Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом в.о.директора ДП "СК "Ольвія"
від "21" січня 2019 року
№ 35
ЗАХОДИ
з охорони навколишнього природнього середовища на 2019 рік
Державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія"
№
п/п

Найменування заходу

Нормативне обґрунтування

Відповідальний
виконавець

Термін виконання

Примітка

1. Охорона атмосферного повітря

Проводити заміри на вміст СО2, вуглеводнів та
1.1 димністі у відпрацьованих газах автомобільного
та технологічного транспорту.

Утримувати в справному стані пиловловлюючу
установку „Гідродревпром Ц-1600”, проводити
1.2 технічний огляд устаткування. Експлуатацію
ГОУ здійснювати у відповідності з “Правилами
експлуатації установок очистки газу”.

ст.ст. 5, 10, 17 ЗУ «Про охорону
атмосферного повітря», ДСТУ 4277:2004 Начальник БАВТ
та ДСТУ 4276:2004

Абзац четвертий ч. першої ст. 10 ЗУ
«Про охорону атмосферного повітря»;
«Правил технічної експлуатації
установок очистки газу» затверджені
наказом Мінприроди № 52 від
06.02.2009

Начальник
портових
майстерень

у разі зміни
нормативно2 рази на рік або після
правового
ремонту чи регулювання
регулювання
агрегатів, систем і вузлів,
запланованих
що впливають на вміст
заходів,
забруднюючих речовин
забезпечити
їх виконання

Постійно, 2 рази на рік

Здійснювати інструментально-лабораторні
1.3 вимірювання параметрів викидів забруднюючих
речовин від стаціонарних джерел та ГОУ

1.4 Проводити налагоджування котлоагрегатів

Абац сьомий ч. першої ст. 10 ЗУ № 2707ХII зі змінами від 09.04.2014; підп. 3.2.3
– 3.2.5 п. 3.2 роз. III, п. 4.4 та 4.5 роз. IV
«Правил технічної експлуатації
установок очистки газу» затверджених
наказом Мінприроди № 52 від
06.02.2009

Акредитована
лабораторія

1 раз на рік

Умови дозволу на викиди ЗР в
атмосферне повітря стаціонарними
джерелами

Головний енергетик

Один раз на три роки з
дати вводу в експлуатацію

2. Раціональне використання і зберігання відходів підприємства і побутових відходів

2.1

Наказом призначити відповідальних осіб у сфері
поводження з відходами

Пункт “й” частини першої статті 17 ЗУ
№ 187 зі змінами від 09.04.2015

Забезпечувати роздільне зберігання відходів
Частини перша-п’ята статті 33, частина
відповідно до класів небезпеки, здійснювати
восьма статті 34
2.2 заходи щодо недопущення змішування, знищення
ЗУ № 187 зі змінами від 09.04.2015
та псування відходів, для утилізації яких в
Україні існує відповідна технологія.
забезпечити екологічно безпечне збирання,
2.3 зберігання та передачу відходів ліцензованим
організаціям для подальшої утилізації

Частини перша-п’ята статті 33, частина
восьма статті 34
ЗУ № 187 зі змінами від 09.04.2015

Інженер з ОНС

Один раз на рік

Начальники
структурних
підрозділів
підприємства

Постійно

Начальники
структурних
підрозділів
підприємства

Постійно

у разі зміни
нормативноправового
регулювання
запланованих
заходів,
забезпечити
їх виконання

Вести журнали первинного обліку утворення
2.4 відходів за встановленою формою 1-ВТ „Облік
відходів та пакувальних матеріалів і тари” .

Пункт “г” частини першої статті 17,
частина перша
статті 26 ЗУ № 187 зі змінами від
09.04.2015; пункт 5 Порядку,
затвердженого постановою
КМУ № 2034 зі змінами від 07.08.2013

Інженер з ОНС

Один раз на рік

Начальники
структурних
підрозділів
підприємства

За необхідністю

РДУ 31.0.011-93 " Правила регистрации
операций с вредными веществами на
судах, морских установках и приемных
сооружениях в портах Украины".

Начальник флоту
(портового)

За необхідністю

РДУ 31.04.01-90 "Правила проведення
робіт з очистки забрудненних акваторій
портів"

Начальник флоту
(портового)

За необхідністю

Проводити бункерувальні операції портового
флоту рідким паливом згідно робочоїРДУ 31.04.01-90 "Правила проведення
технологічної карти, плану ЛАРН при дотриманні
3.3
робіт з очистки забрудненних акваторій
вимог ОНС та обов’язковим бонуванням,
портів"
оформленням заявки на бункерування згідно
умов отриманого висновку ДЕІУ.

Начальник флоту
(портового)

За необхідністю

Пункт “н” частини першої статті 17,
Передачу для подальшої утилізації відходів І – ІV абзац шостий частини третьої статті 34
2.5 класу небезпеки, здійснювати згідно договорів на
ЗУ № 187, Пункт “є” частини першої
передачу та/або утилізацію відходів
статті 17, стаття 33 ЗУ № 187 зі змінами
від 09.04.2015
3. Операції з нафтопродуктами

3.1

Регулярно заповнювати журнали операцій з
нафтопродуктами

Забезпечити контроль за достатністю та
3.2 працездатністю засобів, з метою можливості
виконання плану ЛАРН

Постійно вести суднові та машинні журнали на
3.4 суднах порту з операції зі шкідливими
речовинами

Наказ Міністерства транспорту України
№ 205 від 10.04.2001"Про затвердження
Правил реєстрації операцій зі
шкідливими речовинами на суднах,
морських установках і в портах України"

Начальник флоту
(портового)

За необхідністю

Головний енергетик

Щоквартально

Головний енергетик

Постійно

4. Охорона та використання водних ресурсів
Здійснювати ведення журналу контролю за
4.1 водопостачанням та водовідведенням
підприємства.
Утримання в належному стані зони санітарної
4.2 охорони джерел питного та господарськопобутового водопостачання

4.3

Гідрохімічний моніторинг поверхневих та
підземних вод

Здійснювати контроль за недопущенням
забруднення навколишнього природного
4.4
середовища (дощові та талі води, грунт, водне
середовище,тощо)

Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ

ст.44 Водного кодексу України

ст.44 Водного кодексу України, ст.7 ЗУ
Головний
"Про забезпечення благополуччя
енергетик, інженер з Щомісячно, щоквартально
неселення", Умови дозволу на спеціальне
ОНС
водокористування

Пункт 3 частини першої статті 44
Водного кодексу України

Начальники
структурних
підрозділів
підприємства

Постійно

-

Начальники
структурних
підрозділів
підприємства

Постійно

-

Начальник служби
морської та
внутрішньої безпеки

Постійно

5. Інші питання
Здійснювати контроль за дотриманням
5.1 природоохоронних вимог у підрозділах та на
території підприємства.
Забороняти в’їзд усіх видів транспорту, в тому
5.2 числі залізничного з підтіканням паливномастильних матеріалів.

Всі операції по перевантаженню та складуванню
5.3 вантажів на території підприємства здійснювати
згідно з РТК.

Правила затверджені постановою КМУ
№ 269 від 29 лютого 1996 р.

Начальник району
(вантажного)
Головний технолог
Начальники складів

Постійно

Забезпечити виконання всіх природоохоронних
заходів, при перевантаженні сипучих вантажів,
5.4 передбачених нормативно-правовими актами
України та вимогами Державної екологічної
інспекцї.

Начальник району
Правила затверджені постановою КМУ
(вантажного)
№ 269 від 29 лютого 1996 р.
Головний технолог
Начальники складів

Постійно

Начальник технічного відділу

С.Я.Моргун

