
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури

України

№

ДЕРЖАВНА СЛУЖБАМОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

(Морська адміністрація)

вул. Преображенська 25, м. Київ, 03110, Україна
тел. (+38 044) 294 60 16, 294 60 04

e-mail: office@marad.gov.ua; web: https://marad.gov.ua/ua; код за ЄДРПОУ 41886120

АКТ

від _____________________________ №

(дата складення акта)

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу
державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог

законодавства у сфері безпеки на морському та річковому транспорті

________________________________________________________________________________
(сфера державного нагляду (контролю)

________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу)

________________________________________________________________________________
або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
, або серія та номер паспорта*

________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб’єкта господарювання,

________________________________________________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт
мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:

________________________________________________________________________________
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види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД),
щодо яких проводиться захід:
________________________________________________________________________________

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків, повідомили про це контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання
якого проводиться захід державного
нагляду (контролю),
від №

Посвідчення (направлення)
від №

Тип заходу
державного
нагляду
(контролю):

плановий
позаплановий

Форма заходу
державного нагляду (контролю):

перевірка
ревізія
обстеження
огляд
інша форма, визначена

законом

_____________________________
(назва форми заходу)

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок Завершення

число місяць рік години хвилини число місяць рік години хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий Позаплановий

не було не було

був з по

Акт перевірки №

Припис щодо усунення порушень:

не видавався; видавався;

його вимоги: виконано; не виконано

був з
по

Акт перевірки №

Припис щодо усунення порушень:

не видавався; видавався;

його вимоги: виконано; не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):
посадові особи органу державного нагляду (контролю):

________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище та власне ім’я)
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керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:

________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище та власне ім’я)

треті особи:

________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище та власне ім’я)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

суб’єктом господарювання засобами аудіотехніки

засобами відеотехніки

посадовою особою органу державного
нагляду (контролю)

засобами аудіотехніки

засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Поряд
-ковий
номер

Питання щодо додержання
суб’єктом господарювання

вимог законодавства

Ступінь
ризику, до
якого

віднесено
суб’єкта
господа-
рювання

Позиція
суб’єкта
господа-
рювання
щодо

негативного
впливу
вимоги

законодав-
ства

(від 1 до 4
балів)**

Відповіді на
питання

Нормативне
обґрунтуванн

ятак ні

не
роз-
гля-
да-
лося

питання для перевірки додержання вимог законодавства, дія яких поширюється на всіх
суб'єктів господарювання у сфері безпеки на морському та річковому транспорті

1 вимоги приписів щодо
усунення порушень, виявлених
під час проведення
попереднього заходу
державного нагляду
(контролю), виконано

ВР, СР, НР абзац третій
частини
першої статті
11 Закону
України «Про
основні засади
державного
нагляду
(контролю) у
сфері
господарської
діяльності»
(далі – Закон
877)
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питання для перевірки додержання вимог законодавства
які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від
виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій,

інших показників)

1 перелік питань для перевірки додержання вимог законодавства, які
застосовуються до державного підприємства «Адміністрація
морських портів України»

додаток 1

2 перелік питань для перевірки додержання вимог законодавства, які
застосовуються до державної установи «Держгідрографія»

додаток 2

3 перелік питань для перевірки додержання вимог законодавства, які
застосовуються до українських судноплавних компаній

додаток 3

4 перелік питань для перевірки додержання вимог законодавства, які
застосовуються до річкових портів (терміналів) і портових
операторів/стивідорних компаній, які проводять вантажні операції,
обслуговування та зберігання вантажів, обслуговування суден і
пасажирів в морських портах

додаток 4

5 перелік питань для перевірки додержання вимог законодавства, які
застосовуються до власників (балансоутримувачів) гідротехнічних
споруд

додаток 5

6 перелік питань для перевірки додержання вимог законодавства щодо
режиму перебування у портах

додаток 6

__________
** Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному
порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги
законодавства, додержання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на
суб’єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, додержання якої не передбачає такого
навантаження на суб’єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів,

відповідно до яких складено перелік питань
щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

№
з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ Дата і номер
державної
реєстрації
нормативно-

правового акта в
Мін’юсті

найменування дата і номер

Закони України:

1. Про страхування 07 березня 1996 року
№ 85/96-ВР

2. Про перевезення небезпечних вантажів 06 квітня 2000 року
№ 1644-III
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3. Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської
діяльності

05 квітня 2007 року №
877-V

4. Про морські порти 17 травня 2012 року
№ 4709-VI

Постанови Кабінету Міністрів України:

5. Про затвердження Порядку надання
центральними та місцевими органами
виконавчої влади допомоги адміністрації
морських портів України, власникам
морських терміналів, портовим
операторам у ліквідації наслідків
стихійного лиха, аварій і катастроф, а
також у запобіганні можливим
протизаконним і несанкціонованим
втручанням у портову діяльність

24 липня 2013 року
№ 670

6. Про затвердження порядку участі
стивідорних компаній, власників
(користувачів) морських терміналів у
розробленні плану локалізації та
ліквідації аварій (катастроф), придбанні,
утриманні обладнання, пристроїв та
механізмів, відшкодуванні витрат на
ліквідацію аварій на території та в
акваторії морського порту

24 липня 2013 року
№ 926

Інші нормативно-правові акти:

7. Про затвердження Положення про
порядок підготовки та подання
інформації про вантаж для його
безпечного морського перевезення

14 грудня 1998 року №
497

30 грудня 1998 року
№ 848/3288

8. Про затвердження Типового положення
про службу регулювання руху суден

28 травня 2001 року №
340

25 червня 2001 року
№ 545/5736

9. Про затвердження Положення про
лоцмана-оператора служби регулювання
руху суден

28 травня 2001 року №
341

25 червня 2001 року
№ 544/5735

10. Про затвердження Правил технічної
експлуатації портових гідротехнічних
споруд

27 травня 2005 року №
257

13 жовтня 2005 року
№ 1191/11471

11. Про затвердження Положення про
навігаційно-гідрографічне забезпечення
мореплавства у внутрішніх морських
водах, територіальному морі та
виключній (морській) економічній зоні
України

29 травня 2006 року №
514

14 червня 2006 року
№ 708/12582

12. Про затвердження Положення про
схвалення оцінок і планів охорони

03 грудня 2007 року №
1095

19 грудня 2007 року
№ 1380/14647
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портових засобів та видачу Актів про
відповідність портових засобів

13. Про комплекс заходів щодо створення
річкової інформаційної служби на
внутрішніх водних шляхах України

25 лютого 2011 року
№ 7

19 травня 2011 року
№ 606/19344

14. Про затвердження Типового положення
про службу морської безпеки

25 серпня 2011 року №
339

26 жовтня 2011 року
№ 1233/19971

15. Про затвердження Типового положення
про загін охорони морського порту

15 квітня 2013 року
№ 220

10 червня 2013 року
№ 922/23454

16. Про затвердження Порядку надання
послуг з регулювання руху суден

08 травня 2013 року №
291

24 травня 2013 року
№ 807/23339

17. Про затвердження Положення про
морських лоцманів

08 травня 2013 року №
292

10 червня 2013 року
№ 920/23452

18. Про затвердження Правил надання
послуг у морських портах України

05 червня 2013 року
№ 348

15 серпня 2013 року
№ 1401/23933

19. Про затвердження Порядку надання
послуг із забезпечення проведення
аварійно-рятувальних робіт

25 липня 2013 року
№ 505

09 серпня 2013 року
№ 1360/23892

20. Про затвердження Порядку надання
послуг із забезпечення запобігання і
ліквідації розливу забруднюючих
речовин у морських портах України

21 серпня 2013 року №
631

06 вересня 2013 року
№ 1533/24065

21. Положення про організацію та порядок
здійснення технічного нагляду за
гідротехнічними спорудами
воднотранспортного комплексу

16 січня 2014 року
№ 21

10 лютого 2014 року
за № 269/25046

22. Про затвердження Правил перевезення
небезпечних вантажів внутрішніми
водними шляхами України

04 квітня 2017 року
№ 126

28 квітня 2017 року
№ 556/30424

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:
Ё відсутність порушень вимог законодавства;
Ё наявність порушень вимог законодавства.

Порядковий
номер

Вимоги
законодавства,

які було
порушено,

із зазначенням
відповідних

статей (частин,
пунктів, абзаців

тощо)

Опис фактичних
обставин та
відповідних
доказів

(письмових,
речових,

електронних або
інших), що

підтверджують

Опис
негативних
наслідків,
що настали
в результаті
порушення
вимог

законодавства
(за наявності)

Ризик настання
негативних наслідків
від провадження
господарської
діяльності

(зазначається згідно
з формою визначення
ризиків настання

негативних наслідків
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наявність
порушення вимог
законодавства

від провадження
господарської
діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності):

________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог
законодавства (за наявності):

________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями
(бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

№
з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання Закон України «Про
основні засади

державного нагляду
(контролю) у сфері
господарської
діяльності»

так ні

додержання вимог
законодавства не є
обов’язковим для
посадових осіб

1. Про проведення планового заходу
державного нагляду (контролю)
суб’єкт господарювання письмово
повідомлений не пізніше ніж за 10
днів до дня здійснення такого
заходу

частина четверта
статті 5

2. Посвідчення (направлення) на
проведення заходу державного
нагляду (контролю) та службове
посвідчення, що засвідчує посадову
особу органу державного нагляду
(контролю), пред’явлено

частина п’ята статті
7, абзац четвертий
частини першої
статті 10

3. Копію посвідчення (направлення)
на проведення заходу державного
нагляду (контролю) надано

частина п’ята статті
7, абзаци четвертий
та сьомий частини
першої статті 10

4. Перед початком проведення заходу
державного нагляду (контролю)
посадовими особами органу
державного нагляду (контролю)
внесено запис про проведення
такого заходу до відповідного
журналу суб’єкта господарювання
(у разі його наявності)

частина дванадцята
статті 4
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5. Під час проведення позапланового
заходу державного нагляду
(контролю) розглядалися лише ті
питання, які стали підставою для
його проведення і зазначені у
направленні (посвідченні) на
проведення такого заходу

абзац сьомий
частини першої
статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення
щодо проведеного заходу державного нагляду
(контролю) та складеного акта перевірки*

Порядковий номер Пояснення, зауваження або заперечення

Оцінка суб’єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб
органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*

(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи
органу державного нагляду

(контролю)
Професійна компетентність Доброчесність

__________
* Частина акта заповнюється за бажанням суб’єкта господарювання (керівником суб’єкта господарювання або
уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

__________________________
(найменування посади)

____________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, власне ім’я та прізвище)

Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:

__________________________
(найменування посади)

____________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, власне ім’я та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

__________________________
(найменування посади)

____________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, власне ім’я та прізвище)

Примірник цього акта на сторінках отримано :

__________________________
(найменування посади)

____________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, власне ім’я та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб’єкта господарювання або
уповноваженою ним особою, третіми особами цього акта
_______________________________________________
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