
Додаток 2
до акта від ___ № ____

ПЕРЕЛІК
питань для перевірки додержання вимог законодавства, які застосовуються до

державної установи «Держгідрографія»

Поря
дкови
й

номе
р

Питання щодо додержання
суб’єктом господарювання

вимог законодавства

Ступінь
ризику
суб’єкта
господа-
рювання

Позиція
суб’єкта
господа
рювання
щодо
негатив
ного
впливу
вимоги
законо-
давства
(від 1 до
4 балів)*

Відповіді на
питання

Нормативне
обґрунтування

так ні не
роз
гля
дал
ося

1 Держгідрографією (далі –
ДУ «Держгідрографія»
забезпечено):

абзац перший
пункту 3.2 глави 3
Положення про
навігаційно-
гідрографічне
забезпечення
мореплавства у
внутрішніх
морських водах,
територіальному
морі та виключній
(морській)
економічній зоні
України
затвердженого
наказом
Міністерства
транспорту та
зв’язку України від
29 травня 2006
року № 514,
зареєстрованого в
Міністерстві
юстиції України 14
червня 2006 року за
№ 708/12582 (далі
– Положення
№ 514)

1.1 виконання гідрографічних і
океанографічних робіт в
Чорному та Азовському
морях з метою
картографування і

ВР, СР, НР абзац другий
пункту 3.2 глави 3
Положення № 514
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забезпечення потреб
загального мореплавства,
формування і підтримки на
сучасному рівні банку
даних гідрографічних і
океанографічних матеріалів

1.2 розробку і видання
електронних морських і
річкових навігаційних карт
відповідно до міжнародних
стандартів для
використання в
інформаційних системах
відображення електронних
карт для морського
судноплавства

ВР, СР, НР абзац четвертий
пункту 3.2 глави 3
Положення № 514

1.3 розробку проектів
судноплавних фарватерів та
виконання промірних робіт
і площинного відстеження
цих фарватерів з метою їх
картографування

ВР, СР, НР абзац восьмий
пункту 3.2 глави 3
Положення № 514

1.4 порядок обліку,
використання
картографічної продукції,
посібників і керівництв для
плавання визначено

ВР, СР, НР пункт 3.4
глави 3
Положення № 514

1.5 відомості про коригування,
нові видання навігаційних
карт, керівництв і
посібників для плавання, їх
перевидання чи
непридатність до
використання у
навігаційних цілях
публікуються у
Повідомленнях
мореплавцям

ВР, СР, НР пункт 3.5
глави 3
Положення № 514

1.6 режими роботи берегових і
плавучих знаків
навігаційного обладнання
оголошуються в описах
вогнів і знаків, описах
радіотехнічних засобів,
Повідомленнях
мореплавцям

ВР, СР, НР пункт 4.6
глави 4
Положення № 514

2 ДУ «Держгідрографія»
здійснено:

абзац перший
пункту 4.7
глави 4
Положення № 514

2.1 обслуговування, ремонт і
забезпечення дії берегових
і плавучих засобів

ВР, СР, НР абзац третій
пункту 4.7
глави 4
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навігаційного обладнання
загальнодержавного
значення, своєчасне
встановлення та зняття
плавучих засобів
навігаційного обладнання

Положення № 514

2.2 проектування встановлення
та обладнання засобів
навігаційного
обладнаннясудноплавних
фарватерів

ВР, СР, НР абзац п’ятий
пункту 4.7
глави 4
Положення № 514

2.3 систематичний контроль за
дією берегових і плавучих
засобів навігаційного
обладнання

ВР, СР, НР абзац шостий
пункту 4.7
глави 4
Положення № 514

2.4 позначення плавучими
застережними знаками
виявлених навігаційних
небезпек

ВР, СР, НР абзац сьомий
пункту 4.7
глави 4
Положення № 514

2.5 розгляд претензій
судноводіїв до
навігаційного обладнання
та вживання необхідних
заходів для усунення цих
претензій

ВР, СР, НР абзац восьмий
пункту 4.7
глави 4
Положення № 514

2.6 використання засобів
цифрової навігації (е-
навігації) і електронних
навігаційних карт як
основи для отримання і
відображення інформації
автоматичних
ідентифікаційних систем

ВР, СР, НР абзац дев’ятий
пункту 4.7
глави 4
Положення № 514

2.7 використання засобів
цифрової навігації (е-
навігації) і електронних
навігаційних карт як
основи для отримання і
відображення інформації
автоматичних
ідентифікаційних систем

ВР, СР, НР абзац десятий
пункту 4.7
глави 4
Положення № 514

3 ДУ «Держгідрографія»
здійснює збір відомостей
про зміни навігаційних
умов плавання

ВР, СР, НР абзац другий
пункту 5.1
глави 5 Положення
№ 514

4 ДУ «Держгідрографія»
доводить до мореплавців
інформацію про зміну
навігаційних умов та
режиму плавання на
чорному та Азовському
морях шляхом:

абзац перший
пункту 5.2
глави 5
Положення
№ 514

4.1 передачі прибережних ВР, СР, НР абзац другий
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попереджень по радіо через
міжнародну
автоматизовану службу
передачі на судна
навігаційних та
метеорологічних
попереджень і термінової
інформації

пункту 5.2
глави 5
Положення
№ 514

4.2 передачі по радіо
навігаційних попереджень
для забезпечення безпеки
мореплавства у відкритому
морі, оголошених
англійською мовою
координаторам морського
географічного району
(м.Кадіс, Іспанія) у рамках
Всесвітньої Служби
Навігаційних Попереджень

ВР, СР, НР абзац третій
пункту 5.2
глави 5
Положення
№ 514

4.3 передачі прибережних
попереджень через центр
супутникового зв'язку
"Інмарсат"

ВР, СР, НР абзац четвертий
пункту 5.2
глави 5
Положення
№ 514

4.4 передачі судновласникам і
мореплавцям текстів
прибержених попереджень,
а також іншої інформації
про безпеку мореплавства
електронною мережею
Інтернет

ВР, СР, НР абзац шостий
пункту 5.2
глави 5
Положення
№ 514

5 сповіщення суден про зміни
навігаційних умов і режиму
плавання в інших районах
Світового океану
відповідно до вимог глави
V Міжнародної Конвенції
СОЛАС-74 здійснюється
згідно з Керівництвом із
Всесвітньої Служби
Навігаційних Попереджень

ВР, СР, НР пункт 5.3
глави 5
Положення № 514

6 ДУ «Держгідрографія»
забезпечує передачу
прибережних попереджень
у строки і на робочих
частотах радіостанції в
системі навігаційних та
метеорологічних
попереджень і термінової
інформації, які оголошено в
Повідомленнях
мореплавцям

ВР, СР, НР пункт 5.6
глави 5
Положення № 514

____
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* 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


