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(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

Місцезнаходження:_______ м. Миколаїв, Корабельний район

Код ЄДРПОУ для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки 
платника податків для фізичної особи:
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Умови, які встановлюються в дозволі, та дозволені обсяги викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами додаються.



Додаток
до дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами

Умови, які встановлюються в дозволі на викиди, та дозволені обсяги викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

1. Контактні данні суб’єкта господарювання

_____ Державне підприємство «Адміністрація морських портів України»
(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та призвище фізичної особи-підприємця)

________________________________ 38727770______________________________
(ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО)

_______________ Андрій Юрійович Єгоров, тел,: (0512) 58-97-52_____________
(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи, телефон, телефакс, електронна пошта)

______________54052, м. Миколаїв, Корабельний район, а/с №170__________
(місце знаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

54052, м. Миколаїв, Корабельний район, а/с №170, тел.: (0512) 58-97-52
(фактичне місцезнаходження юридичної особи, телефон, телефакс, електрона пошта)

Філія «Октябпьск» ЛГП «АМПУ» (Адміністрація СМП «Октябрьск»): 
______________________м. Миколаїв, Корабельний район__________________

(місцезнаходження об’єкта)

___________ Тетяна Олексіївна Белопольська, тел.: (0512) 58-97-52___________
(ім’я, по батькові та прізвище завідуючого сектора .екологічної безпеки, телефон, телефакс, електронна поштар
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Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі до технологічного 
процесу, обладнання та споруд)

Інтерпретація
Для жодного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферне повітря не повинні 
перевищуватися гранично допустимі рівні викидів, що наведені в розділі 3. Інших викидів в 
атмосферне повітря, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

До технологічного процесу
1. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити ефективну роботу і підтримання в 

належному стані устаткування, апаратури та обладнання.
2. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити, щоб всі роботи на об’єкті проводились 

таким чином, щоб викиди в атмосферне повітря та запах не призводили до 
незручностей за межами об’єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

3. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити наявність первинних засобів 
пожежогасіння (пожежні пости з вогнегасниками і набором необхідного пожежного 
інвентарю).

4. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити наявність спецодягу та засобів 
індивідуального захисту робітникам підприємства.

5. При внесені змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або 
матеріалів необхідно проводити коригування дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря.

До обладнання та споруд
1. Необхідно систематично проводити контроль технічного стану всього 

устаткування.
2. Всі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до затверджених 

технологічних документів (технологічний регламент) та необхідно використовувати 
сировину та матеріали, що відповідають ДСТУ, ТУ, з додержанням вимог 
природоохоронного законодавства України.

3. Експлуатація та ремонт технічного та технологічного обладнання на підприємстві 
повинні здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню 
(технічними паспортами), які надаються виробником обладнання, затвердженими 
стандартними робочими методиками по експлуатації обладнання та інструкціями з 
охорони праці та техніки безпеки, що забезпечить уникнення нештатних ситуацій.

4. Технологічне обладнання, яке експлуатуються на підприємстві, повинно бути у 
належному технічному стані для мінімізації викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря.

5. Своєчасно проводити профілактичний, плановий та поточний ремонт технологічного 
обладнання для оптимізації технологічного процесу та з метою виявлення 
несправностей і їх усунення.

6. Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних 
робіт.

7. Проводити герметизацію і максимальне ущільнення стиків і з’єднань в 
технологічному устаткуванні.

8. При роботі обладнання необхідно дотримуватися вимог технологічних інструкцій з 
експлуатації обладнання.

.9- Експлуатація обладнання повинна вестись з дотриманням технічних режимів, 
встановлених паспортами, технологічними картками або спеціальними інструкціями.

2. Умови, що встановлюються в дозволі на викиди
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10. Резервуарне устаткування повинно забезпечувати герметичність для запобігання 
викидів.

11. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити, щоб роботи з обробки металів та 
деревини проводилися в закритих приміщеннях для зменшення викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

12. Зберігання фарбувальних матеріалів необхідно здійснювати в щільно закритій 
тарі виробника при температурі не вище за + 25 °С.

13. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити, постійний нагляд за герметичністю 
насосів і трубопроводів насосної станції.

14. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити наявність технічних засобів для 
попередження та швидкої ліквідації можливих аварій для резервуарного парку 
зберігання нафтопродуктів та іншого обладнання.

15. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити, щоб усі паливні, мастильні та 
лакофарбувальні матеріали, які використовуються на підприємстві, відповідали 
вимогам відповідних ДСТУ, мали відповідні сертифікати або паспорти якості.

16. Суб’єкт господарювання,повинен забезпечити проведення налагоджувальних робіт 
установки термокаталітичного спалювання відходів відповідно до законодавства.

До очистки газопилового потоку 
Вимоги не встановлено.

Умова 2. Виробничий контроль
1. Суб’єкт господарювання повинен здійснювати у встановленому порядку постійний 

облік і контроль за якісним і кількісним складом забруднюючих речовин, які 
викидаються в атмосферне повітря, та додержанням нормативів гранично допустимих 
викидів (ГДВ) за умови дотримання вимог «Руководства по контролю источников 
загрязнения атмосфери ОНД-90».

2. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити безпечний доступ до точок відбору 
проб для контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (при 
наявності технологічного процесу).

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру

1. Суб’єкт господарювання повинен направляти повідомлення як по телефону, так і по 
факсу (якщо є така можливість) до управління екології та природних ресурсів 
Миколаївської облдержадміністрації як можливо скоріше (на скільки це практично 
можливо) після того, як відбувається щось із наступного:

■ будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу;
■ будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення атмосферного повітря 

або може потребувати екстрених заходів реагування. Суб’єкт господарювання 
повинен вказати в повідомленні дату та час такої аварії, привести докладну 
інформацію про те, що сталося, та заходи, прийняті для мінімізації викидів і 
для попередження подібних аварій в майбутньому.

2. Суб’єкт господарювання повинен інформувати органи державного санітарного 
нагляду про всі випадки залпових викидів або інших аварійних ситуацій, які можуть 
призвести до небезпечного для здоров’я людей забруднення атмосферного повітря в

* сельбищній зоні, мати заздалегідь розроблений комплекс заходів по запобіганню 
подібним ситуаціям у майбутньому, а також проводити оперативні роботи для 
ліквідації причин та наслідків забруднення атмосфери.

“ 3. Суб’єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в
пункті 1 даної умови.
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3. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

3.1. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел 
. викидів

Основні джерела викидів відсутні на об’єкті.

3.2. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

3.2.1. Номер джерел викиду (далі -  ДВ) на карті-схемі:

ДВ № 11 -  Насосна станція 
ДВ № 13 -  Флотаторна 
ДВ № 14 -  Флотаторна 
ДВ № 15 -  Флотаторна

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

- для неметанових летких органічних сполук:

ДВ№ 11-0,0014 г/с;
ДВ № 13 -  0,0019 г/с;
ДВ№ 14-0,0019 г/с;
ДВ№ 15-0,0019 г/с.

3.2.2. Номер джерел викиду на карті-схемі:

ДВ № 16 -  КНС-1 
ДВ № 17-КНС-1 
ДВ № 18 -  КНС-2 
ДВ№ 19-КНС-2 
ДВ № 20 -  КНС-3 
ДВ № 21 -  КНС-3

Для речовин, на які не встановлено нормативи гранично допустимих викидів відповідно до 
законодавства (так як величина масової витрати по сірководню менше 50 г/год., а по аміаку 
відсутній норматив граничнодопустимого викиду), встановлюються для кожного джерела викиду 
наступні величини масової витрати (г/с):

- для аміаку:

ДВ № 16-- 0,0003 г/с;
ДВ № 17-- 0,0004 г/с;
ДВ № 18--0,0002 г/с;
ДВ № 19--0,0004 г/с;

. Дв № 20-- 0,0002 г/с;
ДВ № 21 -- 0,0004 г/с.

, ,  - для сірководню:

ДВ№ 16-0,0011 г/с;
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ДВ№ 17-0,0011 г/с; 
ДВ № 18 -  0,0009 г/с; 
ДВ№ 19-0,0010 г/с; 
ДВ № 20 -  0,0009 г/с; 
ДВ № 21 -  0,0009 г/с.

3.2.3. Номер джерел викиду на карті-схемі: 

ДВ № 22 -  Установка ТКС-60

Найменування
забруднюючої

речовини

Гранично допустимий
ВИКИД ВІДПОВІДНО д о
законодавства, мг/м3

Затверджений 
гранично 

допустимий 
викид, мг/м3

Термін
досягнення

затвердженого
значення

1 2 3 4
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок

150 150 03.09.2016

Для речовин, на які не встановлено нормативи гранично допустимих викидів відповідно до 
законодавства (так як величина масової витрати по діоксиду азоту, діоксиду сірки та оксиду 
вуглецю менше 5000 г/год., по хлориду водню менша 300 г/год.), встановлюються для джерела 
викиду наступні величини масової витрати (г/с):

- для діоксиду азоту -  0,0214 г/с.

- для оксиду вуглецю -  0,0139 г/с.

- для сірки діоксиду -  0,0035 г/с.

- для хлориду водню -  0,0007 г/с.

По кадмію та його сполукам, свинцю та його сполукам, ртуті та її сполукам, неметановим 
летким органічним сполукам, бенз(а)пірену -нормування здійснювати недоцільно, так як 
величини масової витрати незначні.

3.2.4. Номер джерел викиду на карті-схемі:

ДВ № 24 -  Пожежне депо

Для речовин, на які не встановлено нормативи гранично допустимих викидів відповідно до 
законодавства (так як величина масової витрати по оксиду вуглецю менше 5000 г/год), 
встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

- для оксиду вуглецю -  0,0327 г/с.
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3.2.5. Номер джерел викиду на карті-схемі:

ДВ № 36 — Акумуляторна

Для речовин, на які не встановлено нормативи гранично допустимих викидів відповідно до 
законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

- для сульфатної кислоти -  0,00007 г/с.

3.2.6. Для неорганізованих джерел викидів №№ 10, 23, 25-35, 37-41 нормативи 
гранично допустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється за 
вимогами, які встановлені в розділі 2.

3.2.7. Залпові викиди від ДВ №№ 4, 9, 12 не повинні перевищувати трьох кратне 
значення гранично допустимих викидів відповідно до законодавства.
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