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1. Відомості про місце утворення відходу

Підприємство (повна назва, 
підпорядкованість)

Коди підприємства
Поштові, телег рафні реквізити

Поштовий індекс, 
місто, адреса

Телефон, факс

1 2 3 4
Державне підприємство 

«Адміністрація морських портів 
України»

Філія «Октябрьск»
ДП «АМПУ» 

(адміністрація спеціалізованого 
морського порту «Октябрьск»)

ЕДРПОУ-3 8728512 
КОПФГ-610 

КОАТУУ-4810136600

54052, м. Миколаїв, 
Корабельний район, 

а/с 170.

(0512) 67-54-00, 
67-54-09

Банківські реквізити Спосіб зберігання відходу
Назва банку Розрахунковий рахунок

5 6 7

Відділення ПУМБ в 
м. Миколаєві

р/с 260051680 
МФО 334851 

ИНН №387277726597 
Св. №200129561

Не зберігаються

Транспортування відходу 
(спосіб, тара)

Реквізити відвантаження (станція, порт)
Назва Код

8 9 10
Автотранспорт, навалом КП «Обрій-ДПК» м. Миколаїв, 

вул. Ватутіна, 92

Завідувач сектором екологічної 
безпеки_______________________

(виконавець, посада) (підпис)
Білопольська Т.О._________

(розшифровка підпису)



2. Відомості про процес, у якому утворюються відходи

Вихідні матеріали застосовані у процесі
Назва Код продукції н д

11 12 13

Дощові води з території порту — —

Процес(технологічний, експлуатаційний, споживання) або окрема технологічна операція

Назва НД
Параметр
процесу

Одиниця
вимірювання

Чисельне значення параметру
мінімальне номінальне максимальне

14 15 16 17 18 19 2 0

Очищення
прийомних

споруд
(колодязів)

— — — — — —

Основні та побочні продукти процесу
Назва Внутрішньовиробничий шифр НД

21 22 23
--- — «Инструкция по эксплуатации 

очистных сооружений»

Завідувач сектором екологічної
безпеки_______________________

(виконавець, посада)
М

(підпис)
Білопольська Т.О._________

(розшифровка підпису)



3. Первинні дані про відхід

Повна назва відходу

Номенклатурна назва 
відходу

Назва процесу, в якому 
утворюється відхід

Назва виду економічної діяльності

24 25 26

Ш лам від очищення вод 
стічних неспецифічних 

промислових

Очистка промливневьіх
вод

52.22 Допоміжне обслуговування водного 
транспорту;

33.15 Ремонт і технічне обслуговування 
суден і човнів;

50.20 Вантажний морський транспорт;
49.20 Вантажний залізничний транспорт; 

49.91 Будівництво водних споруд;
41.20 Будівництво житлових і нежитлових

будівель

Код відходу за державним 
класифікатором

Назва та (або) позначення 
спеціального класифікатора чи 

іншого документа, що 
відносить відходи до певних 

класів, груп або переліків

Код
(шифр, порядковий номер 

відходу за спеціальною 
класифікацією)

27 28 29

ДК 005-96
9030.2.9.04 Код групи 1.48.00

Жовтий перелік АС 270

,

Назва та (або) позначення 
НД на відхід

Кількісні показники утворення відходу
Одиниця вимірювання Величина показника

30 31 32

— т/рік

2 0 1 3 р .-  (Р) -  4,5

2014р. -
2015р.- S 6
2016р. -
2017р .-

Завідувач сектором екологічної
безпеки________________________  ________^ ________________  Білопольська Т.О._________

(виконавець, посада) (підпис) (розшифровка підпису)



4. Характеристика відходу

Показник відходу
Порядковий 

номер або код
Одиниця

вимірювання

Можливі
методики

визначення
показника

відходу
33 34 35 36

Органолептичні показники: 
Зовнішній вигляд 
Агрегатний стан

1.
1.1.
1.2.

Кількісні показники складу: 
Компонентний склад.

2.
2.1. %

Методы 
определения 

нефтепродуктов в 
почвах. РФ 

№10ГЦ-167 от 
12.02.93.

Кількісні показники властивостей:
Насипна щільність
Волога

о3 .

3.1.
3.2.

т/м3
%

О.В. Лифшиц. 
Справочник по 
водоподготовке 

котельных 
установок. М., 

1976

Показники небезпеки: 
Клас небезпеки.
Код токсичної речовини

4.
4.1.
4.2.

ДСанПіН
2.2.7.029-99

Показники енергоресурсного потенціалу: 
Теплотворна здатність

5.
5.1. МДж/кг

Економічні показники: 
Норматив утворення. 
Питоме утворення відходу

6.
6.1.
6.2.

т/рік
т/тис.т

Передбачувані значення показника

Використана
методика

визначення
показника

відходу

Враховані чинники впливу на 
визначення показника

Найменування
чинника

Одиниця
вимірювання

Значення
чинника

37 38 39 40 41
1.
1.1. Залишок невизначеного кольору з 
включенням вугільної крихти
1.2. Шлам

— — — —

2.
2.1. Пісок - 70; глина (грунт)-18; домішки - 
12

— — — —

3.1. 1,3-1,5
3.2. до 70

— — — —

4.
4.1. IV
4.2,-

— — — —

5.
5.1. Не горючий

— — —

6.
6.1. 10.3
6.2. 0,0436

— — — —



Фактичні значення показника відходу Примітки
мінімальне номінальне максимальне

42 43 44 45
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — —
— — —

Завідувач сектором екологічної
безпеки________________________

(виконавець, посада)
Білопольська Т.О.

(розшифровка підпису)



5. Відомості про наявні та можливі технології перероблення, зберігання,
• ••• ^  • транспортування, утилізації або видалення відходу

Відомості про технологію Утримувач технології

Назва, товарний 
знак

Код
технології

НД,
патенти,

інші
джерела

Назва
підприємства

Адреса, 
телефон, факс

Станція 
відвантаження 

, код

46 47 48 49 50 51

Складування на 
звалищі

п \ —
КП «Обрій- 

ДПК»

м.Миколаїв, 
вул. 

Ватутіна,92
—

Вимоги технології до перероблюваних відходів

Показник відходу
Одиниця

вимірювання
Методика
контролю

Значення
мінімальне номінальне максимальне

52 53 54 • 55 56 57
IV клас небезпеки — — — — —

Кінцеві продукти поводження з відходами за технологією

Назва,
код

НД,
патент

Показник
продукту

Одиниця
вимірювання

Методика
контролю

Значення
мінімальне номінальне м акси м альне

58 59 60 61 62 63 64 65
— — — — — — — —

Фактичний обсяг перероблення відходу
Одиниця вимірювання Кількість

66 67
т 4,5

Завідувач сектором екологічної 
безпеки_______________________

(виконавець, посада) (підпис)
Білопольська Т.О._________

(розшифровка підпису)



тпв
Реєстраційний лист

Ш лам від очищення вод стічних неспецифічних промислових
літера назва відходу

Держ авне підприємство «Адміністрація морських портів України»
Філія «Октябрьск» держ авного підприємства «Адміністрація морських портів України» 
_____________ (адміністрація спеціалізованого морського порту «Октябрьск»)____________

назва підприємства

Відхід зареєстровано в екологічному паспорті підприємства
2 0  р .

Утворення відході

Головний інженер
Керівник підприємства

"___ " _________ 20__  р.
1. ТПО представлено в ІЕС

ЬСК»/ч-
рлгтюу /& .  $Я

/V
м .п .-4 

20 р.

2 0 __ р.

Жильников В.Ф
Розшифровка підпису

Посада

2. Запропонована доробка ТПВ 
по графам № № _____________

Підпис

М.П.

II її

Розшифровка підпису

20__ р.

Посада

по графам №№

підпис

М.П.

Розшифровка підпису

20__ р.

Посада

3. Проведена доробка по аналогам відходу 

"___ " _____________ 20__  р .______________

підпис

М.П.

Розшифровка підпису

Посада

20__ р.

Дані про відхід включені в БД ІЕС

підпис

М.П.

Керівник територіального відділення ІЕС

Розшифровка підпису

20__ р.

підпис 
М.П.

Технологія поводження з відходом включена в БД ІЕС

Розшифровка підпису

20__ р.

Керівник територіального відділення ІЕС підпис

М.П.

Розшифровка підпису




