
Додаток 6
до акта від ___ № ____

ПЕРЕЛІК
питань для перевірки додержання вимог законодавства щодо режиму перебування у

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

Загальні вимоги щодо охорони порту і портових засобів

1 оцінку охорони портового
засобу здійснено
Призначеним органом

ВР, СР, НР пункт 4.2
Положення про
схвалення оцінок і
планів охорони
портових засобів
та видачу Актів
про відповідність
портових засобів,
затвердженого
наказом
Міністерства
транспорту та
зв’язку України від
03 грудня 2007
року № 1095,
зареєстрованого в
Міністерстві
юстиції України 19
грудня 2007 року
за № 1380/14647
(далі – Положення
№ 1095)

2 план охорони ПЗ
розроблений на підставі
схваленої Призначеним
органом оцінки охорони ПЗ

ВР, СР, НР абзац перший
пункту 5.1
Положення № 1095
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3 акт про відповідність
портового засобу видано
Призначеним органом

ВР, СР, НР пункт 8.3
Положення № 1095

Питання функціонування загону охорони морського порту
4 підтримання режиму

перебування в морському
порту із залученням
сторонніх охоронних
послуг здійснюється на
договірних засадах
відповідно до вимог
законодавства

ВР, СР, НР частина третя
статті 10
Закону України
«Про морські
порти України»

5 загін охорони (у разі
створення) здійснює:

пункт 3.1. Типового
положення № 220

5.1 охорону об’єктів
інфраструктури морського
порту

ВР, СР, НР підпункт 1
пункту 3.1
розділу ІІІ
Типового
положення № 220

5.2 контроль за доступом на
територію морського порту

ВР, СР, НР підпункт 2
пункту 3.1
розділу ІІІ
Типового
положення № 220

5.3 заходи з охорони і
контролю на території
морського порту щодо
в’їзду, стоянки,
завантаження і
розвантаження
транспортних засобів

ВР, СР, НР абзац другий
підпункту 4
пункту 3.1
розділу ІІІ
Типового
положення № 220

5.4 заходи з охорони і
контролю на території
морського порту щодо
переміщення вантажів і
суднових запасів

ВР, СР, НР абзац третій
підпункту 4
пункту 3.1
розділу ІІІ
Типового
положення № 220

5.5 заходи з охорони і
контролю на території
морського порту щодо
безпеки вантажу і
навантажувально-
розвантажувального
обладнання

ВР, СР, НР абзац восьмий
підпункту 4
пункту 3.1
розділу ІІІ
Типового
положення № 220

5.6 заходи з охорони і
контролю на території
морського порту щодо
безпеки місць зберігання
небезпечних вантажів

ВР, СР, НР абзац дев’ятий
підпункту 4
пункту 3.1
розділу ІІІ
Типового
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положення № 220

5.7 заходи з охорони і
контролю на території
морського порту щодо
безпеки важливих
електричних установок,
устаткування радіозв’язку
та інших видів зв’язку,
систем водопостачання

ВР, СР, НР абзац одинадцятий
підпункту 4
пункту 3.1
розділу ІІІ
Типового
положення № 220

6 загін охорони (у разі
створення) здатний
забезпечити евакуацію
людей у разі виникнення
загрози або скоєння актів
піратства, тероризму та
актів незаконного
втручання

ВР, СР, НР абзац п’ятий
підпункту 1
пункту 3.2
розділу ІІІ
Типового
положення № 220

7 загін охорони (у разі
створення) забезпечує та
підтримує встановлений
пропускний та
внутрішньо-об’єктовий
режим

ВР, СР, НР підпункт 4
пункту 3.2
розділу ІІІ
Типового
положення № 220

8 особовий склад загону
охорони (у разі створення)
забезпечено необхідними
засобами, устаткуванням
та обладнанням

ВР, СР, НР пункт 4.5
розділу ІV
Типового
положення № 220

9 особовий склад загону
охорони (у разі створення)
знає свої завдання та
обов’язки з охорони, а
також володіє знаннями і
пройшов спеціальну
підготовку

ВР, СР, НР пункт 5.2
розділу V Типового
положення № 220

10 особовим складом загону
охорони (у разі створення)
регулярно проводяться
заняття, тренування,
навчання та інструктажі

ВР, СР, НР пункт 5.3
розділу V Типового
положення № 220

Питання функціонування служби морської безпеки

11 СМБ (у разі створення)
здійснює заходи щодо:

пункт 3.1
розділу ІІІ
Типового
положення про
службу морської
безпеки,
затвердженого
наказом
Міністерства
інфраструктури
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України від 25
серпня 2011 року
№ 339,
зареєстрованого в
Міністерстві
юстиції України 26
жовтня 2011 року
за № 1233/19971
(далі – Типове
положення № 339)

11.1 взаємодії згідно із
схваленими в
установленому порядку
планами охорони портового
засобу та чинним
законодавством з
відповідними службами
ДП «АМПУ», інших
морських терміналів та
портових операторів,
правоохоронними
структурами

ВР, СР, НР абзац перший
підпункту 3.1.12
пункту 3.1
розділу ІІІ
Типового
положення № 339

11.2 контролю за посадкою та
висадкою пасажирів,
забезпечення виключення
контактів пасажирів, які
пройшли контроль на
безпеку, з особами, які його
не пройшли

ВР, СР, НР абзац перший
підпункту 3.1.12
пункту 3.1
розділу ІІІ
Типового
положення № 339

11.3 щоденного надання до СМБ
відповідного порту
інформації щодо здійснених
суднозаходів у порт і
портових засобів,
розташованих на території
(в акваторії) або у зоні
відповідальності порту з
морської безпеки, а також
щодо складених Декларацій
з охорони

абзац другий
підпункту 3.1.19
пункту 3.1 розділу
ІІІ Типового
положення № 339

12 співробітники охоронних
організацій, які
залучаються для
забезпечення підтримання
необхідного рівня морської
безпеки в портовому засобі,
пройшли підготовку або
інструктаж з питань
морської безпеки в обсязі,
що відповідає типу
діяльності, для здійснення

ВР, СР, НР підпункт 4.7.1
пункту 4.7
розділу ІV
Типового
положення № 339
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якої вони залучаються
13 до роботи в СМБ (у разі

створення) залучені особи,
що мають відповідні знання
та пройшли підготовку
згідно з вимогами розділу
18 частини В
Міжнародного кодексу
охорони суден та портових
засобів, іншими
відповідними вимогами
Міжнародної морської
організації, а також
національних нормативних
актів

ВР, СР, НР пункт 5.1
розділу V
Типового
положення № 339

14 працівники СМБ (у разі
створення) знають свої
завдання й обов’язки з
охорони відповідно до
планів охорони портових
засобів, а також володіють
знаннями і пройшли
підготовку відповідно до
критеріїв, встановлених
Міжнародною морською
організацією, за такими
напрямами:

абзац перший
пункту 5.2
розділу V
Типового
положення № 339

14.1 підтримання стану
відповідності вимогам,
встановленим у плані
охорони портового засобу

ВР, СР, НР абзац другий
пункту 5.2
розділу V
Типового
положення № 339

14.2 знання існуючих загроз
охороні

ВР, СР, НР абзац третій
пункту 5.2
розділу V
Типового
положення № 339

14.3 діяльність, пов’язана із
здійсненням контролю,
нагляду та проведенням
перевірок

ВР, СР, НР абзац четвертий
пункту 5.2
розділу V
Типового
положення № 339

14.4 належне використання
відповідного охоронного
обладнання та систем

ВР, СР, НР абзац п’ятий
пункту 5.2
розділу V
Типового
положення № 339

14.5 взаємодія органів
виконавчої влади в пункті
пропуску через державний
кордон

ВР, СР, НР абзац шостий
пункту 5.2
розділу V
Типового
положення № 339

15 заняття, тренування, ВР, СР, НР пункт 5.3 розділу V
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навчання та інструктажі для
виконання персоналом
СМБ (у разі створення)
завдань з охорони
проводяться через належні
проміжки часу, із
врахуванням типів
операцій, що здійснюються
в порту або портового
засобу, змін у складі
персоналу СМБ, типів
суден, які обслуговуються в
порту або портовому засобі,
та інших обставин

Типового
положення № 339

16 начальник СМБ (у разі
створення) провів
попередні службові
розслідування у разі
порушень, невиконання або
виконання неналежним
чином відповідними
працівниками вимог з
морської безпеки і
спричинених цим наслідків

ВР, СР, НР абзац шостий
пункту 6.4
розділу VІ
Типового
положення № 339

17 начальник СМБ (у разі
створення) веде записи про
події, що становлять
загрозу для захисту і
охорони порту або
портового засобу

ВР, СР, НР абзац сьомий
пункту 6.4
розділу VІ
Типового
положення № 339

18 начальник СМБ (у разі
створення) володіє
знаннями і пройшов
підготовку відповідно до
критеріїв, встановлених
Міжнародною морською
організацією, за такими
напрямами

ВР, СР, НР абзац перший
пункту 7.2
розділу VІІ
Типового
положення № 339

18.1 розроблення, підтримання
та нагляд за
впровадженням плану
охорони портового засобу

ВР, СР, НР абзац другий
пункту 7.2
розділу VІІ
Типового
положення № 339

18.2 оцінка вразливості та загроз
охороні

ВР, СР, НР абзац третій
пункту 7.2
розділу VІІ
Типового
положення № 339

18.3 здійснення регулярних
перевірок портового засобу
для забезпечення
впровадження і
підтримування відповідних

ВР, СР, НР абзац четвертий
пункту 7.2
розділу VІІ
Типового
положення № 339
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заходів з охорони
18.4 калібровка, перевірка і

використання обладнання з
охорони

ВР, СР, НР абзац п’ятий
пункту 7.2
розділу VІІ
Типового
положення № 339

18.5 підтримання обізнаності та
пильності щодо охорони

ВР, СР, НР абзац шостий
пункту 7.2
розділу VІІ
Типового
положення № 339

____

* 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


