Звіт про виконання заходів
з охорони навколишнього природного середовища за 2015 рік
Державного підприємства "Спеціалізований морський порт "Октябрьск"
№
п/п

Відповідальний
виконавець

Стан виконання

Проводити виміри автотранспорту на
вміст СО2 та димність у вихлопних газах.
1.1
Регулярно реєструвати дані в журналі
згідно ГОСТам 21393-75 та 17.2.2.03-87

начальник БАВТ

Виконано

Утримувати в справному стані
1.2 пиловловлюючі установки, проводити
технічний огляд устаткування

начальник БАВТ

Виконано

Утримувати в справному стані
пиловловлюючу установку „Гідродревпром
1.3 Ц-1600”, проводити технічний огляд
устаткування, регулярно заповнювати
журнал первиного обліку ПОД-1

начальник портових
майстерень

Виконано

Здійснення інструментально-лабораторних
вимірювань параметрів викидів
1.4 забруднюючих речовин стаціонарних
джерел та ефективності роботи
газоочисних установок забезпечується

акредетована
лабораторія

Виконано

акредетована
лабораторія

Виконано

Експлуатацію ГОУ здійснювати у
1.6 відповідності з “Правилами експлуатації
установок очистки газу”.

начальник портових
майстерень

Виконано

Забезпечувати ефективне очищення
1.7 викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря

головний енергетик
головний технолог
начальник БАВТ
начальник портових
майстерень

Виконано

Найменування заходу

1. Заходи у галузі охорони атмосферного повітря

1.5

Проводити перевірку ГОУ на
ефективність.

2. Заходи у сфері поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами
2.1

Наказом визначити відповідальних осіб у
сфері поводження з відходами

головний інженер
інженер з ОНС

Виконано

Забезпечувати роздільне зберігання
відходів відповідно до класів небезпеки,
начальники
здійснювати заходи щодо недопущення
2.2
структурних підрозділів
змішування, знищення та псування
порту
відходів, для утилізації яких в Україні існує
відповідна технологія.

Виконано

Забезпечувати повне збирання, належне
зберігання та недопущення знищення і
2.3
псування відходів , що мають ресурсну
цінність та підлягають утилізації.

Виконано

начальники
структурних підрозділів
порту

Не допускати змішування відходів, для
2.4 утилізації яких в Україні існує відповідна
технологія

начальники
структурних підрозділів
порту

Виконано

інженер з ОНС

Виконано

начальники
структурних підрозділів
порту

Виконано

Передачу для подальшої утилізації відходів
начальники
2.7 І – ІV класу небезпеки, здійснювати згідно структурних підрозділів
договорів на передачу відходів
порту

Виконано

Вести журнали первинного обліку
утворення відходів за встановленою
2.5
формою 1-ВТ „Облік відходів та
пакувальних матеріалів і тари” .
Майданчики для тимчасового зберігання
2.6 відходів утримувати у належному
санітарно-екологічному стані.

Розробити План організації роботи у сфері
поводження з відходами

інженер з ОНС

Виконано

Начальник флоту
(портового)

Виконано

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

Начальник флоту
(портового)

Виконано

Проводити бункерувальні операції
портового флоту рідким паливом згідно
Робочій Технологічній карті, плану ЛАРН
3.3 при дотриманні вимог ОНС та
обов’язковим бонуванням, оформленням
заявки на бункерування згідно умов
отриманого висновку ДЕІУ.

Начальник флоту
(портового)

Виконано

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

Начальник флоту
(портового)

Виконано

2.8

3. Операції з нафтопродуктами
3.1

Регулярно заповнювати журнали операцій з
нафтопродуктами

4. Питання у галузі охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів
Здійснювати ведення журналу контролю за
4.1 водопостачанням та водовідведенням
Головний енергетик
підприємства.
Здійснювати контроль за недопущенням
Начальники
забруднення навколишнього природного
4.2
структурних підрозділів
середовища (дощові та талі води, грунт,
порту
водне середовище,тощо)

Виконано

Виконано

5. Інші питання
Проводити відомчий моніторинг стану
5.1 природного середовища в зоні виробничої
діяльності та акваторії порту.

Інженер з ОНС

Виконано

Здійснювати контроль за дотриманням
5.2 природоохоронних вимог у підрозділах та
на території порту.

Начальники
структурних підрозділів
порту Інженер з ОНС

Виконано

Забороняти в’їзд усіх видів транспорту, в
Начальник служби
5.3 тому числі залізничного з підтіканням
морської та внутрішньої
паливно-мастильних матеріалів.
безпеки
Всі операції по перевантаженню та
Начальник району
5.4 складуванню вантажів на території порту
(вантажного) Головний
здійснювати згідно з РТК.
технолог
Узгодження вантажовідправниками з
екологічною інспекцією операцій по
5.5
Вантажовідправники
перевантаженню та складуванню вантажів
на території порту, та розробка ОВНС
Забезпечити виконання всіх
природоохоронних заходів, при
перевантаженні сипучих вантажів,
Начальник району
5.6
передбачених висновками
(вантажного)
держекоекспертизи по матеріалам ОВНС,
відповідним РТК

Виконано

Виконано

Виконано

Виконано

