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Ідентифікаційний код СДРПОУ |3  (8 [7 [2 |8  |5  1__ 2

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 
іїЄОЛлсі / е р  статтею 21 Закону України “Про державну статистику”

і Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 
відповідальність, яка встановлена статтею 186*3 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ОХОРОНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
за 2017 р.

Подають: Термін подання
ю ридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, 
щ о м аю т ь стаціонарні джерела викидів, за переліком, 
визначеним Держстатом

і -  територіальному органу Держстату
і
і

не пізніше 
20 січня

№ 2-ТП (повітря) 
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держстату 
27.11.2015 №345

Респондент:

Найменування: Державне підприємство «Адміністраиія морських портів України» 
Філіал «Октябуьск» (адміністрація спеціалізованого морського порту «Октябрьск»)

Місцезнаходження (юридична адреса):_____________________ ;_____________________
______________________________01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14___________________
(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо

№  будинку/корпусу, №  квартири/офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт(фактична адреса):_____________
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

___________ 54052, м. Миколаїв, Корабельний р-н., а/с 170 (поштова адреса а/с 1090)
\ (поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо

%
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;------------------ --------------------------------
|______________________________________________№  будинку/корпусу, №  квартири/ офісу)_______________________________

Дата видачі дозволу на викид 

Термін дії дозволу

Дата взяття на державний облік

18.08.2016 за № 4810136600-216

з 03.09.2016 необмежений__________

за №



Сумарні викиди забруднювальних речовин та парникових газів від
ідприємства*

Коди 
забруд

нювальних 
речовин, 

парнико-вих 
газів

Найменування
Забруднювальних речовин, парникових газів

Викинуто в 
атмосферне 

повітря, 
тонн, з трьома 
десятковими 

знаками
А Б і

00000 Всього по підприємству (без урахування діоксиду вуглецю): 0,702

01000 М ет али т а їх сполуки: 0,001 V
01003 Залізо та його сполуки 0,001

03000 Речовини у  вигляді суспендованих т вердих частинок: 0,289

04000 Сполуки азоту: 0,090
04001 Оксиди азоту(у перерахунку на діоксид азоту [М)+Ж)2]) 0,076
04003 Аміак 0,014

05000 Д іоксид т а інш і сполуки сірки: 0,012
05001 Сірки діоксид 0,002
05002 Сірководень(Н28) 0,002
05004 Сульфатна кислота 0,008

06000 Оксид вуглецю 0,023 і/

11000 Н емет ановані лет кі органічні сполуки (НМ ЛОС) 0,287

*

і /
07000 Крім того, діоксид вуглецю 0,313 \]

*Заповнюеться відповідно до Переліку забруднювальних речовин та парникових газів 
(додаток №5 до Інструкції щодо заповнення державних статистичних спостережень за формами 
№2-тп (повітря) -  річна та № 2-тп (повітря) - квартальна).



л II. Викиди забруднювальних речовин та парникових газів від виробничих 
а технологічних процесів, технологічно устаткування (установок) *

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного 
устаткування(установки) Зварювання металів_________________________________

код 130326

Коди 
забруд

нювальних 
речовин , 

парнико-вих 
газів

Найменування
Забруднювальних речовин, парникових газів

Викинуто в 
атмосферне 

повітря, 
тонн, з трьома 
десятковими 

знаками
А Б і

00000 Всього по виробничому та технологічному процесу, 
технологічному устаткування(установці) (без урахування 
діоксиду вуглецю):

0,001

01000 М ет али т а їх сполуки: 0,001
01003 Залізо та його сполуки 0,001

'

•

07000 Крім того, діоксид вуглецю
^Заповнюється по окремих виробничих та технологічних процесах, технологічному устаткуванню 
(установці) відповідно до Переліку виробничих та технологічних процесів, технологічного 
устаткування (установок) (додаток 1 до Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних 
спостережень про охорону атмосферного повітря № 2-ТП (повітря)-річна та № 2-ТП (повітря)- 
квартальна) відповідно до Переліку забруднювальних речовин та парникових газів (додаток 2 до 
Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону 
атмосферного ровітря № 2-ТП (повітря)-річна та № 2-ТП (повітря)-квартальна)



найменування виробничого та технологічного 
устаткування(установки) Інше_____________

Продовження розділу II 
процесу, технологічного

код 210617

Коди 
забруд

нювальних 
речовин, 

парникових 
газів

Найменування
Забруднювальних речовин, парникових газів

Викинуто в 
атмосферне 

повітря, 
тонн, з трьома 
десятковими 

знаками
А Б і

00000 Всього по виробничому та технологічному процесу, 
технологічному устаткування(установці) (без урахування 
діоксиду вуглецю):

0,281

03000 Речовини у  вигляді суспендованих т вердих частинок 0,172

04000 Сполуки азот у 0,076
04001 Оксиди азоту(у перерахунку на діоксид азоту [Ї\Ю+Ж}2]) 0,076

05000 Д іоксид т а інш і сполуки сірки: 0,010
05001 Сірки діоксид 0,002
05004 Сульфатна кислота 0,008

06000 Оксид вуглецю 0,023 /

•

’

*

і

*
07000 * Крім того, діоксид вуглецю 0,313



Продовження розділу II 
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного
устаткування(установки) Машинобудування (механічна обробка металу)____________

код 210620

Коди 
забруд

нювальних 
речовин, 

парникових 
газів

Найменування
Забруднювальних речовин, парникових газів

Викинуто в 
атмосферне 

повітря, 
тонн, з трьома 
десятковими 

знаками
А Б і

00000 Всього по виробничому та технологічному процесу, 
технологічному устаткування(установці) (без урахування 
діоксиду вуглецю):

0,118

03000 Речовини у  вигляді суспендованих т вердих частинок 0,117

11000 Н емет анові лет кі органічні сполуки 0,001

*

г

07000 Крім того, діоксид вуглецю



„ ^ ^ Н ї^ ^ н у і
Продовження розділу П

айменування виробничого та технологічного процесу, технологічного
устаткування(установки) інши види транспорту та зберігання__________________
(уключаючи трубопроводи)___________________________________ код 310402

Коди 
забруд

нювальних 
речовин , 

парникових 
газів

Найменування
Забруднювальних речовин, парникових газів

Викинуто в 
атмосферне 

повітря, 
тонн, з трьома 
десятковими 

знаками
А Б і

00000 Всього по виробничому та технологічному процесу, 
технологічному устаткування(установці) (без урахування 
діоксиду вуглецю):

0,004

11000 Н емет анові лет кі органічні сполуки 0,004

•

І

ь

07000 Крім того, діоксид вуглецю



Продовження розділу П
айменування виробничого та технологічного процесу, технологічного

устаткування(установки) Інші види непромислового використання фарб____________
________________________________  код 410109

Коди 
забруд

нювальних 
речовин, 

парникових 
газів

Найменування
Забруднювальних речовин, парникових газів

Викинуто в 
атмосферне 

повітря, 
тонн, з трьома 
десятковими 

знаками
А Б і

00000 Всього по виробничому та технологічному процесу, 
технологічному устаткування(установці) (без урахування 
діоксиду вуглецю):

0,282

11000 Н емет анові лет кі органічні сполуки 0,282
11000 Неметанові леткі органічні сполуки 0,020
11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) 0,061
11021 Етилацетат 0,061
ПОЗО Ксилол 0,012
11041 Толуол 0,128

•

І

07000 Крім того, діоксид вуглецю



Продовження розділу II 
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного
устаткування(установки) Обробка інших відходів очистка зворотніх вод у__________
промисловості (обробка стічних вод у промисловості)____________ код 511001

Коди 
забруд

нювальних 
речовин , 

парникових 
газів

Найменування
Забруднювальних речовин, парникових газів

Викинуто В 

атмосферне 
повітря, 

тонн, з трьома 
десятковими 

знаками
А Б і

00000 Всього по виробничому та технологічному процесу, 
технологічному устаткування(установці) (без урахування 
діоксиду вуглецю):

0,016

04000 Сполуки азоту: 0,014
. 04003 Аміак 0,014

05000 Д іоксид т а інш і сполуки сірки: 0,002
05002 Сірководень (Н28) 0,002

•

*

&

07000 Крім того, діоксид вуглецю



озділ III. Заходи спрямовані на зменшення викидів забруднювальних речовин та
парникових газів у повітря*

Код
виробничого та 
технологічного 

процесу, 
технологічного 
устаткування 
(установки)

Заходи, завершення яких передбачалось в 
звітному році

Загальний 
обсяг 

витрат за 
кошторис

ною
вартістю,
тис.грн.

Фактично 
витрачено 
з початку 
виконання 

заходу, 
тис.грн.

Зменшення викидів 
забруднювальних 

речовин та 
парникових газів в 
атмосферне повітря 
після впровадження 

заходу 
т/рік***

найменування
заходу

код
заходу

оцінка виконання 
заходу**

очікуване фактичне

А Б в і 2 3 4 5

* Заповнюється відповідно до Переліку повітроохоронних заходів (додаток 3 до Інструкції щодо 
заповнення форм державних статистичних спост< |^к № пШ ^рону атмосферного повітря № 2- 
ТП (повітря)-річна та № 2-ТП (повітря^квартаґ5 *^" '̂ ^^45'

Головний інженер
Місце підпису керівника(власника) та/або 
відповідальної за достовірність наданої

Завідувач сектору екологічної без\ 
(виконавець)

Жильников В.Ф.
(П.І.Б.)

Білопольська Т.О.
(П.І.Б.)

телефон: 58-97-52 факс: 67-54-01 електронна пошта: 5МР. ОКТУАВК8К@ОРТІМА.СОМ,ЦА


