
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ»

ФІЛІЯ "ОКТЯБРЬСК"

V9 . У ^ .20//р .
НАКАЗ

м. Миколаїв
№ */33

Про введення в дію Плану 
організаційно-технічних заходів в 
сфері екологічної безпеки філії 
"Октябрьск" ДІЇ "АМПУ"

На виконання вимог законів України «Про морські порти України», «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного 
повітря», «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 
29.02.1996 № 269 «Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських 
вод і територіального моря від забруднення та засмічення», наказу 
Міністерства інфраструктури від 21.08.2013 № 631 «Про затвердження 
Порядку надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу 
забруднюючих речовин у морських портах України» та інших нормативно- 
правових актів

» ■ ■■

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити, ввести в дію та забезпечити виконання Плану організаційно- 
технічних заходів з охорони навколишнього природного середовища на 
2019 рік (додаток 1).

2. Керівникам структурних підрозділів філ|ї фОктябрьск» ДП «АМПУ» 
забезпечити виконання даних заходів. ї :

3. Контроль за виконання наказу покласти 
розвитку портової інфраструктури.

Начальник філії

на заступника начальника з

А. Ю. Єгоров
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Додаток 1
до наказу № / ^ 3  від ^  /г Р

План
основних організаційно-технічних заходів 

в сфері екологічної безпеки філії "Октябрьск" ДП "АМПУ"
на 2019 рік

№
пп Назва природоохоронного заходу Виконавець Строки

виконання
Ефективність від реалізації 

заходу
і Загальні природоохоронні заходи

і.і

Організувати проведення навчань у 
відповідності з "Планом взаємодії при 
ліквідації аварійних розливів забруднюючих 
речовин на території та 
акваторіїспеціалізованого морського порту 
Ольвія"

Сектор пожежної та 
техногеної безпеки 

Провідний інженер (з 
мобілізаційної роботи 
та цивільного захисту) 

Сектор екологічної 
безепеки

протягом року Підтримання готовності до 
ліквідації забруднень

1.2

Здійснювати перевірки дотримання вимог 
природоохоронного законодавства на об'єктах 
філії та виконання вимог законодавства 
підрозділами Філії.

Сектор еологічної 
безпеки ПОСТІЙНО

Виконання вимог 
природоохоронного 

законодавства

1.3

Забезпечити провадження господарської 
діяльності філії при наявності усіх необхідних 
документів дозвільного характеру 
п р и р о д о о х о р о н н о г о  напрямку.

Сектор
екологічної

безпеки
постійно Виконання вимог 

законодавства

1.4
Ведення своєчасного та якісного первинного 
обліку в сфері охорони навколишнього 
середовища відповідно встановленню; Форм

Сектор
екологічної

безпеки
постійно

Виконання вимог 
природоохоронного 

законодавства

1.5

Здійснювати розрахунки екологічного податку 
та надавати їх результати до бухгалтерії філії 
"Октябрьск" ДП "АМПУ" (Наказ Голови ДП 
"АМПУ" № 172 від 18.09.2013 р.)

Сектор
екологічної

безпеки
щоквартально

Виконання вимог 
податкового та 

природоохоронного 
законодавства

1.6

Не допускати в'їзд на територію порту 
транспортних засобів, що мають явні ознаки 
невідповідності природоохоронним вимогам 
(підтікання паливно-мастильних матеріалів, 
вантажу, та ін.ї

Відділу морської 
безпеки 

Диспетчерська
постійно Запобігання забрудненню 

навколишнього середовища

1.7

Організувати здійснення моніторингових 
досліджень антропогенного впливу 
господарської діяльності об'єктів філії на 
навколишнє с є р є д о в и п іє

Сектор
екологічної

безпеки

Згідно
затверджених
"Програм..."

Визначення ступеню впливу 
підприємства на навколишнє 

середовище

1.8

Здійснювати аналіз результатів моніторингових 
досліджень та розробляти заходи щодо 
усунення виявлених порушень з наданням 
відомостей до відділу екологічної безпеки ДП 
"АМПУ" у разі перевищення нормативних 
п оказн и к ів_______________________________________

Сектор
екологічної

безпеки
невідкладно

Виконання вимог 
природоохоронного 

законодавства

1.9

Проводити збір та аналіз інформації про 
аварійні морські події, що привели до 
забруднення території (акваторії) порту та 
надавати відомості до відділу екологічної 
безпеки ЛП "АМПУ".

Сектор
екологічної

безпеки
Служба капітана

ПОРТУ

невідкладно 
після факту 

АМП

Виконання вимог 
нормативних документів

1.10
Здійснювати заходи щодо благоустрою газонів, 
підтримки в на^жному стані зелених 
насаджень.

Адміністративно-
господарський

відділ
протягом року Благоустрій території
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И рубку та знесення зелених насаджень 
тговодити тільки у відповідності з 
нормативними вимогами_____________

Адміністративно-
господарський

відділ
при необхідності Виконання вимог 

нормативних документів

Відділ управління 
персоналом, 

організації праці 
та заробітної 

плати

при наявності 
запрошення

Підвищення професійного 
рівня фахівців

Сектор
екологічної

безпеки
регулярно

Зменшення антропогенного 
навантаження від діяльності 
об'єктів філії на навколишнє 

середовище

Забезпечити участь відповідних фахівців філії у 
навчально-виробничих семінарах та нарадах 
екологічного напрямку, які проводяться 
центральним апаратом ДП "АМПУ"

Здійснювати аналіз сучасних світових 
природоохоронних досягнень, готувати 
пропозиції щодо втілення таких технологій на 
об'єктах морської галузі.

2 Охорона та раціонального використання водних ресурсів

2.1

Забезпечити приймання всіх видів забруднень з 
суден згідно вимог наказів Мінінфраструктури 
від 21.08.2013 № 631 та від 27.05.2013 № 316 
та Конвенції МАРПОЛ 73/78.

Сектор
екологічної

безпеки

2.2

Забезпечити контроль за відповідними 
підприємствами, що здійснюютьприймання 
забруднень з суден та мають договірні 
відносини з філією щодо додержання вимог 
нормативних документів та виконання вимог 
чоговопів____________________________________

Вести облік водоспоживання (водовідведення) 
згідно чинного законодавства України

Сектор
екологічної

безпеки
Диспетчерська

Дільниця 
обслуговування 

будвель, споруд та 
прилеглої 

терториторії

постійно

постійно

постійно

Запобігання забрудненню 
навколишнього середовища

Виконання основиних умов 
укладених договорів

Виконання 
природоохоронного 

законодавства та вимог у 
сфері статистичного 

____ спостереження
Забезпечити у постійній готовності, обладнання

2.4 та засоби для локалізації та ліквідації аварійних 
розливів забруднень.

Здійснювати контроль всіх суден, що заходять 
в акваторію порту на предмет закриття і

2.5 опломбування усіх суднових запірних 
пристроїв, через які можливий скид

___ забруднюючих речовин_____________________

2.6
Здійснювати візуальний огляд поверхні 
акваторії уздовж причалів та теріторїї філії на 
предмет виявлення забрудненнь

Сектор
екологічної

безпеки

Служба капітана 
порта

Служба капітана 
порта Диспетчерська 

Сектор безпеки 
мореплавства 

Сектор екологічної 
безпеки

ПОСТІЙНО

ПОСТІЙНО

відповідно до 
затвердженного 

графіку

Призупинити скидання з суден баласних вод, 
якщо під час скидання із судна ізольованого 
баласту разом з ним викидаються зримі 

9  ̂ плавучі частки або виникають видимі сліди 
нафти чи нафтовмісних або інших 
забруднюючих речовин в районі скиду, що 
може призвести до фактичного погіршення

_______ Я К О С Т І д щ щ ______________________________________________________________

Обов'язково здійснювати моніторингові 
2.8 дослідження під час проведення

експлуатаційних днопоглиблювальних робіт

Служба капітана 
порту

Відділ
гідротехнічних 

споруд та 
капітального 
будівництва

відповідно до 
чинного 

законодавства

постійно

Запобігання забрудненню 
навколишнього середовища

Запобігання забрудненню 
навколишнього середовища

Запобігання забрудненню 
навколишнього середовища

Запобігання забрудненню 
навколишнього середовища

Запобігання забрудненню 
навколишнього середовища 

Дотримання вимог 
дозвільних документів
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І 2.9

Проведення бункерувальних опрерацій на 
території та акваторії порту субєктами 
господарювання дозволяти лише при 
дотримання Обов'язкових постанов та 
Інсструкції щодо проведення бункерувальних 
операцій а акваторії спеціалізованого
мппгькпгп гтпп-тл/ Ппькія

Служба капітана 
порту Диспетчерська 

Сектор екологічної 
безпеки

Сектор пожежної та 
техногенної безпеки

постійно

Запобігання винекненню 
розливів забруднюючих 
речовин в акваторії та на 

території порту

2.10
Застосовувати при боротьбі зі сніговими 
заметами та обмерзанням тільки дозволені до 
використання препарати (реагенти)

Адміністративно-
господарський

відділ

у зимовий 
період

Запобігання забрудненню 
навколишнього середовища

2.11 Не допускати скидання снігу в акваторію порту.
Служба капітана 

порту Диспетчерська 
Сектор екологічної 

безпеки

у зимовий 
період Безпека судноплавства

3 Поводження з відходами

3.1

Організувати безпечне утворення та тимчасове 
накопичення до транспортної партії всіх видів 
відходів, що утворюються на об'єктах та їх 
облік за типовою формою "№1-ВТ".

Структурні підрозділі 
філії

Сектор екологічної 
безпеки

постійно

Попередження негативного 
впливу відходів на 

навколишнє природне 
середовище

3.2

Своєчасно здійснювати передачу відходів, в 
тому числі небезпечних відходів, 
спеціалізованим підприємствам за існуючими 
договорами

Структурні підрозділі 
філії

Сектор екологічної 
безпеки

по мірі 
утворення та 
накопичення 

відходів

Виконання вимог 
природоохоронного 

законодавства

3.3
Не допускати накопичення відходів у 
невстановлених місцях і на ділянках, що не 
мають твердого покриття.

Структурні підрозділі 
філії

Сектор екологічної 
безпеки

постійно
Попередження забруднення 
навколишнього природного 

середовища

3.4

Не допускати змішування, псування і знищення 
відходів для яких в Україні існують відповідні 
технології і виробничі потужності з переробки 
(склотара, пластикова тара, макулатура, , картон 
і т.п.), а також здійснювати передачу цих 
відходів на вторинне використання.

Структурні підрозділі 
філії

Сектор екологічної 
безпеки

по мірі 
утворення 
відходів

Можливість вторинного 
використання сировини і 

виконання вимог 
нормативних документів

3.5

Здійснювати контроль за відповідними 
спец.підприємствами, що здійснюють операції 
у сфері поводження з відходами та мають 
договірні відносини з філією "Октябрьск" 
щодо додержання вимог нормативних 
документів (РТК, інструкцій, договорів тощо).

Структурні підрозділі 
філії

Сектор екологічної 
безпеки

постійно Виконання вимог 
нормативних документів

4 Охорона атмосферного повітря

4.1
Проводити виміри відпрацьованих газів 
автотранспорту на вміст С02 та димність 
згідно ДСТУ 4276:2004 та ДСТУ 4277:2004

Дільниця
автотранспортного

забезпечення
один раз на рік

------- Л.------
Зменшення обсягів 

забруднення атмосферного 
повітря

Розробив
Інженер з охорони навколишнього середовища І категорії 

Погоджено:
Завідувач сектору екологічної безпеки

О.В. Худолій

Т.О. Білопольська
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