
Додаток 4
до акта від ___ № ____

ПЕРЕЛІК
питань для перевірки додержання вимог законодавства, які застосовуються до річкових

портів (терміналів) і портових операторів (стивідорних компаній/операторів
терміналів), які проводять вантажні операції, обслуговування та зберігання вантажів,

обслуговування суден і пасажирів в морських портах

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

Вимоги до вантажних операцій і зберігання небезпечних вантажів для портових
операторів (стивідорних компаній/операторів терміналів)

1 особливі властивості і
транспортні
характеристики вантажу,
безпечні умови виконання
вантажних і складських
операцій з вантажем відомі
персоналу, залученому до
виконання вантажних робіт
і зберігання вантажів

ВР, СР, НР абзац перший
пункту 4.1 глави 4
Положення про
порядок
підготовки та
подання
інформації про
вантаж для його
безпечного
морського
перевезення
затвердженого
наказом
Міністерства
транспорту
України від 14
грудня 1998 року
№ 497,
зареєстрованого в
Міністерстві
юстиції України 30
грудня 1998 року
за № 848/3288

2 портовий оператор
(оператор термінала)
приймає для вантажних
операцій небезпечні
вантажі, що відповідають
вимогам законодавства,

ВР, СР, НР абзац перший
пункту 6.1 розділу
VІ Правил № 348
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встановленим для
перевезення таких
вантажів, які належним
чином класифіковані,
упаковані, мають
відповідне маркування
та/або інформаційне табло
на упаковці, з достовірною
інформацією про них у
перевізних документах
тощо

3 портовий оператор
(оператор термінала)
організовує постійний
контроль за
ввезенням/вивезенням
небезпечних вантажів, їх
переміщенням,
складуванням та
здійсненням вантажних
операцій

ВР, СР, НР пункт 6.4
розділу VІ
Правил № 348

4 персонал портового
оператора (оператора
термінала), пов’язаний з
проведенням вантажних та
інших операцій з
небезпечними вантажами,
пройшов спеціальне
навчання, за результатами
якого отримав свідоцтво
(сертифікат)

ВР, СР, НР пункт 6.5
розділу VІ
Правил № 348

5 портовими операторами
(оператори терміналів) на
підставі положень
примірної технологічної
схеми (у разі її наявності)
розроблено та затверджено
робочі технологічні схеми
морських та інших
терміналів

ВР,СР,НР абзац перший
пункту 7.2
розділу VII Правил
№ 348

Вимоги до вантажних операцій і зберігання небезпечних вантажів для річкових портів
(терміналів)

6 до вантажних операцій і
короткострокового
зберігання приймають
тільки небезпечні вантажі,
допущені до перевезення
внутрішніми водними
шляхами України
відповідно до глави 3.2
Правил, доданих до
Європейської угоди про
міжнародне перевезення

ВР, СР, НР абзац перший
пункту 1
розділу VІ Правил
№ 126
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небезпечних вантажів
внутрішніми водними
шляхами і Правил № 126

7 до здійснення вантажних
операцій і
короткострокового
зберігання не приймаються
небезпечні вантажі у разі:

абзац перший
пункту 2
розділу VІ Правил
№ 126

7.1 невідповідності
класифікації, ідентифікації,
паковання, марковання,
стану небезпечного
вантажу та інформації,
зазначеної у перевізних
документах

абзац другий
пункту 2
розділу VІ Правил
№ 126

7.2 ненадання відправником
або неналежне оформлення
ним перевізних та (у разі
необхідності) дозвільних
документів на небезпечний
вантаж

абзац третій
пункту 2
розділу VІ Правил
№ 126

7.3 пошкодження або
забруднення вантажних
одиниць, вантажних
транспортних одиниць
залишками небезпечного
вантажу

абзац четвертий
пункту 2
розділу VІ Правил
№ 126

8 річковий порт (термінал)
та суб’єкт господарювання,
що здійснює вантажні
операції з небезпечними
вантажами та їх
короткострокове
зберігання, визначив
номенклатуру небезпечних
вантажів, що
перевантажуються із
короткостроковим
зберіганням або без нього, і
кількість такого вантажу,
що може перебувати на
території порту-термінала
та на під’їзних коліях, з
урахуванням оцінки впливу
небезпечних вантажів на
навколишнє природне
середовище

ВР, СР, НР абзац другий
пункту 3
розділу VІ Правил
№ 126

9 річковий порт (термінал)
та суб’єкт господарювання,
що здійснює вантажні
операції з небезпечними
вантажами та їх
короткострокове

абзац перший
пункту 3
розділу VІ Правил
№ 126
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зберігання:
9.1 визначив порядок ввезення

та вивезення небезпечних
вантажів з порту-
термінала, у тому числі не
прийнятих до перевезення,
а також небезпечних
вантажів, що надійшли у
пошкоджених або
несправних вантажних
одиницях

абзац третій
пункту 3
розділу VІ Правил
№ 126

9.2 розробив технологічні
карти на вантажні операції
з небезпечними вантажами

ВР, СР, НР абзац четвертий
пункту 3
розділу VІ Правил
№ 126

9.3 визначив осіб, що
здійснюють контроль за
ввезенням, вивезенням,
переміщенням,
забезпеченням безпеки під
час вантажних операцій та
короткострокового
зберігання небезпечних
вантажів

ВР, СР, НР абзац п’ятий
пункту 3
розділу VІ Правил
№ 126

9.4 забезпечив здійснення
вантажних операцій або
складування небезпечних
вантажів працівниками, які
пройшли спеціальне
навчання у сфері
перевезення небезпечних
вантажів

ВР, СР, НР абзац шостий
пункту 3
розділу VІ Правил
№ 126

9.5 розробив план локалізації
та ліквідації аварійних
ситуацій, а також порядок
взаємодії суб’єктів
перевезення небезпечних
вантажів у разі їх
виникнення

абзац сьомий
пункту 3
розділу VІ
Правил № 126

9.6 забезпечив належний
рівень охорони
небезпечних вантажів

абзац восьмий
пункту 3
розділу VІ Правил
№ 126

9.7 визначив місця для
зберігання небезпечних
вантажів та порядок
вивезення залишків
небезпечних вантажів, що
накопичуються під час
вантажних операцій або
аварійної ситуації

абзац дев’ятий
пункту 3
розділу VІ Правил
№ 126

10 річковий порт (термінал)
визначив спеціальні місця

ВР, СР, НР абзац перший
пункту 6
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для стоянки
автотранспорту з
небезпечними вантажами
осторонь від шляхів, якими
відбувається рух
транспорту. Місця для
стоянки не займають
проїзди, переїзди, причали,
місця складування
вантажів та залізничні колії

розділу VІ Правил
№ 126

11 до виконання вантажних
робіт з небезпечними
вантажами та їх
короткострокового
зберігання допущено осіб,
які відповідно до своїх
обов’язків пройшли
спеціальне навчання у
сфері перевезення
небезпечних вантажів

ВР, СР, НР абзац перший
пункту 12
розділу VІ
Правил № 126

12 доступ до місць, де
здійснюють вантажні
операції з небезпечними
вантажами або
короткострокове зберігання
небезпечних вантажів, а
також на борт судна
стороннім особам, що не
пов’язані з проведенням та
забезпеченням цих робіт,
заборонено

ВР, СР, НР абзац другий
пункту 12
розділу VІ
Правил № 126

13 якщо вантажні операції з
небезпечними вантажами
або короткострокове
зберігання небезпечних
вантажів здійснюються в
умовах поганої видимості
або вночі, ефективне
освітлення, захищене від
механічного ушкодження,
забезпечене

абзац перший
пункту 13
розділу VІ
Правил № 126

14 керівник робіт перед
початком вантажних
операцій з небезпечними
вантажами перевіряє
наявність у задіяних в
операціях осіб засобів
індивідуального захисту,
знання порядку і засобів
взаємного сповіщення про
аварію і спільних дій з її
ліквідації

ВР, СР, НР абзац перший
пункту 15
розділу VІ
Правил № 126

15 навалочні небезпечні ВР, СР, НР абзац третій пункту



6

вантажі зберігаються на
відкритих місцях
зберігання небезпечних
вантажів, що огороджені та
охороняються

19
розділу VІ
Правил № 126

16 місця зберігання
небезпечних вантажів перед
розміщенням в них
небезпечних вантажів
ретельно очищені від
решток вантажів, що
зберігалися раніше, та їх
паковань, засобів кріплення
і сепарації, розливу або
розсипу речовин, сміття, в
окремих випадках
забруднені місця
промиваються та
висушуються

ВР, СР, НР абзац другий
пункту 21
розділу VІ
Правил № 126

17 суб'єкти господарювання,
які проводять
перевантаження вантажів,
що містять небезпечні
хімічні та сипкі речовини:

абзац перший
пункту 8
розділу VІІІ
Правил № 126

17.1 збирають та передають за
договорами для подальшого
безпечного поводження (у
тому числі розміщення) усі
види відходів та
забруднених вод, що
утворюються в результаті їх
діяльності

ВР, СР, НР абзац другий
пункту 8
розділу VІІІ
Правил № 126

17.2 розробляють плани заходів
і здійснюють разом з
адміністрацією порту
заходи щодо зменшення
обсягів викидів (скидів)
забруднюючих речовин у
довкілля та утворення
відходів, запобігання
забрудненню акваторій,
територій портів та
внутрішніх вод під час
зберігання і перевалки
вантажів, що містять
небезпечні хімічні та сипкі
речовини

ВР, СР, НР абзац третій
пункту 8
розділу VІІІ
Правил № 126

17.3 дотримуються вимог
технологічних схем,
затверджених
адміністрацією порту

ВР, СР, НР абзац п’ятий
пункту 8
розділу VІІІ
Правил № 126

17.4 збирають, очищають, ВР, СР, НР абзац сьомий
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знешкоджують забруднені
води, що утворюються під
час промивання вантажних
ємностей, а також стічні
води акваторії та територій
портів, терміналів, причалів
та інших споруд

пункту 8
розділу VІІІ
Правил № 126

18 річковим портом
(терміналом) призначено
одного або декількох
уповноважених з питань
безпеки перевезення
небезпечних вантажів, які є
консультантами з питань
безпеки перевезення
небезпечних вантажів, які
пройшли спеціальне
навчання з питань
перевезення небезпечних
вантажів, підтверджене
сертифікатом, форму якого
наведено в Правилах,
доданих до Європейської
угоди про міжнародне
перевезення небезпечних
вантажів внутрішніми
водними шляхами

ВР, СР, НР абзац перший
пункту 2 розділу ІХ
Правил № 126

19 під час вантажних
операцій і перевезення
небезпечних вантажів на
борту судна перебуває
експерт, який пройшов
спеціальне навчання за
програмою, розробленою і
затвердженою
компетентним органом з
перевезення небезпечних
вантажів відповідно до
вимог Правил, доданих до
Європейської угоди про
міжнародне перевезення
небезпечних вантажів
внутрішніми водними
шляхами, внесений цим
органом до електронної
бази даних і має сертифікат
установленого зразка

ВР, СР, НР пункт 3 розділу ІХ
Правил № 126

____

* 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
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вимоги законодавства, додержання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта
господарювання


