
Додаток 5
до акта від ___ № ____

ПЕРЕЛІК
питань для перевірки додержання вимог законодавства, які застосовуються до

власників (балансоутримувачів) гідротехнічних споруд

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

Загальні вимоги

1 у балансоутримувача ГТС
наявна технічна
документація, згідно з
переліком основної
документації з технічної
експлуатації портових
гідротехнічних споруд
наведеної в додатку 1
Правил технічної
експлуатації портових
гідротехнічних споруд,
затверджених наказом
Мінтрансзв’язку від 27
травня 2005 року № 257
(далі – Правила № 257)

ВР, СР, НР пункт 2.6.
Правил № 257

Вимоги до підприємств-балансоутримувачів причальних, захисних,
берегоукріплювальних і суднопідіймальних споруд

2 режим експлуатації
споруди відповідає її
призначенню, паспортним
характеристикам,
фактичному технічному
стану, умовам впливу
навколишнього
середовища

ВР, СР, НР підпункт 3.1.2
пункту 3.1
розділу 3 Правил
№ 257

3 cпоруда, що знаходиться в
експлуатації, або її окремі
елементи не мають змін у
положенні в порівнянні з
проектним понад гранично

ВР, СР, НР підпункт 3.1.4
пункту 3.1
розділу 3 Правил
№ 257
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допустимих величин

4 складено і введено у дію
Довідник допустимих
навантажень на причали

ВР, СР, НР підпункт 3.1.7
пункту 3.1
розділу 3
Правил № 257

5 зміни до режиму
експлуатації споруди
погоджено з Регістром
судноплавства України,
оформлено на підприємстві
наказом і відображено в
паспорті споруди

ВР, СР, НР абзац другий
підпункту 3.1.8
пункту 3.1
розділу 3
Правил № 257

6 межі причалів з різними
глибинами біля кордону і
різною несучою здатністю
позначені, схеми
навантажень на причальні
споруди вивішено на
видному місці на причалах,
а також у підрозділах, які
експлуатують споруду

ВР, СР, НР підпункт 3.1.9
пункту 3.1
розділу 3
Правил № 257

7 для кожного причалу
встановлені та оголошені
на підприємстві наказом
глибини та осадка суден,
що швартуються

ВР, СР, НР підпункт 3.1.10
пункту 3.1
розділу 3
Правил № 257

8 швартовні й відбійні
пристрої перебувають у
справному технічному
стані та відповідають за
своїми характеристиками
суднам, що швартуються до
причалів

ВР, СР, НР абзац другий
підпункту 3.1.11
пункту 3.1
розділу 3
Правил № 257

9 фактичний запас вільної
довжини причалів під час
швартування суден не
менший нормативного

ВР, СР, НР абзац третій
підпункту 3.1.11
пункту 3.1
розділу 3
Правил № 257

10 на кожній швартовній тумбі
нанесені цифрові
позначення (що читаються
з берега): вгорі -
порядковий номер тумби;
під горизонтальною рискою
- відстані у метрах до
найближчих швартовних
тумб зліва й справа,
розділені одна від одної
вертикальною рискою

ВР, СР, НР підпункт 3.1.14
пункту 3.1
розділу 3
Правил № 257

11 причальні споруди
оснащені біля кордону

ВР, СР, НР підпункт 3.1.18
пункту 3.1
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колесовідбійними
брусками, які справні й
систематично очищуються
від сміття, льоду та снігу

розділу 3
Правил № 257

12 виведення споруди з
експлуатації здійснене за
наказом підприємства на
підставі акта комісії, що
створена на підприємстві

ВР, СР, НР підпункт 3.1.23
пункту 3.1
розділу 3
Правил № 257

13 наказом по підприємству
встановлено дати льодового
періоду навігації у
залежності від
прогнозованої льодової
обстановки,

ВР, СР, НР абзац перший
підпункту 3.1.28
пункту 3.1
розділу 3
Правил № 257

14 наказом по підприємству
затверджено комплекс
додаткових організаційних,
технічних, технологічних
та інших заходів щодо
безпечного режиму роботи
та ефективної технічної
експлуатації споруд у
льодових умовах, у тому
числі підхідних каналів і
портових акваторій

ВР, СР, НР абзац другий
підпункту 3.1.28
пункту 3.1
розділу 3
Правил № 257

15 порядок і заходи безпеки в
зимовий період та в
льодових умовах під час
улаштування
(використання) пішохідних
і проїзних містків та під час
очищення від льоду і снігу
території споруди, доріг,
переїздів, проходів,
залізничних і кранових
шляхів, стрілочних
переводів, розривів між
штабелями визначені

ВР, СР, НР абзац третій
підпункту 3.1.28
пункту 3.1
розділу 3
Правил № 257

16 Інструкцію щодо захисту
портових гідротехнічних
споруд від дії льоду
розроблено

ВР, СР, НР підпункт 3.1.36
пункту 3.1
розділу 3
Правил № 257

17 паспорт споруди
(причальної, захисної,
берегоукріплювальної,
суднопідіймальної) містить
такі основні відомості:

абзац перший
підпункту 3.2.32
пункту 3
Правил № 257

17.1 загальні дані:
найменування споруди,
проектна організація,
будівельна організація, рік
будування, опис

ВР, СР, НР абзац другий
підпункту 3.2.32
пункту 3
Правил № 257
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конструкції
17.2 експлуатаційні

характеристики: довжина,
розрахунково-
конструктивна ширина
причалу, розрахунково-
технологічна ширина
причалу, глибина біля
споруди, позначка кордону,
розрахункове судно,
спеціалізація за родом
перероблюваних вантажів -
для причальних споруд;
довжина, глибина біля
порога споруди, позначка
кордону, ухил і довжина
спускових шляхів,
розрахункове судно,
кількість стапельних місць
- для суднопідіймальних
споруд; довжина, глибина
біля споруди, позначка
кордону - для
берегоукріплювальних
споруд; довжина, глибина
біля кордону з зовнішньої і
внутрішньої сторони,
позначка верха - для
захисних споруд

ВР, СР, НР абзац третій
підпункту 3.2.32
пункту 3
Правил № 257

17.3 природні умови: ґрунти
фундаменту, параметри
хвилі

ВР, СР, НР абзац четвертий
підпункту 3.2.32
пункту 3
Правил № 257

17.4 технічні характеристики:
елементи конструкції
споруди і їхній технічний
стан, елементи
облаштування і їхній
технічний стан,
розрахункові
характеристики (допустимі
експлуатаційні
навантаження, коефіцієнти
запасу стійкості, зусилля і
напруження в елементах
конструкції й ін.), а також
характеристика технічного
стану споруди в цілому

ВР, СР, НР абзац п’ятий
підпункту 3.2.32
пункту 3
Правил № 257

17.5 деформаційні
характеристики: схема
розташування
спостережної геодезичної
мережі та результатів

ВР, СР, НР абзац шостий
підпункту 3.2.32
пункту 3
Правил № 257
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"нульового" циклу
спостережень за
деформованим станом
конструкції

17.6 інші дані: балансова
вартість споруди,
рекомендації щодо її
подальшої експлуатації

ВР, СР, НР абзац сьомий
підпункту 3.2.32
пункту 3
Правил № 257

18 акт огляду гідротехнічної
споруди, виданий Регістром
судноплавства України,
наявний

ВР, СР, НР абзац другий
пункту 2.2
розділу ІІ
Положення про
організацію та
порядок здійснення
технічного нагляду
за гідротехнічними
спорудами
воднотранспортног
о комплексу
затверджене
наказом
Міністерства
інфраструктури
України від 16
січня 2014 року
№ 21,
зареєстроване в
Міністерстві
юстиції України 10
лютого 2014 року
за № 269/25046
(далі – Положення
№ 21)

19 довідка про включення
гідротехнічної споруди до
бази даних гідротехнічних
споруд наявна

ВР, СР, НР абзац третій
пункту 2.2
розділу ІІ
Положення № 21

20 свідоцтво про придатність
гідротехнічної споруди до
експлуатації, видане
Регістром судноплавства
України, наявне

ВР, СР, НР абзац четвертий
пункту 2.2
розділу ІІ
Положення № 21

Вимоги до підприємств-балансоутримувачів підхідних каналів і портових акваторій
21 паспорти підхідного каналу

і портової акваторії містять
основні параметри і
характеристики:

абзац перший
підпункту 3.2.33
пункту 3.2 розділу
3 Правил № 257

21.1 підхідний канал (етапи
будівництва і
реконструкції, конструкція,
число прямолінійних
ділянок каналу, габарити
каналу, довжина суднового

ВР, СР, НР абзац другий
підпункту 3.2.33
пункту 3.2 розділу
3 Правил № 257
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ходу і прорізу, азимути
колін, кути повороту і
радіуси заокруглень на
ділянках спряження колін,
наявність захисних споруд,
особливості траси каналу,
режим руху суден,
параметри розрахункового
судна, період навігації)

21.2 експлуатаційні можливості
підхідного каналу
(максимальні габарити
суден, режим проходження
суден з різними
габаритами)

ВР, СР, НР абзац третій
підпункту 3.2.33
пункту 3.2 розділу
3 Правил № 257

21.3 правила проведення суден
(умови входу, особливості
руху, правила лоцманського
проведення, правила
буксирування, плавання в
льодових умовах,
характеристика рейдів і
якірних стоянок, засобу
радіозв'язку, порядок дій
під час аварійних ситуацій
на каналі)

ВР, СР, НР абзац четвертий
підпункту 3.2.33
пункту 3.2 розділу
3 Правил № 257

21.4 портова акваторія (етапи
будівництва і
реконструкції, склад
акваторії, площа, довжина і
ширина акваторії, розподіл
глибин на акваторії,
довжина причального
фронту, кількість причалів,
їхнє розташування і
спеціалізація, водні шляхи
на акваторії, захисні
споруди, якірні стоянки,
період навігації)

ВР, СР, НР абзац п’ятий
підпункту 3.2.33
пункту 3.2 розділу
3 Правил № 257

21.5 навігаційна обстановка
(знаки навігаційної
обстановки, кількість,
характеристика і вид
створів, характеристика
вогнів і знаків, координати,
висота, дальність
видимості, додаткове
устаткування, сучасний
стан)

ВР, СР, НР абзац шостий
підпункту 3.2.33
пункту 3.2 розділу
3 Правил № 257

21.6 портова акваторія
(організація і загальні
правила руху, особливості й
обмеження руху, правила

ВР, СР, НР абзац сьомий
підпункту 3.2.33
пункту 3.2 розділу
3 Правил № 257
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лоцманського проведення,
особливості буксирування і
швартування, плавання і
відстій суден у льодових
умовах, характеристика
рейдів і якірних стоянок,
засобу радіозв'язку)

21.7 природні умови
(метеорологічні,
гідрологічні, геологічні,
екологічні й інші умови
району)

ВР, СР, НР абзац восьмий
підпункту 3.2.33
пункту 3.2 розділу
3 Правил № 257

21.8 режим замулювання.
Підхідний канал
(середньорічні значення
обсягу і шару намулу,
характерні ділянки
замулювання, розподіл
шару намулу за довжиною і
шириною каналу, причини
замулювання)

ВР, СР, НР абзац дев’ятий
підпункту 3.2.33
пункту 3.2 розділу
3 Правил № 257

21.9 портова акваторія
(середньорічні значення
обсягу і шару намулу,
характерні ділянки
замулювання, розподіл
шару намулу площею
акваторії)

ВР, СР, НР абзац десятий
підпункту 3.2.33
пункту 3.2 розділу
3 Правил № 257

21.10 експлуатаційні
днопоглиблювальні роботи
(обсяги робіт, класифікація
ґрунтів розробки)

ВР, СР, НР абзац одинадцятий
підпункту 3.2.33
пункту 3.2 розділу
3 Правил № 257

21.11 звалища ґрунту (кількість,
розташування, місткість,
режим відвалювання
ґрунтів, відстань до об'єктів
днопоглиблення)

ВР, СР, НР абзац дванадцятий
підпункту 3.2.33
пункту 3.2 розділу
3 Правил № 257

21.12 рекомендації щодо
експлуатації підхідного
каналу (портової акваторії)

ВР, СР, НР абзац
чотирнадцятий
підпункту 3.2.33
пункту 3.2 розділу
3 Правил № 257

21.13 зміни і доповнення, що
заносяться в паспорт

ВР, СР, НР абзац п’ятнадцятий
підпункту 3.2.33
пункту 3.2 розділу
3 Правил № 257

22 режим експлуатації
портових акваторій, а також
підхідних каналів
встановлено обов’язковими
постановами з урахуванням
їх технічного стану, а також
проектних і паспортних

ВР, СР, НР підпункт 4.1.2
пункту 4.1
розділу 4
Правил № 257
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характеристик
23 підхідні канали і портові

акваторії підтримуються у
габаритах, встановлених
проектом і паспортом

ВР, СР, НР підпункт 4.1.4
пункту 4.1 розділу
4 Правил
№ 257

24 оголошена осадка суден,
що приймаються
підприємством протягом
навігаційного періоду,
встановлена наказом
підприємства і внесена в
обов’язкові постанови

ВР, СР, НР підпункт 4.1.5
пункту 4.1
розділу 4
Правил № 257

25 осадка суден при плаванні
на підхідних каналах і
портових акваторіях не
перевищує прохідну
осадку, встановлену
службою капітана порту,

ВР, СР, НР підпункт 4.1.6
пункту 4.1
розділу 4
Правил № 257

26 на кожне судно, що
прибуває на підприємство,
передаються відомості про
прохідну осадку суден, а
також обов’язкові
постанови

ВР, СР, НР підпункт 4.1.7
пункту 4.1
розділу 4
Правил № 257

27 в охоронних зонах не
здійснюється:

ВР, СР, НР абзац третій
підпункту 4.1.13
пункту 4.1
розділу 4
Правил № 257

27.1 кидання якоря абзац четвертий
підпункту 4.1.13
пункту 4.1
розділу 4
Правил № 257

27.2 проходження з відданими
якорями, ланцюгами,
лотами, волукашами і
тралами

абзац п’ятий
підпункту 4.1.13
пункту 4.1
розділу 4
Правил № 257

27.3 проведення вантажно-
розвантажувальних і
днопоглиблювальних робіт

абзац шостий
підпункту 4.1.13
пункту 4.1
розділу 4
Правил № 257

27.4 причалення до берега в
місцях, огороджених
сигнальними знаками

абзац сьомий
підпункту 4.1.13
пункту 4.1
розділу 4
Правил № 257

28 на підхідних каналах і
портових акваторіях
систематично виконуються

абзац перший
підпункту 4.2.5
пункту 4.2
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такі роботи: розділу 4
Правил № 257

28.1 проведення регулярних і
позачергових контрольних
промірів глибин

абзац другий
підпункту 4.2.5
пункту 4.2
розділу 4
Правил № 257

28.2 експлуатаційні
днопоглиблювальні роботи
з підтримання навігаційних
габаритів

абзац третій
підпункту 4.2.5
пункту 4.2
розділу 4
Правил № 257

28.3 спостереження за чистотою
вод

абзац четвертий
підпункту 4.2.5
пункту 4.2
розділу 4
Правил № 257

28.4 очищення дна від різних
предметів, що
перешкоджають
судноплавству

абзац п’ятий
підпункту 4.2.5
пункту 4.2
розділу 4
Правил № 257

28.5 ремонт та заміна (при
необхідності) засобів
навігаційного обладнання

абзац шостий
підпункту 4.2.5
пункту 4.2
розділу 4
Правил № 257

29 періодичність промірних і
тральних робіт встановлено
підприємством у
залежності від
гідрометеорологічних умов
і інтенсивності відкладення
намулу на підхідних
каналах і портових
акваторіях, але не рідше 1
разу на рік

ВР, СР, НР підпункт 4.2.6
пункту 4.2
розділу 4Правил №
257

30 на підставі даних промірів
складено плани глибин
підхідних каналів і
судноплавних частин
акваторій, визначено
товщину шару,
інтенсивність і джерела
надходження намулу, а
також обсяг необхідних
експлуатаційних
днопоглиблювальних робіт
і терміни їхнього виконання

ВР, СР, НР підпункт 4.2.7
пункту 4.2
розділу 4
Правил № 257

31 на підхідні канали і портові
акваторії складені паспорти

ВР, СР, НР підпункт 4.2.8
пункту 4.2
розділу 4
Правил № 257
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32 технічне завдання на
експлуатаційні
днопоглиблювальні роботи
та план їхнього виконання
затверджено головним
інженером після
погодження з капітаном
порту

ВР, СР, НР підпункт 4.3.3
пункту 4.3
розділу 4
Правил № 257

33 у технічному завданні на
проведення
експлуатаційних
днопоглиблювальних робіт
біля споруд або у районі
трас підводних інженерних
комунікацій зазначені
безпечні відстані від
лицьової межі споруди до
меж робочої прорізі, а
також від меж охоронних
зон до ґрунтозабірного
пристрою і якорів
земснаряда

ВР, СР, НР підпункт 4.3.8
пункту 4.3
розділу 4
Правил № 257

34 експлуатаційні
днопоглиблювальні роботи
на підхідних каналах і
портових акваторіях
виконуються
спеціалізованими
підрядними організаціями,
які мають відповідні
технічні засоби, ліцензію і
дозвіл, одержані у
встановленому порядку

ВР, СР, НР підпункт 4.3.6
пункту 4.3
розділу 4
Правил № 257

35 підводний відвал
обладнаний знаками
навігаційного обладнання
силами організацій у зонах
їх відповідальності

ВР, СР, НР підпункт 4.3.7
пункту 4.3
розділу 4
Правил № 257

36 акт огляду гідротехнічної
споруди, виданий Регістром
судноплавства України,
наявний

ВР, СР, НР абзац другий
пункту 2.2
розділу ІІ
Положення № 21

37 довідка про включення
гідротехнічної споруди до
бази даних гідротехнічних
споруд наявна

абзац третій
пункту 2.2
розділу ІІ
Положення № 21

38 свідоцтво про придатність
гідротехнічної споруди до
експлуатації, видане
Регістром судноплавства
України, наявне

абзац четвертий
пункту 2.2
розділу ІІ
Положення № 21
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Вимоги до підприємств-балансоутримувачів рейкових кранових шляхів
39 схема шляхів із

зазначенням розміщення
кранів і інших
перевантажувальних
машин складена

абзац перший
підпункту 5.1.2
пункту 5.1
розділу 5
Правил № 257

40 регулярні технічні огляди
проводяться щоденно
працівниками,
відповідальними за
утримання кранового
шляху

ВР, СР, НР абзац перший
підпункту 5.2.3
пункту 5.2
розділу 5
Правил № 257

41 кранові шляхи
експлуатуються з
дотриманням допусків на
відхилення від проектного
положення, встановлених
за технічними вимогами
фірм-виробників
перевантажувального
устаткування

ВР, СР, НР абзац перший
підпункту 5.2.10
пункту 5.2 розділу
5
Правил № 257

42 виконавець робіт з ремонту
кранового шляху одержав
дозвіл від відповідних
служб підприємства на
провадження робіт, а також
наряд-допуск із
зазначенням ділянки шляху
(майданчика), у межах
якого буде здійснюватись
ремонт

ВР, СР, НР підпункт 5.3.3
пункту 5.3
розділу 5
Правил № 257

____

* 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


