
Звіт про виконані природоохоронні заходи у 2012 р.  
по підрозділах ТОВ СП «НІБУЛОН» 

 
Назва природоохоронного заходу Місце здійснення заходу 

Проведення моніторингу за станом об’єктів 
навколишнього природного середовища  Перевантажувальний термінал 

Зариблення водоймищ або сплата компенсаційних 
збитків завданих рибному господарству при виконанні 
днопоглиблювальних робіт 

ф. «Кам’янка-Дніпровська» 
ф. «Козацька» 
ф. «Градизьк» 
ф. «Переяславська» 

Здійснення компенсаційної висадки зелених 
насаджень та догляду за ними 

с. Шостакове Миколаївського 
району Миколаївської області  

Розробка розділів ОВНC до проектів будівництва та 
ремонту об’єктів, днопоглиблення водних шляхів 

ф. «Переяславська» 
ф. «Козацька» 
ф. «Градизьк» 
ф. «Кам’янка-Дніпровська» 
м. Миколаїв «Офіс 
центрального апарату» 

Отримання дозволу на зберігання та використання 
нітриту натрію для ковбасного виробництва ф. «Бистрицька» 

У сфері поводження з відходами 
Ведення електронної бази щодо обліку відходів та 
укладання договорів з ліцензованими організаціями на 
передачу відходів для утилізації або розміщення. 

всі підрозділи 

Передача відходів спеціалізованим організаціям на 
утилізацію та розміщення  всі підрозділи 

Здійснення контролю за станом місць чи об’єктів 
розміщення власних відходів всі підрозділи 

Отримання дозволу на розміщення відходів, лімітів на 
утворення та розміщення відходів 4 класу небезпеки всі підрозділи 

Отримання дозволу на розміщення відходів, лімітів на 
утворення та розміщення небезпечних відходів всі підрозділи 

Охорона водних ресурсів 

Повірка водолічильників, ремонт 

ф. «Хмільник» 
ф. «Чигирин» 
ф. «Мар’янівська» 
ф. «Південний Буг» 
ф. «Чуднівська» 
ф. «Бистрицька» 
ф. «Романівська» 
ф. «Тетерів» 
Перевантажувальний термінал 
ф. «Новоодеська» 

Обладнання зони суворого режиму санітарної охорони 
свердловини 

ф. «Романівська» 
ф. «Бистрицька» 
ф. «Переяславська» 
ф. «Козацька» 
ф. «Новопсковська» 

Ремонт свердловини ф. «Снігурівська» 
Розробка проекту нормативів ГДС забруднюючих 
речовин 

ф. «Козацька» 
ф. «Переяславська» 

Розробка проекту ОВНС очисних споруд ф. «Переяславська» 
Розробка та затвердження в установленому порядку 
індивідуальних технологічних нормативів 
використання питної води. Подовження дії 
розроблених нормативів 

ф. «Снігурівська» 
ф. «Бистрицька» 
ДП «Лідієвське» 



Обслуговування очисних споруд господарсько-
побутових та дощових стічних вод згідно з 
технологічним регламентом, щомісяця відбір проб 
стічних вод з передачею відібраних проб до 
лабораторії підприємства 

Перевантажувальний термінал 
ф. «Новоодеська» 
ф. «Градизьк» 
ф. «Вітове» 
ф. «Кам’янка-Дніпровська» 

Проведення навчання персоналу щодо експлуатації 
очисних споруд господарсько-побутових та дощових 
стічних вод 

ф. «Новоодеська» 
ф. «Козацька» 
ф. «Тетерів»  
ф. «Переяславська» 
ф. «Денихівська» 

Встановлення водоочисного устаткування для 
доведення води до питної якості 

ф. «Козацька» 
ф. «Денихівська» 
ф. «Золотоніська» 

Збільшення потужності водоочисного устаткування 
для можливості бункерування водою плавзасобів 
підприємства 

ф. «Кам’янка-Дніпровська» 

ф. «Градизьк» 

Обслуговування водоочисного устаткування згідно з 
регламентом, щоквартальний відбір проб води до та 
після очистки з передачею відібраних проб до 
лабораторію підприємства 

ф. «Новоодеська» 

ф. «Кам’янка-Дніпровська» 

Перевантажувальний термінал 

ф. «Снігурівська» 

ф. «Ромодан» 

ф. «Денихівська» 

ф. «Градизьк» 
Забезпечення наявності достатньої кількості 
абсорбентів для видалення проливів нафтопродуктів, в 
разі їх утворення 

всі підрозділи 

Отримання дозволу на спецводокористування, для 
новостворених філій, а також у зв’язку із завершенням 
терміну 

ф. «Козацька» 
ф. «Денихівська» 
ф. «Бистрицька» 
ф. «Чуднівська» 
ф. «Золотоніська» 
ф. «Південний Буг» 
ф. «Снігурівська» 
ф. «Прибужанівська» 
ф. «Новопсковська» 
ф. «Сватівська» 
ф. «Присеймівська» 

Супроводжувальний моніторинг днопоглиблювальних 
робіт. Іхтіологічна частина ф. «Кам’янка-Дніпровська» 

Здійснення безкоштовного водопостачання населення 
зі свердловин підприємства 

ф. «Снігурівська» 
ДП «Лідієвське» 
ф. «Чигирин» 
ф. «Бистрицька» 
ф. «Кам’янець-Подільська» 

Утримання свердловин сільських рад за рахунок 
підприємства (за письмовим зверненням) 

 
Сухорабівська сільрада 
Сокільська сільрада 
Підпилип’янська сільрада 

 



Охорона надр 

Розробка пакету документів для отримання дозволу на 
користування надрами 

ф. «Чуднівська» 
ф. «Романівська» 
ф. «Новоодеська» 
Перевантажувальний термінал 
ф. «Тетерів» 

Отримання спеціального дозволу на користування 
надрами з метою геологічного вивчення, у т.ч. 

ф. «Снігурівська» 
ДП «Лідієвське» 
ф. «Прибужанівська» 

Отримання погоджень та укладання договорів щодо 
отримання спеціального дозволу на користування 
надрами з метою геологічного вивчення, у т.ч. 
дослідно-промислову розробку 
 

ф. «Смотрич» 
ф. «Кам’янець-Подільська» 
ф. «Хмільник» 
ф. «Південний Буг» 
ф. «Кам’янка-Дніпровська» 

Охорона атмосферного повітря 
Проведення щороку контролю джерел викидів ЗР на 
відповідність встановленим ГДВ всі підрозділи 

Проведення інвентаризації джерел викидів ф. «Решетилівська» 
Проведення режимно-налагоджувальних та еколого-
теплотехнічних випробувань паливо-
використовуючого обладнання 

ф. «Смотрич» 
ф. «Козацька» 
ф. «Переяславська» 

Проведення моніторингу стану атмосферного повітря 
на межі санітарно-захисної зони 

ф. «Денихівська» 
ф. «Романівська» 

Приймання пусконалагоджувальних робіт, 
паспортизація мереж аспірації 

ф. «Денихівська» 
ф. «Тетерів» 

Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря для новостворених філій, а 
також у зв’язку із закінченням терміну дії 

ф. «Переяславська» 
ф. «Козацька» 
ф. «Решетилівська» 

Коригування дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря в зв’язку із 
запланованим розвитком технологічних можливостей, 
пов’язаних з заправкою паливом плавзасобів 
підприємства 

Перевантажувальний термінал у 
м. Миколаєві 

Контроль токсичності відпрацьованих газів 
автотранспорту  всі підрозділи 

Реконструкція зерносушарок з локалізацією викидів 
забруднюючих речовин, аспірацією та очищенням 
газопилового потоку 

ф. «Кременчуцька» 

Перенесення джерела забруднення на відстань, що 
відповідає нормативному розміру санітарно-захисної 
зони тваринницького комплексу 

ф. «Мрія» 

Встановлення навантажувальних рукавів «Moduflex» 

ф. «Глобинська» 
ф. «Кременчуцька» 
ф. «Мар’янівська» 
ф. «Решетилівська» 
ф. «Смотрич» 
ф. «Кам’янка-Дніпровська» 
ф. «Переяславська» 
ф. «Козацька» 
ф. «Вітове» 
ф. «Денихівська» 
ф. «Тетерів» 

 


