
УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

Новопечерський пров., З, корпус 2, м. Київ, 01042, тел./факс (044) 521-20-40, тел. (044) 521-20-56

Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря
м.Одеса, вул. 12 Лінія 6 ст. Люстдорфської дороги, 22, тел. (0482) 49-42-18

(найменування, місцезнаходження та телефони територіатьного органу, що здійснює перевірку)

АКТ

перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі 
охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо пово

дження з відходами та небезпечними хімічними речовинами
філія «Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів України»

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

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідоми
ли про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) 
38728512

м. Миколаїв а/с 170
(місцезнаходження або місце проживання, телефон)

Перевірено філія «Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів України» 
м, Миколаїв, а/с 170
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підп

риємця, її місце проживання, телефон)

на відповідність дотримання вимог природоохоронного законодавства в галу- 
зі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо пово
дження з відходами та небезпечними хімічними речовинами.

Загальна інформація щодо здійснюваної та рдніше здійснених перевірок
Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевір
ки

Тип здійснюваної перевір
ки

Наказ від 08.12.2016 № 177

Направлення на перевірку від 08.12.2016 № 95 V планова; 
□позапланова

Початок перевірки Завершення перевірки
13 12 2016 10 26 12 2016 16
ЧИСЛО місяць Рік години ЧИСЛО місяць рік години

Особи, які беруть участь у заході: 

Посадові особи (найменування органу контролю):



?

Старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середо
вища Чорного моря Фурдуй Л.В., державні інспектори з охорони навколишньо
го природного середовища Чорного моря Дяченко Ю.В., Зінкін К.С., Сегеда 
Ю.М.

(посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи; На
чальник філії «Октябрьск» ДП «Аміністрація морських портів України» Єго- 
ров А. Ю.

(посади, прізвища, імена та по батькові)

Відповідальний за охорону навколишнього природного середовища (за наявно
сті): Завідувач сектору екологічної безпеки Білопольська Т.О.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, тсл.. факс)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова Позапланова
не було взагалі | н е  було взагалі

була в період з була в період з
по по

Акт перевірки від Акт перевірки від

Філія «Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів України» здійс
нює за основним видом діяльності відповідно коду КВЕД 52.22 «Допоміжне 
обслуговування водного транспорту».

На території Філії «Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів 
України» (далі -  Філія) здійснює господарську діяльність державне підприємс
тво «Стивідорна компанія «Ольвія».

На балансі підприємства відсутні плавзасоби. Бункерувальні операції не 
проводяться.

1. Аналіз стану охорони атмосферного повітря
Філія здійснює виробничу діяльність на підставі дозволу на викиди забруд

нюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
№4810136600-216 від 18.08.2016р. терміном дії з 03.09.2016р. необмежений, ви
даний Управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської облдержад
міністрації, попередній Дозвіл на викиди №4810136600-171 від 18.04.2014р. до 
18.04.2019р.

Корегування інвентаризації джерел викидів проводилось у 2016році в зв’язку 
з призупиненням роботи підрозділу служби енергозабезпечення та теплопоста
чання -  котельні та використання мереж теплопостачання згідно наказу №34 від 
12.05.2015р.

Заходи щодо скорочення викидів дозволом на викиди не передбачені.



Щодо робочого проекту «Установка термокаталітичного спалювання відхо
дів» отримано позитивний висновок Мінприроди №15/1-07.09.10-0488 від 
21.10.10.

На балансі Філії знаходиться 16 одиниць автомобілів, з них 7-дизельних та 9 -  
бензинових. Контроль викидів пересувних джерел проводиться.

2. Поводження з відходами

На території Філії полігони, накопичувані та поля фільтрації відходів від
сутні.

На території Філії наявна піч для термокаталітичного спалювання відхо
дів, яка на момент перевірки не працює. Відходи, які збираються з суден пере
даються ТОВ «УНЕК» згідно договору №6-В-ФОК -16 від 08.02.2016р.

Згідно даних інвентаризації Пзув>1000. Дозвіл на здійснення операцій у 
сфері поводження з відходами відсутній.

Первинний облік відходів за встановленою формою № 1-ВТ «Облік відхо
дів та пакувальних матеріалів і тари» здійснюється.

Статзвітність за формою № 1 -  відходи складається у встановленому по
рядку.

Паспорта відходів розроблені та погоджені. Реєстрові карти ведуться.
Наявний паспорт місця видалення відходів «Установка термокаталітичного 

спалювання відходів УТК -  60» реєстраційний номер №40/4-29/Д10, дата ре
єстрації 12.06.2015р.

Утилізація та видалення відходів здійснюється на підставі договорів:
Лампи люмінесцентні, залишки від очищення резервуарів, що 
містять нафтопродукти, батареї свинцеві, ганчір’я промаслене, 
пісок, тирса промаслені, шпали залізничні, устаткування елект
ронне зіпсоване -  договір №94-В-ФОК -  16 від 15.07.2016р. з 
ПП «Центр екологічної безпеки» до 31.12.2016 
Тверді побутові відходи -  договір №120-В-ФОК-15 від 
16.11.2015р. з КП «Обрій-ДКГІ» доЗІ.12.2016

Технічні операції по збору лляльних вод, нафтозалишків та стічно- фека
льних вод здійснюється за допомогою плавзасобу т/х «ПС -  355» Миколаївсь
кої філії ДП «АМПУ».

На балансі підприємства знаходяться очисні споруди (станція очистки 
лляльних вод), яка не працює.

3. Охорона водних ресурсів
Філія отримала дозвіл на спеціальне водокористування № УКР 57А/НИК 

терміном від 06.03.2014р. до 17.01.2019 року, виданий управлінням екології та 
природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації від 
27.02.2014 року.

• * Дощові стоки з території Філії відводяться до акваторії Бузького лиману 
через 11 випусків. Контроль за якістю дощових стоків проводить ТОВ «Ліміт -  
Плюс» відповідно до договору №16-В-ФОК -16 від 09.03.16р., але лише по ви
пуску №3. Нормативи ГДС розроблені та затверджені.
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Моніторинг впливу діяльності на навколишнє середовище проводиться.
У 2015 році проводились роботи з ліквідаційного тампонажа артезіансь- 

кой скважини №1791 (7) від 11.11.2015р. та №1932 (4) від 11.11.2015р. ТОВ 
«Нумпа».

У 2015 році проводились роботи по бурінню двох артезіанських свердло
вин згідно висновку державної екологічної експертизи №04/17-15 від 
08.09.2015р. виданого управлінням екології та природних ресурсів Миколаївсь
кої обласної державної адміністрації. Наявні паспорта експлуатаційної скважи
ни №1791/7 (глибиною 24 м) та №1932/4 (глибиною 24м). Дозвіл на спеціальне 
водокористування з даних свердловин відсутній.

Облік водозабору ведеться.
Статистична звітність за формою № 2-ТП (водгосп) складається та нада

ється вчасно. Згідно даних 2-ТП (водгосп) загальний обсяг забраної води за 
2015 рік Філією склав 28,824 тис.куб.м.

Водозабори обладнані водолічильниками, які опломбовані і повірені. 
Строки повірки не вичерпані.

4. Дотримання природоохоронного законодавства при днопоглиблюваль
них роботах

У 2016 році Філією отримано Дозвіл на проведення робіт (крім будівель
них) на землях водного фонду № 002/07-16-Мик від 13.07.2016 року, виданий 
Міністерством екології та природних ресурсів України, відповідно до проект
них рішень по проекту «Експлуатаційне днопоглиблення операційних акваторій 
причалів, водних підходів до них, поглибленого району з якірною стоянкою 
363», які передбачають виконання гідротехнічних та днопоглиблювальних ро
біт на операційних акваторій причалів водних підходів до них, поглибленого 
району з якірною стоянкою №363 в обсязі 681870 м3.

На момент перевірки роботи не проводились.

Пояснення до позначень, використаних у переліку загальних питань для переві- 
Рки:
“Так” - позитивна відповідь на поставлене.запитання;
“Ні” - негативна відповідь на поставлене запитання;
“НВ” - дотримання питання не вимагається від цього (конкретно взятого) 
об’єкта контролю;
“НП” - питання не перевірялося на цьому об'єкті контролю.-

Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання вимог природоохо
ронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земе
льних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речо
винами

№
з/п

Питання, що підлягають пе- <
ревірці

Так Ні НВ НП Нормативне обґрун
тування

1 2 ^ 3 4 5 6 7.
1 Загальні питання

1.1 Висновок державної екологі
чної експертизи отримано

Стаття 39 
ЗУ № 45;
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стаття 29 
ЗУ № 1264-ХІІ; 

Перелік, затвердже
ний постановою 

КМУ 
№ 554

1.2 Вимоги висновку державної 
екологічної експертизи до
тримуються

V Стаття 39 
ЗУ № 45; 
стаття 29 

ЗУ № 1264-ХІІ
1.3 Вимоги приписів про усу

нення виявлених порушень 
виконано в установлені тер
міни

Частина восьма 
статті 7 ЗУ № 877-У

1.4 Вимоги рішення про обме
ження чи зупинення (тимча
сово) діяльності виконуються

Пункт “ж” частини 
першої статті 20 
ЗУ № 1264-ХІІ

2 Питання у галузі охорони атмосферного повітря
2.1 Дозвіл на викиди забрудню

ючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними дже
релами отримано

2.2 Вимоги, передбачені дозво
лом на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повіт
ря стаціонарними джерелами, 
виконуються

А/

V

Абзац другий части
ни першої статті 10, 
частина п’ята статті 

11
ЗУ № 2707-ХІІ

Абзац другий части
ни першої 
статті 10

ЗУ № 2707-ХІІ; По
рядок, затверджений 

постановою КМУ 
№ 302

2.3 Виробничий контроль за охо
роною атмосферного повітря 
здійснюється

л/ Стаття 29 
ЗУ № 2707-ХІІ; 

частини перша, дру
га, абзац перший ча

стини третьої 
статті 10 ЗУ № 113

2.4 Здійснення інструментально- 
лабораторних вимірювань 
параметрів викидів забруд
нюючих речовин стаціонар
них джерел та ефективності 
роботи газоочисних устано- 
вок забезпечується_________

V Абзац сьомий час
тини першої 

статті 10 
ЗУ № 2707-ХІІ; 

підпункти 3.2.3 -  
3.2.5 пункту 3.2 роз- 
_____ ділу III,______
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пункти 4.4 та 4.5 
розділу IV Правил, 
затверджених нака

зом Мінприроди 
№ 52

2.5 Безперебійна ефективна ро
бота і підтримання у справ
ному стані споруд, устатку
вання та апаратури для очи
щення викидів і зменшення 
рівнів впливу фізичних та бі
ологічних факторів забруд
нюючих речовин в атмосфе
рне повітря забезпечуються

V Абзац четвертий ча
стини першої 

статті 10 
ЗУ № 2707-ХІІ; 

Правила, затвердже
ні наказом Мінпри

роди № 52

2.6 На державний облік у галузі 
охорони атмосферного пові
тря взято

V Стаття 31
ЗУ № 2707-ХІІ; По

рядок, затверджений 
постановою КМУ 

№ 1655
державна статистична звіт
ність за встановленою фор
мою складається

V

дані, наведені в державній 
статистичній звітності за 
встановленою формою, є до
стовірними

V

2.7 Здійснення інструментально- 
лабораторних вимірювань 
параметрів викидів забруд
нюючих речовин пересувних 
джерел забезпечується

V Абзац сьомий час
тини першої 

статті 10 
ЗУ № 2707-ХІІ; 

частини перша, дру
га, абзац перший час
тини третьої статті 10 

ЗУ № 113
2.8 Вміст забруднюючих речо

вин у відпрацьованих газах 
транспортних та інших пере
сувних засобів не перевищує 
нормативи

Стаття 56 
ЗУ № 1264-ХІІ; 

статті 9, 17 
’ ЗУ № 2707-ХІІ

2.9 Екологічні показники нафто
продуктів (бензину автомо
більного та дизельного пали
ва) під час їх оптової та роз
дрібної торгівлі дотримують
ся

V Абзац шостий під
пункту “г” підпунк
ту 2 пункту 4 УП № 

454

3 Питання у галузі охорони і раціонального використання вод та відтворення
водних ресурсів
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Г 3.1 Зони санітарної охорони во
дних об’єктів утримуються в 
належному стані:

V Пункт 6 частини 
першої статті 44, 

стаття 93 ВКУ
поверхневі води V
морські води V
підземні води V

3.2 Дозвіл на спеціальне водоко
ристування отримано

V Пункт 9 частини 
першої статті 44, ча- 
стина перша статті 

49 ВКУ
умови дозволу на спеціальне 
водокористування дотриму
ються

V

3.3 Вода (водні об’єкти) викори- 
стовується(ються) відповідно 
до цілей та умов її(їх) надан
ня

л/ Пункт 2 частини 
першої статті 44 

ВКУ

3.4 Встановлені нормативи гра
нично допустимого скидання 
забруднюючих речовин до
тримуються

V Пункт 3 частини 
першої статті 44 

ВКУ

3.5 Ліміти забору води дотри
муються

V Пункт 3 частини 
першої статті 44 

ВКУ
3.6 Ліміти використання води 

дотримуються
V Пункт 3 частини 

першої статті 44 
ВКУ

3.7 Ліміти скидання забруднюю
чих речовин у водний об’єкт 
дотримуються

V Пункт 3 частини 
першої статті 44 

ВКУ
3.8 Вторинні водокористувачі 

здійснюють забір, користу
вання водою та скидання сті
чних вод у водні об’єкти від
повідно до законодавства

•

V Стаття 42 ВКУ

3.9 Договір на право користу
вання водними об’єктами (їх 
частинами) на умовах оренди 
укладено

V Пункт 2 частини 
першої статті 43, ча

стина сьома 
статті 51 ВКУ

3.10 Спеціальний дозвіл на кори
стування надрами (підзем
ними водами)отримано

л/ Статті 16, 19, 21,23 
КУпН

3.11 Не придатні для експлуатації 
свердловини на воду затам- 
поновані чи ліквідовані

V Частина третя 
статті 105'ВКУ

3.12 Дозволи на проведення спе
ціальних робіт по спору-

V Стаття 106 ВКУ
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3.13

дженню експлуатаційних 
свердловин на воду отримано 
Облік забору води здійсню
ється

V Пункт 7 частини 
першої статті 44

3.14 Облік використання 
здійснюється

води V
ВКУ

Пункт 7 частини 
першої статті 44

3.15 Контроль за якістю і кількіс
тю скинутих у водні об’єкти 
зворотних вод і забруднюю
чих речовин ведеться

3.16 Контроль за якістю води во
дних об’єктів у контрольних 
створах ведеться

V

_______ ВКУ_______
Пункт 7 частини 
першої статті 44 

ВКУ;
Правила, затвердже

ні постановою 
КМУ № 465, Прави
ла, затверджені пос

тановою 
КМУ № 269; 

частини перша, дру
га, абзац перший ча

стини третьої 
статті 10 ЗУ № 113 

Пункт 7 частини 
першої статті 44 

ВКУ;

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

Звіти про водокористування 
за встановленою формою по
даються____________________
Дані, наведені у звітах про 
водокористування за встано
вленою формою, є достовір
ними______________________
Очисними спорудами необ
хідної потужності, що запо
бігають забрудненню і засмі
ченню вод або їх шкідливій
дії, забезпечено_____________
Очисні споруди та інші водо
господарські споруди та тех
нічні пристрої утримуються
в належному стані________ __
Пристроями та вимірюваль- 
ною апаратурою, що здійс-

V

V

а/

частини перша, дру
га, абзац перший ча

стини третьої 
статті 10 ЗУ № 113 

Стаття 25 ВКУ

Стаття 25 ВКУ

Пункт 1 частини 
першої статті 98

ВКУ

Пункт 6 частини 
першої статті 44

ВКУ

Пункти 1,6 частини 
першої статті 98
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нюють облік об’ємів забору і 
скидання води, оснащено

ВКУ

3.22 Пристрої та вимірювальна 
апаратура, що здійснюють 
облік об’ємів забору і ски
дання води, повірені

V Пункт 7 частини 
першої статті 44, 

пункти 1, 6 частини 
першої статті 98 

ВКУ,
пункт 2 частини 
першої статті 28 

ЗУ № 113
3.23 Інформація про виникнення 

аварійних забруднень своє
часно надається

V Пункт 12 частини 
першої статті 44 

ВКУ

3.24 Заходи щодо запобігання за
брудненню водних об’єктів 
стічними (дощовими, сніго
вими) водами, що відводять
ся з території, здійснюються

V Пункт 4 частини 
першої статті 44 

ВКУ

3.25 Умови скидання стічних вод 
у водні об’єкти дотримують
ся

V Стаття 70 ВКУ

3.26 Умови скидання шахтних, 
кар’єрних, рудникових вод у 
водні об’єкти та повернення 
супутньо-пластових вод наф
тогазових родовищ до підзе
мних горизонтів виконують
ся

V Стаття 72 ВКУ

3.27 Умови скидання дренажних 
вод у водні об’єкти дотри
муються

•
V Стаття 73 ВКУ

3.28 Скидання промислових за
бруднених стічних чи шахт
них, кар’єрних, рудникових 
вод у поверхневі водні 
об’єкти ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗГІДНО 3 

регламентом

•V Частини перша, дру
га статті 74 ВКУ

3.29
<

. *

Норми і правила експлуатації 
технологічних водойм (став- 
ків-охолоджувачів, рибовод- 
них ставків, ставків- 
відстійників тощо) дотриму
ються

а/ Частина третя 
статті 74 ВКУ
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3.30 Заходи щодо попередження 
забруднення підземних вод 
здійснюються
локальні мережі спостережу- 
вальних свердловин для кон
тролю за якісним станом пі
дземних вод обладнані

V

Частина перша 
статті 105 ВКУ

3.31 Заходи щодо охорони вод від 
вичерпання, поліпшення їх 
стану, а також припинення 
скидання забруднених стіч
них вод виконуються

Пункт 8 частини 
першої статті 44 

ВКУ;
Правила, затвердже

ні постановою 
КМУ № 465, 

Правила, затвердже
ні постановою 

КМУ № 269
3.32 Заходи, пов'язані з попере

дженням шкідливої дії води і 
ліквідацією її наслідків, ви- 
конуються__________________

3.33 Роботи, пов'язані з ліквідаці
єю наслідків аварій, які мо
жуть спричинити погіршення 
якості води, виконуються

л/ Статті 107, 108 
ВКУ

Пункт ІЗ частини 
першої статті 44 

ВКУ

3.34 Вимоги щодо запобігання за
брудненню та засміченню 
водних об’єктів дотримують
ся

V Статті 99, 101, 102,
103 ВКУ;

Правила, затвердже
ні постановою 
КМУ № 269, 

Правила, затвердже
ні постановою 

КМУ № 465
Питання в галузі охорони земельних ресурс і в

4.1 Документи, що посвідчують 
право власності чи право ко
ристування на земельну ді
лянку, наявні

Стаття 125, частини 
перша-третя, 
п’ята статті 

126 ЗКУ;
частини четверта, 

п’ята статті 48, час
тина п’ята прикінце
вих положень ЛКУ



4.2 Заходи з охорони земель та 
дотримання екологічних об
межень у використанні зе
мель, передбачених проекта
ми землеустрою, виконують-

_____ ся_________________________
4.3 Режим використання земель 

природно-заповідного та ін
шого природоохоронного 
призначення, водоохоронних 
зон та прибережних захис
них смуг, а також територій, 
що підлягають особливій 
охороні,
дотримується

4.4 Заходи щодо запобігання за
брудненню земель хімічними 
і радіоактивними речовина
ми, відходами, стічними во
дами здійснюються

ЛІ Частина п’ята 
статті 25 

ЗУ № 962-ІУ

л/ Статті 20, 21, 61, 62,
пункт “а” частини 
першої статті 91, 

пункт“а” частини 
першої статті 96, ча

стина друга статті 
166, частина третя 

статті 168 ЗКУ; 
частина перша 

статті 52 ЗУ 962-ІУ, 
абзац сьомий 

пункту “б” статті 7 
ЗУ № 963-ІУ;

стаття 63 
ЗУ № 2456-ХІІ;

статті 60-63 
ЗУ № 1264-ХІІ; 

абзаци шостий, во
сьмий підпункту “б” 
підпункту 2 пункту 4 

УП № 454 
Пункти “б”, “г” час

тини першої 
статті 91, пункти 
“б”, “г” частини 

першої статті 96, ча
стина перша статті 
167 ЗКУ; статті 35,

45
ЗУ № 962-ІУ; 

абзац шостий пункту 
“а” статті 7

4.5

1 -£

Екологічні нормативи при 
використанні та охороні зе
мель додержуються
Консервація деградованих і 
малопродуктивних земель 
здійснюється

V
ЗУ № 963-ІУ__

Абзац дев’ятий пун
кту “а” статті 7

ЗУ № 963-ІУ
Абзац третій пункту 

статті 7 ЗУ 
№ 963-ІУ

“а”



4.7 Обмеження господарської 
діяльності на землях водного 
фонду дотримуються

Статті 61,62 ЗКУ; 
статті 85-93 ВКУ; 

Правила, затвердже
ні постановою 

КМУ № 269, Прави
ла, затверджені пос

тановою

4.8 Дозвіл на будівельні, днопо- л/ 
глиблювальні роботи, про
кладання кабелів, трубопро
водів та інших комунікацій 
на землях водного фонду 
отримано
умови дозволу дотримують- V 
ся

КМУ № 465 
Стаття 86 ВКУ; 

пункт 1 Порядку, за
твердженого поста

новою
КМУ № 557; Прави
ла, затверджені пос

тановою
КМУ № 269, Прави
ла, затверджені пос

тановою
КМУ № 465

5

5.1

5.2

5.3

Питання у сфері поводження з відходами та небезпечними хімічними ре
човинами

Наказ(и) про призначення ві- 
дповідальних(ої) осіб (особи) 
у сфері поводження з відхо-
дами наявний(і)____________
План організації роботи у 
сфері поводження з відхода-
ми розроблено____________ _
Первинний поточний облік 
кількості, типу і складу від
ходів, що утворюються, зби
раються, перевозяться, збері
гаються, обробляються, ути
лізуються, знешкоджуються 
та видаляються, ведеться

Пункт “й” частини 
першої статті 17

ЗУ № 187

V Пункт “к” частини 
першої статті 17

V
ЗУ № 187 

Пункт “г” частини 
першої статті 17 

ЗУ № 187; 
підпункт 1.4 

пункту 1 Інструкції, 
затвердженої нака
зом Мінприроди №

5.4 Дозвіл на розміщення відхо
дів отримано

V
________342________

Пункт “а” частини 
першої статті 32, ча-
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ліміти на утворення та роз
міщення відходів отримано

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Склад і властивості відходів, 
що утворюються, ступінь їх 
небезпечності для навколи
шнього природного середо- 
вища визначені та погоджені 
Дозволи на виробництво, 
зберігання, транспортування, 
використання, захоронення, 
знищення та утилізацію от
руйних речовин, у тому числі 
продуктів біотехнологій та 
інших біологічних агентів,
отримано__________________
Дозвіл на експлуатацію 
об’єкта поводження з небез- 
печними відходами отримано 
Дозвіл на будівництво або 
реконструкцію об’єкта пово
дження з відходами отрима
но_________________________
Ліцензія на здійснення опе
рацій у сфері поводження з 
небезпечними відходами на
явна

V

стина четверта 
статті 33 

ЗУ № 187; 
частина друга статті 

55 ЗУ № 1264-ХІІ 
Пункт “в” статті 17

ЗУ № 187 і

V

V

Частина четверта | 
статті 52

ЗУ№ 1264-ХІІ; |
пункт 2 Порядку, | 

затвердженого пос- і 
тановою КМУ і 

№ 440

Пункт “с” частини 
першої статті 17

V
ЗУ № 187 

Пункт “р” частини 
першої статті 17

ЗУ № 187

Пункт “н” частини 
першої статті 17, аб
зац шостий частини 

третьої статті 34

5.10 Ліцензія на провадження го
сподарської діяльності із 
збирання, заготівлі окремих 
видів відходів як вторинної 
сировини наявна

5.11 Ліцензія на провадження го
сподарської діяльності із за
готівлі, переробки, металур
гійної переробки металобру- 

« хту кольорових і чорних ме
талів наявна

V
____ ЗУ № 187
Пункт “н” частини 
першої статті 17, 

частини перша, дру
га

статті 35 
ЗУ № 187 

Частина друга 
статті 4 

ЗУ № 619-ХІУ



3.12 Заходи для максимальної 
утилізації відходів, реалізації 
чи передачі їх іншим спожи
вачам або підприємствам, 
установам та організаціям, 
що займаються збиранням, 
обробленням га утилізацією 
відходів, здійснюються

л/ Пункт “є” частини 
першої статті 17, 

стаття 33 ЗУ № 187

5.13 Приймання та утилізація ви
користаних пакувальних ма
теріалів і тари, в якій знахо
дилася продукція підпри
ємств, установ та організа
цій, забезпечуються

V Пункт “б” частини 
першої статті 17 

ЗУ № 187; пункт 5 
Г1КМУ № 915

5.14 Статистична звітність щодо 
поводження з відходами по
дається

V Пункт “г” частини 
першої статті 17, ча

стина перша 
статті 26 ЗУ № 187; 
пункт 5 Порядку, за
твердженого поста

новою
КМУ № 2034

дані, наведені у статистичній 
звітності щодо поводження 3 
відходами, є достовірними

V

5.15 Реєстрові карти об'єктів 
утворення, оброблення і ути
лізації відходів наявні

V Стаття 27 ЗУ № 187; 
пункт 11 Порядку, 
затвердженого пос- 

тановою 
КМУ № 1360; 

пункт 9 Порядку, за
твердженого поста

новою
КМУ № 2034; 

пункт 1 Інструкції, 
затвердженої нака

зом Мінприроди 
№41

реєстрові карти об'єктів 
утворення та об'єктів оброб
лення і утилізації відходів 
ведуться в установленому 
порядку

V

5.16 Паспорт місця видалення ві
дходів наявний

V Частина друга 
статті 28, частина
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паспорт місця видалення від
ходів ведеться в установле
ному порядку

друга статті 33 
ЗУ № 187; 

пункти 5, 19 Поряд
ку, затвердженого 

постановою
КМУ № 1216; 

пункт 9 Порядку, за
твердженого поста

новою

5.17 Зберігання та видалення від
ходів здійснюються відпові
дно до вимог екологічної 
безпеки

л/
КМУ № 2034 

Частини перша-п’ята 
статті 33, частина 
восьма статті 34 

ЗУ № 187; 
ДСанПіН 2.2.7.029-

5.18

5.19

Правила транспортування, 
зберігання і застосування за
собів захисту рослин, стиму
ляторів їх росту, мінеральних 
добрив, нафти і нафтопроду
ктів, токсичних хімічних ре
човин та інших препаратів
дотримуються_____________
Моніторинг місць утворення, 
зберігання і видалення від
ходів здійснюється

V

V
99

Стаття 52 
ЗУ № 1264-ХІІ

Частина перша 
статті 29 ЗУ № 187; 
стаття 10 ЗУ № 113; 
ДСанПіН 2.2.7.029-

5.20 Договір обов’язкового стра
хування відповідальності ек
спортера та особи, яка відпо
відає за утилізацію (видален
ня) небезпечних відходів, 
щодо відшкодування шкоди, 
яку може бути заподіяно 
здоров’ю людини, власності 
та навколишньому природ
ному середовищу під час 
транскордонного перевезен
ня та утилізації (видалення) 
небезпечних відходів, наяв
ний

________99________
Частина восьма 

статті 34 ЗУ № 187; 
пункт 20 частини 
першої статті 7 

ЗУ № 85

є чинним



.21 Договір обов’язкового стра
хування відповідальності 
суб’єктів перевезення небез
печних вантажів на випадок 
настання негативних наслід
ків при перевезенні небезпе
чних вантажів наявний
є чинним

5.22 Договір обов’язкового стра
хування цивільної відповіда
льності суб'єктів господарю
вання за шкоду, яку може бу
ти заподіяно довкіллю або 
здоров'ю людей під час збе
рігання та застосування пес
тицидів і агрохімікатів, наяв-
ний______________________ _
є чинним

Пункт 26 частини 
першої статті 7

ЗУ № 85

V
V Пункт 41 частини 

першої статті 7
ЗУ № 85

Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду
(контролю)

№
з/п

Детальний опис виявленого по
рушення

Посилання на нормативно-правовий 
акт, вимоги якого порушено

1 Здійснення господарської діяльності 
без дозволу, одержання якого пере
дбачено законом, а саме без дозволу 
на здійснення операцій у сфері по
водження з відходами

Ст. ст. 17,32 Закону України «Про відхо
ди»

2 Здійснення господарської діяльності 
без дозволу, одержання якого перед
бачено законом, а саме без дозволу 
на спеціальне водокористування з 
артезіанських свердловин №1791/7 
(глибиною 24 м) та №1932/4 (глибиною 
24 м)

Ст.44,49 Водного Кодексу України

3 Порушення правил визначення якос
ті зворотних вод, що скидаються до 
водного об'єкту, а са^е якість зворо
тних вод (дощових) визначається 
лише по випуску №3

Ст.44,49 Водного Кодексу України

4
п

Порушення правил поводження з ві
дходами, а саме відходи з суден не 
знешкоджуються на території порту, 
а передаються сторонній організації

Ст. 17 Закону У країни «Про відходи», по
станова КМУ №269 від 29-.02.1996р.

Перелік питань для контролю дій перевіряючих *



Питання, що підлягають кон
тролю з боку суб’єкта госпо- 

дарювання_________
Про проведення планової пе
ревірки підприємство пись
мово попереджено не пізніш 
як за десять днів до її почат
ку_________________________
Направлення на перевірку та 
службові посвідчення, що за
свідчують перевіряючих, 
пред’явлені_________________
Кощія направлення на пере
вірку надана

Перед початком здійснення 
перевірки перевіряючими 
внесено запис про перевірку 
до відповідного журналу 
суб’єкта господарювання (за 
його наявності)_____________

Так Ні Нормативне обґрунтування

Частина четверта статті 5 
ЗУ № 877-У

Частина п’ята статті 7, 
абзац третій частини першої 

статті 10 ЗУ № 877-У

Частина п’ята статті 7, 
абзаци третій, шостий частини 
першої статті 10 ЗУ № 877-У
Частина дванадцята статті 4 

ЗУ № 877-У

* Ця частина Акта заповнюється посадовими особами суб’єкта господарюван
ня.

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складено
го Акта, що мають місце з боку суб’єкта господарювання:

Перевірку провели:

Державні інспектори 
з охорони навколишнього природного 
середовища Чорного моря

Сегеда Ю.М. 

Зінкін К.С.

При перевірці були присутні:

Головний інженер
Філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» Жильников В.Ф.
(посада керівника суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)

Завідувач сектору екологічної безпеки 
Філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» Білопольська Т.О.
(посада керівника суб'єкта 
господарювання, уповноваженої ним особи)

(підпис) (прізвище, ініціали)
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кт складено у 1 примірнику.
Акт отримав:

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноважени
ми особами суб’єкта господарювання, третіми особами цього Акта перевірки

*Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та 
складеного Акта, що мають місце з боку суб’єкта господарювання:


