врадіївський»
ТОВ «Колосівський елеватор»
Отримано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в Перевантажувальний термінал
атмосферне повітря для новостворених філій або у зв’язку (м. Миколаїв)
із завершенням терміну дії дозволу
Суднобудівносудноремонтний завод
«НІБУЛОН»
Пункт реєстрації вантажного
автотранспорту (м. Миколаїв)
ТОВ АК «Врадіївський»
Філія «Баштанська»
Філія «Врадіївська»
Філія «ДП «Лідієвське»
Філія «Снігурівська»

Філія «Прибужанівська»
Філія «Куп’янська»
Філія «Смотрич»
Філія «Золотоніська»
Проведено коригування дозволу на викиди забруднюючих Перевантажувальний термінал
речовин в атмосферне повітря у зв’язку із розширенням (м. Миколаїв)
виробництва, заміною (модернізацією) технологічного
Рейдові перевантаження
обладнання, сировини, палива тощо
Проведено контроль токсичності відпрацьованих газів
Всі підрозділи
автотранспорту
Проведено коригування РТК та ОВНС на перевантаження
зернових, зернобобових та олійних вантажів на рейді за
Перевантажувальні термінали
технологічними схемами «судно-судно», «автомобільсудно», «вагон-судно», «склад-судно»

