
Перелік питань 
для проведення заходів державного нагляду (контролю) у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відхо-
дів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден 

флоту рибної промисловості) 
 

Поряд-
ковий 
номер 

Вимога законо-
давства, якої по-
винні дотриму-
ватися суб’єкти 
господарювання 

у відповідній 
сфері держав-
ного нагляду 
(контролю) 

Посилання на 
законодавство, 

в якому міс-
титься вимога 

(скорочене 
найменування, 

номер акта 
(документа) та 
номер статті, її 
частини, пун-
кту, абзацу) 

Назва 
об’єкта, на 

який спрямо-
вана вимога 
законодав-

ства 

Діяль-
ність, на 
яку спря-
мована 
вимога 
законо-
давства 

(із зазна-
ченням 

коду згі-
дно з 

КВЕД) 

Код цілі 
держав-
ного на-

гляду 
(конт-
ролю) 

Ризик настання негативних на-
слідків від провадження госпо-

дарської діяльності 

Ймовір-
ність на-

стання не-
гативних 
наслідків 
(від 1 до 4 
балів, де 4 
найвищий 

рівень 
ймовірно-

сті) 

Питання для пе-
ревірки дотри-

мання вимоги за-
конодавства (під-
лягає включенню 
до переліку пи-

тань щодо прове-
дення заходу дер-
жавного нагляду 

(контролю) 

При-
мітки 

Небезпечна по-
дія, що призво-

дить до настання 
негатив-них нас-

лідків 

Негативний 
наслідок 

1. Порядок на-
дання послуг з 
регулювання 
руху суден, за-
тверджений 
наказом Мінін-
фраструктури 
від 08.05.2013 
№ 291, зареєс-
трованим в 
Мінюсті 
24.05.2013 за 
№ 807/23339 
(далі – Поря-
док № 291): 

         

1.1. Зона дії ЦРРС 
або ПРРС, по-
рядок руху су-
ден у ній, пере-
лік послуг, які 

Пункт 2.2 
розділу ІІ 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 

52.22 О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
 
 

4 зона дії центру 
регулювання 
руху суден або 
посту регулю-

 



2 
 

надаються кон-
кретним 
ЦРРС/ПРРС, 
встановлю-
ються прави-
лами плавання 
у цій зоні, що 
визначаються 
Міністерством 
інфраструк-
тури України 

особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

 
 
 
 
 
О3 

 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

вання руху су-
ден, порядок 
руху суден у 
ній, перелік пос-
луг, які нада-
ються конкрет-
ним центром ре-
гулювання руху 
суден/постом 
регулювання 
руху суден, 
встановлюються 
правилами пла-
вання у цій зоні, 
що визнача-
ються Мінін-
фраструктури 

1.2. Послуги з ре-
гулювання 
руху суден 
надаються су-
днам шляхом: 
планування 
безпечного 
руху суден у 
зоні дії 

Абзац дру-
гий пункту 
2.3 розділу ІІ 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 послуги з регу-
лювання руху 
суден надаються 
суднам шляхом 
планування без-
печного руху 
суден у зоні дії 
центру регулю-
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ЦРРС/ПРРС 
на підставі 
отриманих від 
морських аге-
нтів або капі-
танів суден 
заявок на рух; 

луги з ре-
гулювання 
руху суден 

О3 Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

вання руху су-
ден/посту регу-
лювання руху 
суден на підс-
таві отриманих 
від морських 
агентів або капі-
танів суден зая-
вок на рух 

1.3. Послуги з ре-
гулювання 
руху суден 
надаються су-
днам шляхом: 
установлення 
режиму руху 
суден; 

Абзац третій 
пункту 2.3 
розділу ІІ 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 

4 послуги з регу-
лювання руху 
суден надаються 
суднам шляхом 
установлення 
режиму руху су-
ден 
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регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

1.4. Послуги з ре-
гулювання 
руху суден 
надаються 
суднам шля-
хом: 

надання суд-
нам вказівок, 
що стосуються 
почерговості 
руху, часу по-
чатку руху, 
маршруту, 
швидкості та 
інтервалів 
руху, місця 
якірної сто-
янки; 

Абзац четве-
ртий пункту 
2.3 розділу ІІ 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 
 

4 послуги з регу-
лювання руху 
суден надаються 
суднам шляхом 
надання суднам 
вказівок, що 
стосуються по-
черговості руху, 
часу початку 
руху, маршруту, 
швидкості та ін-
тервалів руху, 
місця якірної 
стоянки 
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Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

1.5. Послуги з ре-
гулювання 
руху суден 
надаються 
суднам шля-
хом: 

надання попе-
реджень суд-
нам щодо по-
рушення ними 
правил пла-
вання у 
відповідній 
зоні; 

Абзац 
п’ятий пун-
кту 2.3 роз-
ділу ІІ По-
рядку № 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-

4 послуги з регу-
лювання руху 
суден надаються 
суднам шляхом 
надання попере-
джень суднам 
щодо пору-
шення ними 
правил плавання 
у відповідній 
зоні 
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лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

1.6. Послуги з ре-
гулювання 
руху суден 
надаються су-
днам шляхом: 
надання попе-
реджень суд-
нам у разі ви-
никнення (ро-
звитку) ситуа-
ції небезпеч-
ного збли-
ження з ін-
шими суд-
нами та на-
дання рекоме-
ндацій щодо 
уникнення не-
безпеки зітк-
нення; 

Абзац шос-
тий пункту 
2.3 розділу ІІ 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

4 послуги з регу-
лювання руху 
суден нада-
ються суднам 
шляхом на-
дання попере-
джень суднам у 
разі виник-
нення (розви-
тку) ситуації 
небезпечного 
зближення з ін-
шими суднами 
та надання ре-
комендацій 
щодо уник-
нення небез-
пеки зіткнення 
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1.7. Послуги з ре-
гулювання 
руху суден 
надаються 
суднам шля-
хом: 
надання попе-
реджень суд-
нам у разі 
їхнього відхи-
лення від без-
печного 
маршруту 
плавання та 
надання реко-
мендацій 
щодо повер-
нення до за-
значеного 
маршруту 

Абзац сьо-
мий пункту 
2.3 розділу ІІ 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

4 послуги з регу-
лювання руху 
суден нада-
ються суднам 
шляхом на-
дання попере-
джень суднам у 
разі їхнього ві-
дхилення від 
безпечного ма-
ршруту пла-
вання та на-
дання рекомен-
дацій щодо по-
вернення до за-
значеного мар-
шруту 

 

1.8. Послуги з ре-
гулювання 
руху суден 
надаються 
СРРС для су-

Пункт 3.1 
розділу ІІІ 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 

52.22 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
 
 
 

4 послуги з регу-
лювання руху 
суден нада-
ються службою 
регулювання 
руху суден для 
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ден, які здійс-
нюють закор-
донне пла-
вання, на під-
ставі заявки 
капітана су-
дна і/або мор-
ського агента, 
уповноваже-
ного суднов-
ласником. 
Заявка на пос-
луги з регу-
лювання руху 
суден може 
бути поєднана 
із заявкою на 
лоцманські 
послуги 

що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

 
 
 
 
 
О3 

 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

суден, які здій-
снюють закор-
донне пла-
вання, на підс-
таві заявки ка-
пітана судна 
і/або морського 
агента, уповно-
важеного суд-
новласником 

1.9. Для суден ка-
ботажного 
плавання та 
суден місце-
вого базу-
вання заявка 
на послуги з 
регулювання 
руху суден 

Пункт 3.2 
розділу ІІІ 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 для суден кабо-
тажного пла-
вання та суден 
місцевого базу-
вання заявка на 
послуги з регу-
лювання руху 
суден нада-
ється капітаном 
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надається ка-
пітаном судна 
у зоні дії 
ЦРРС/ПРРС 
через засоби 
радіозв’язку. 
Вихід капі-
тана судна на 
радіозв’язок з 
відповідним 
ЦРРС/ПРРС 
вважається 
поданням зая-
вки на на-
дання послуг 
з регулю-
вання руху 
суден 

луги з ре-
гулювання 
руху суден 

О3 Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

судна у зоні дії 
центра регулю-
вання руху су-
ден/ 
поста регулю-
вання руху су-
ден через за-
соби ра-
діозв’язку 

1.10. ЦРРС/ПРРС у 
межах своєї 
зони дії нада-
ють, а судна 
користуються 
послугами з 
регулювання 
руху суден. 
Ступінь 
обов’язково-
сті окремих 
видів послуг 
СРРС, що на-

Пункт 3.3 
розділу ІІІ 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 

4 ступінь 
обов’язковості 
окремих видів 
послуг служ-
бою регулю-
вання руху су-
ден, що нада-
ються відповід-
ним центр ре-
гулювання 
руху суден / 
пост регулю-
вання руху, по-
відомлено у 
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даються від-
повідним 
ЦРРС/ПРРС, 
повідомля-
ються у пра-
вилах пла-
вання у відпо-
відній зоні та 
в обов'язко-
вих постано-
вах по порту 

регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

правилах пла-
вання у відпо-
відній зоні та в 
обов’язкових 
постановах по 
порту 

1.11. ЦРРС/ПРРС 
здійснюють 
виявлення су-
ден на підхо-
дах до зони їх 
дії, встанов-
лення ра-
діозв’язку із 
суднами, 
отримання та 
реєстрацію 
необхідних 
даних про ко-
жне судно 

Пункт 5.1 
розділу V 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 

4 центр регулю-
вання руху су-
ден/пост регу-
лювання руху 
здійснюють ви-
явлення суден 
на підходах до 
зони їх дії, 
встановлення 
радіозв’язку із 
суднами, отри-
мання та реєст-
рацію необхід-
них даних про 
кожне судно 
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Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

1.12. Кожне судно 
за 30 хвилин 
до входу в 
зону дії 
ЦРРС/ПРРС 
повинно вста-
новити ра-
діозв’язок з 
відповідним 
ЦРРС/ПРРС 

Абзац пер-
ший пункт 
5.2 розділу 
V Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-

4 кожним судном 
за 30 хвилин до 
входу в зону дії 
центру регулю-
вання руху су-
ден / посту ре-
гулювання 
руху встанов-
лено ра-
діозв’язок з 
відповідним 
центром регу-
лювання руху 
суден/постом 
регулювання 
руху 
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лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

1.13. Судно, яке сто-
їть біля при-
чалу або на 
якорі, за 30 
хвилин до по-
чатку руху по-
винно встано-
вити ра-
діозв’язок з 
ЦРРС/ПРРС, у 
зоні дії якого 
воно перебу-
ває, та дати за-
пит щодо до-
зволу на рух 

Абзац дру-
гий пункт 
5.2 розділу 
V Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

4 судно, яке сто-
їть біля при-
чалу або на 
якорі, за 30 
хвилин до по-
чатку руху 
встановило ра-
діозв’язок з 
центром регу-
лювання руху 
суден / постом 
регулювання 
руху, у зоні дії 
якого воно пе-
ребуває, та 
дало запит 
щодо дозволу 
на рух 
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1.14. СРРС обслуго-
вує судна в та-
кій послідовно-
сті: 
аварійні судна 
і судна, що 
прямують для 
надання допо-
моги; 
пороми й паса-
жирські судна, 
що прямують 
за розкладом; 
судна зі швид-
копсувним 
вантажем; 
судна з небез-
печним ванта-
жем; 
лінійні судна; 
інші судна - 
згідно з надхо-
дженням зая-
вок та відпо-
відно до вста-
новленого гра-
фіка руху 

Абзац пер-
ший Пункт 
5.3 розділу V 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

4 служба регулю-
вання руху су-
ден у першу 
чергу обслуго-
вує аварійні су-
дна і судна, що 
прямують для 
надання допо-
моги 

 

1.15. Зв’язок між 
ЦРРС/ПРРС та 
суднами здійс-
нюється відпо-
відно до Регла-

Пункт 5.4 
розділу V 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 

52.22 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
 
 
 

4 зв’язок між 
центром регу-
лювання руху 
суден / постом 
регулювання 
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менту ра-
діозв’язку. Усі 
судна у зоні дії 
ЦРРС/ПРРС 
повинні нести 
постійну радіо-
вахту на робо-
чих каналах 
ЦРРС/ПРРС, 
що встановлю-
ються прави-
лами плавання 
у відповідній 
зоні 

що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

 
 
 
 
 
О3 

 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

руху та суд-
нами здійсню-
ється відпо-
відно до Регла-
менту ра-
діозв’язку 

1.16. Зв’язок між 
ЦРРС/ПРРС та 
суднами здійс-
нюється відпо-
відно до Регла-
менту ра-
діозв’язку. Усі 
судна у зоні дії 
ЦРРС/ПРРС 

Пункт 5.4 
розділу V 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які мають 
судна 

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 усі судна у зоні 
дії центру регу-
лювання руху 
суден / посту 
регулювання 
руху несуть по-
стійну радіо-
вахту на робо-
чих каналах 

 



15 
 

повинні нести 
постійну радіо-
вахту на робо-
чих каналах 
ЦРРС/ПРРС, 
що встановлю-
ються прави-
лами плавання 
у відповідній 
зоні 

О3 Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

центру регулю-
вання руху су-
ден/посту регу-
лювання руху, 
що встановлю-
ються прави-
лами плавання 
у відповідній 
зоні 

1.17. Радіозв’язок 
ЦРРС/ПРРС із 
суднами в зоні 
їхньої дії пови-
нен здійснюва-
тися в діапа-
зоні морської 
рухомої слу-
жби зв’язку. 
ЦРРС/ПРРС 
повинні забез-
печувати на-
дійний зв’язок 
із суднами, що 

Пункт 5.5 
розділу V 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 

4 радіозв’язок 
центру регулю-
вання руху су-
ден / посту ре-
гулювання 
руху із суднами 
в зоні їхньої дії 
здійснюється в 
діапазоні мор-
ської рухомої 
служби зв’язку 
центром регу-
лювання руху 
суден/постом 
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знаходяться у 
зоні їхньої дії й 
на підходах до 
неї, та мати не-
обхідну кіль-
кість каналів 
зв’язку, які за-
безпечують ви-
конання функ-
цій СРРС.  

регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

регулювання 
руху забезпе-
чує надійний 
зв’язок із суд-
нами, що зна-
ходяться у зоні 
їхньої дії й на 
підходах до 
неї, та має не-
обхідну кіль-
кість каналів 
зв’язку, які за-
безпечують ви-
конання функ-
цій службою 
регулювання 
руху суден 

1.18. Кількість за-
кріплених за 
ЦРРС/ПРРС 
радіоканалів 
визначається 
згідно з 
об’ємом інфо-
рмації, що пе-
редається, та 
інтенсивністю 
судноплавс-
тва в цій зоні 

Пункт 5.5 
розділу V 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 кількість закрі-
плених за цент-
ром регулю-
вання руху су-
ден / постом 
регулювання 
руху радіокана-
лів визнача-
ється згідно з 
об’ємом інфор-
мації, що пере-
дається, та ін-
тенсивністю 
судноплавства 
в цій зоні 
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Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

1.19. Радіообмін 
ЦРРС/ПРРС 
із суднами, а 
також пото-
чна суднопла-
вна обстано-
вка в зоні їх-
ньої дії по-
винні реєст-
руватися на 
ЦРРС/ПРРС 
для подаль-
шого збері-
гання 

Пункт 5.6 
розділу V 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-

4 радіообмін 
центром регу-
лювання руху 
суден / постом 
регулювання 
руху із суд-
нами, а також 
поточна судно-
плавна обста-
новка в зоні їх-
ньої дії повинні 
реєструватися 
на центрі регу-
лювання руху 
суден/пості ре-
гулювання 
руху для пода-
льшого збері-
гання 
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лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

1.20. Обмін інфор-
мацією між 
ЦРРС/ПРРС 
та суднами, а 
також записи, 
що стосу-
ються взаємо-
дії СРРС із 
суднами, без-
пеки мореп-
лавства та 
охорони до-
вкілля, здійс-
нюються 
українською, 
російською чи 
англійською 
мовою. 
У всіх випад-
ках робоча 
мова, що ви-
користову-
ється під час 
надання пос-
луг, повинна 
забезпечувати 
чітке взаємо-
розуміння 
між 
ЦРРС/ПРРС і 
судном 

Пункт 5.7 
розділу V 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

4 у всіх випадках 
робоча мова, 
що використо-
вується під час 
надання пос-
луг, забезпечує 
чітке взаєморо-
зуміння між 
центром регу-
лювання руху 
суден / постом 
регулювання 
руху і судном 
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1.21. Для уніфікації 
радіоперего-
ворів повинні 
використову-
ватися фрази 
із стандарт-
ного морсь-
кого навіга-
ційного слов-
ника-розмов-
ника Міжна-
родної морсь-
кої організації 
(ІМО) 

Пункт 5.8 
розділу V 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

4 для уніфікації 
радіоперегово-
рів використо-
вуються фрази 
із стандартного 
морського наві-
гаційного слов-
ника-розмов-
ника Міжнаро-
дної морської 
організації 
(ІМО) 

 

1.22. Під час за-
ходу судна до 
зони дії 
ЦРРС/ПРРС 
капітан цього 

Пункт 5.9 
розділу V 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
 
 
 

4 під час заходу 
судна до зони 
дії центру регу-
лювання руху 
суден/посту ре-
гулювання 
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судна пови-
нен надати 
ЦРРС/ПРРС 
відомості про 
судно 

які мають 
судна 

 
 
 
 
 
О3 

 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

руху капітан 
цього судна на-
дає центру ре-
гулювання 
руху суден/ 
посту регулю-
вання руху 
відомості про 
судно 

1.23. Капітан відпо-
відного судна 
забезпечує на-
лежну органі-
зацію зв’язку з 
ЦРРС/ПРРС та 
надання досто-

Пункт 5.9 
розділу V 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які мають 
судна 

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 капітан відпові-
дного судна за-
безпечує нале-
жну організацію 
зв’язку з цент-
ром регулю-
вання руху су-
ден / постом ре-
гулювання руху 
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вірних відомо-
стей (інформа-
ції) про судно 

О3 Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

та надання дос-
товірних відо-
мостей (інфор-
мації) про судно 

1.24. Судно повинно 
підтвердити 
через засоби 
зв’язку те, що 
ним одержано 
рекомендації і 
вказівки 
ЦРРС/ПРРС, й 
те, що їх буде 
дотримано 

Пункт 5.10 
розділу V По-
рядку № 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які мають 
судна 

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 

4 судно підтвер-
джує через за-
соби зв’язку те, 
що ним одер-
жано рекомен-
дації і вказівки 
центру регулю-
вання руху су-
ден/ 
посту регулю-
вання руху, 
й те, що їх буде 
дотримано 
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регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

1.25. Якщо капітан 
судна вважає 
неможливим 
дотримуватись 
рекомендацій і 
вказівок 
ЦРРС/ПРРС, 
він повинен 
негайно спові-
стити про це 
ЦРРС/ПРРС, а 
також проін-
формувати про 
свої подальші 
дії щодо руху 
судна 

Пункт 5.10 
розділу V По-
рядку № 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які мають 
судна 

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 

4 якщо капітан 
судна вважає 
неможливим 
дотримуватись 
рекомендацій і 
вказівок центру 
регулювання 
руху суден/по-
сту регулю-
вання руху, він 
негайно спові-
щає про це 
центр регулю-
вання руху су-
ден/ 
пост регулю-
вання руху, а 
також інфор-
мує про свої 
подальші дії 
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Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

щодо руху су-
дна 

1.26. Надавати 
обов’язкові до 
виконання суд-
нами вказівки 
щодо почерго-
вості руху, 
часу початку 
руху, марш-
руту, швидко-
сті та інтерва-
лів руху, місця 
якірної стоя-
нки 

Абзац дру-
гий пункту 
5.12 розділу 
V Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-

4 центр регулю-
вання руху су-
ден/пост регу-
лювання руху у 
зоні своєї дії має 
можливість на-
давати обов’яз-
кові до вико-
нання суднами 
вказівки щодо 
почерговості 
руху, часу поча-
тку руху, марш-
руту, швидкості 
та інтервалів 
руху, місця якір-
ної стоянки 
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лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

1.27. Вимагати усу-
нення суднами 
порушень пра-
вил плавання у 
відповідній 
зоні і обов’яз-
кових поста-
нов по порту, 
повідомляти 
капітана порту 
та Державну 
службу морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту України 
про такі пору-
шення 

Абзац третій 
пункту 5.12 
розділу V 
Порядку 
№ 291 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

4 центр регулю-
вання руху су-
ден/пост регу-
лювання руху у 
зоні своєї дії має 
можливість ви-
магати від суден 
підтвердження 
отримання ними 
вказівок та ін-
формації центру 
регулювання 
руху суден/по-
сту регулювання 
руху, а також ві-
домостей про 
наміри і ма-
неври, що вико-
нуватимуться 
суднами 

 

1.28. Здійснювати 
збір, обробку, 
реєстрацію та 

Абзац 
п’ятий пун-

Субєкти 
господарю-

52.22 О1 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 

Смерть лю-
дини 
 

4 центр регулю-
вання руху су-
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зберігання ін-
формації про 
судна 

кту 5.12 роз-
ділу V По-
рядку № 291 

вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
що нада-
ють пос-
луги з ре-
гулювання 
руху суден 

 
 
 
 
 
О3 

 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
регулювання 
руху морського 
або річкового 
судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноп-
лавства під час 
лоцманського 
проведення 
морського або 
річкового су-
дна 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

ден/пост регу-
лювання руху у 
зоні своєї дії має 
можливість 
здійснювати 
збір, обробку, 
реєстрацію та 
зберігання інфо-
рмації про судна 

2. Положення 
про порядок 
підготовки та 
подання інфор-
мації про ван-
таж для його 
безпечного 
морського пе-

      4   



26 
 

ревезення, за-
тверджених 
наказом Мін-
трансу від 
14.12.98 
№ 497, зареєс-
трованим в 
Мінюсті 
30.12.1998 за 
№ 848/3288 
(далі – Поло-
ження № 497): 

2.1. Особливі влас-
тивості і транс-
портні харак-
теристики ван-
тажу, безпечні 
умови його пе-
ревезення, ви-
конання ванта-
жних і склад-
ських операцій 
з вантажем по-
винні бути ві-
домі учасни-
кам транспорт-
ного процесу 

Абзац пер-
ший 
пункту 4.1 
глави 4 
Положення 
№ 497 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які здійсню-
ють ванта-
жно-розван-
тажувальні 
роботи 
 
Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
вантажні су-
дна 

50.24 
52.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 особливі власти-
вості і транспор-
тні характерис-
тики вантажу, 
безпечні умови 
його переве-
зення, вико-
нання вантаж-
них і складських 
операцій з ван-
тажем відомі 
учасникам тран-
спортного про-
цесу 
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О4 

пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

2.2. Вантажовідп-
равник або 
його представ-
ник повинні 
завчасно по-
дати капітану 
судна або його 
представнику, 
а також порту і 
(або) юридич-
ним особам, 
що виконують 
вантажні або 
складські опе-
рації з ванта-
жем, інформа-

Пункт 4.2 
глави 4 
Положення 
№ 497 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які здійсню-
ють ванта-
жно-розван-
тажувальні 
роботи 
 
Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 

50.24 
52.24 
 
 
 
 
 
 
 
50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 вантажовідпра-
вник або його 
представник 
завчасно подає 
капітану судна 
або його предс-
тавнику, а та-
кож порту і 
(або) юридич-
ним особам, що 
виконують ван-
тажні або 
складські опе-
рації з ванта-
жем, інформа-
цію про вантаж 
для того, щоб 
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цію про ван-
таж для того, 
щоб дати мож-
ливість забез-
печити засте-
режні заходи, 
що можуть 
бути потріб-
ними для нале-
жного розмі-
щення і безпе-
чного переве-
зення вантажу, 
виконання ван-
тажних і 
складських 
операцій 

вантажні су-
дна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

дати можли-
вість забезпе-
чити застере-
жні заходи, що 
можуть бути 
потрібними для 
належного роз-
міщення і безпе-
чного переве-
зення вантажу, 
виконання ван-
тажних і склад-
ських операцій 

2.3. Містити відо-
мості про ван-
таж, у тому чи-
слі транспор-
тне наймену-
вання вантажу, 
особливі влас-
тивості, транс-

Підпункт 
«а» 
пункту 4.3 
глави 4 
Положення 
№ 497 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які здійсню-
ють ванта-

50.24 
52.24 
 
 
 
 
 
 
 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 інформація про 
вантаж містить 
відомості про 
вантаж, у тому 
числі транспор-
тне наймену-
вання вантажу, 
особливі влас-
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портні харак-
теристики ван-
тажу, а також 
відомості про 
вантажні оди-
ниці і (або) 
транспортні за-
соби з ванта-
жем, що пода-
ються до мор-
ського переве-
зення 

жно-розван-
тажувальні 
роботи 
 
Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
вантажні су-
дна 

50.10 
50.20 

Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

тивості, транс-
портні характе-
ристики ван-
тажу, а також 
відомості про 
вантажні оди-
ниці і (або) тра-
нспортні за-
соби з ванта-
жем, що пода-
ються до мор-
ського переве-
зення 
 

2.4. Підтверджу-
вати вико-
нання вимог до 
підготовки ва-
нтажу або про-
дукції до пере-
везення, в тому 
числі його або 
її класифікації, 
упакування, 
маркування 

Підпункт 
«б» 
пункту 4.3 
глави 4 
Положення 
№ 497 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які здійсню-
ють ванта-
жно-розван-
тажувальні 
роботи 
 
Субєкти го-
сподарю-

50.24 
52.24 
 
 
 
 
 
 
 
50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 

4 інформація про 
вантаж підтве-
рджує вико-
нання вимог до 
підготовки ван-
тажу або про-
дукції до пере-
везення, в тому 
числі його або 
її класифікації, 
упакування, 
марковання 
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вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
вантажні су-
дна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

2.5. Встановлю-
вати обов'яз-
кові заходи і 
рекомендації 
для безпечного 
виконання 
морського пе-

Підпункт 
«в» 
пункту 4.3 
глави 4 
Положення 
№ 497 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які здійсню-
ють ванта-

50.24 
52.24 
 
 
 
 
 
 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 інформація про 
вантаж встано-
влює обов’яз-
кові заходи і 
рекомендації 
для безпечного 
виконання мор-
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ревезення і пе-
ревантаження 
вантажу, в 
тому числі з 
укладання, ро-
зміщення, крі-
плення, спіль-
ного переве-
зення і збері-
гання з іншими 
вантажами 

жно-розван-
тажувальні 
роботи 
 
Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають  
вантажні су-
дна 

 
50.10 
50.20 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

ського переве-
зення і перева-
нтаження ван-
тажу, в тому 
числі з укла-
дання, розмі-
щення, кріп-
лення, спіль-
ного переве-
зення і збері-
гання з іншими 
вантажами 
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2.6. Вміщувати по-
трібну додат-
кову інформа-
цію і (або) пе-
релік свідоцтв 
щодо вантажу 

Підпункт 
«г» пункту 
4.3 
глави 4 По-
ложення № 
497 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які здійсню-
ють ванта-
жно-розван-
тажувальні 
роботи 
 
Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
вантажні  
судна 

50.24 
52.24 
 
 
 
 
 
 
 
50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 інформація про 
вантаж по-
винна вміщу-
вати потрібну 
додаткову ін-
формацію і 
(або) перелік 
свідоцтв щодо 
вантажу 
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забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

2.7. Правильне тех-
нічне наймену-
вання, повний 
опис фізичних 
і хімічних вла-
стивостей, 
яких потрібно 
дотримуватися 
для безпечного 
утримання ва-
нтажу 

Підпункт 
«а» підпун-
кту 4.3.1 пу-
нкту 4.3 
глави 4 По-
ложення № 
497 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які здійсню-
ють ванта-
жно-розван-
тажувальні 
роботи 
 
Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
вантажні  
судна 

50.24 
52.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 якщо вантаж є 
небезпечною 
хімічною речо-
виною або 
скрапленим га-
зом, що пере-
возиться нали-
вом, інформа-
ція про цей 
вантаж містить 
правильне тех-
нічне наймену-
вання, повний 
опис фізичних і 
хімічних влас-
тивостей, яких 
потрібно до-
тримуватися 
для безпечного 
утримання ван-
тажу 
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О4 Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

2.8. Заходи, що 
вживаються у 
випадку роз-
ливання або 
витікання ва-
нтажу 

Підпункт 
«б» підпун-
кту 4.3.1 пу-
нкту 4.3 
глави 4 По-
ложення № 
497 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які здійсню-
ють ванта-
жно-розван-
тажувальні 
роботи 
 
Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають  
вантажні су-
дна 

50.24 
52.24 
 
 
 
 
 
 
 
50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 якщо вантаж є 
небезпечною 
хімічною речо-
виною або 
скрапленим га-
зом, що пере-
возиться нали-
вом, інформа-
ція про цей 
вантаж містить 
заходи, що 
вживаються у 
випадку розли-
вання або виті-
кання вантажу 
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О4 

ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

2.9. Заходи з по-
передження 
випадкового 
зіткнення пер-
соналу з ван-
тажем 

Підпункт 
«в» підпун-
кту 4.3.1 пу-
нкту 4.3 
глави 4 По-
ложення № 
497 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які здійсню-
ють ванта-
жно-розван-
тажувальні 
роботи 
 
Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 

50.24 
52.24 
 
 
 
 
 
 
 
50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
 
 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 якщо вантаж є 
небезпечною 
хімічною речо-
виною або 
скрапленим га-
зом, що пере-
возиться нали-
вом, інформа-
ція про цей 
вантаж містить 
заходи з попе-
редження випа-
дкового зітк-
нення персо-
налу з ванта-
жем 
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вантажні  
судна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

2.10. Засоби з га-
сіння пожежі, 
зокрема - вог-
негасні речо-
вини 

Підпункт 
«г» підпун-
кту 4.3.1 пу-
нкту 4.3 
глави 4 По-
ложення № 
497 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які здійсню-
ють ванта-

50.24 
52.24 
 
 
 
 
 
 
 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 якщо вантаж є 
небезпечною 
хімічною речо-
виною або 
скрапленим га-
зом, що пере-
возиться нали-
вом, інформа-
ція про цей 
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жно-розван-
тажувальні 
роботи 
 
Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
вантажні  
судна 

50.10 
50.20 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

вантаж містить 
засоби з га-
сіння пожежі, 
зокрема - вог-
негасні речо-
вини 
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2.11. Засоби пере-
качування ва-
нтажу, очи-
щення ємнос-
тей, дегазу-
вання і балас-
тування та 
інші відомо-
сті, що вста-
новлюються 
нормами IBC 
Code і IGC 
Code 

Підпункт 
«ґ» підпун-
кту 4.3.1 пу-
нкту 4.3 
глави 4 По-
ложення № 
497 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які здійсню-
ють ванта-
жно-розван-
тажувальні 
роботи 
 
Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
вантажні  
судна 

50.24 
52.24 
 
 
 
 
 
 
 
50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 якщо вантаж є 
небезпечною 
хімічною речо-
виною або 
скрапленим га-
зом, що пере-
возиться нали-
вом, інформа-
ція про цей 
вантаж містить 
засоби перека-
чування ван-
тажу, очи-
щення ємнос-
тей, дегазу-
вання і балас-
тування та інші 
відомості, що 
встановлю-
ються нормами 
IBC Code і IGC 
Code 
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забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

2.12. Інформація 
про вантаж по-
дається у Де-
кларації про 
небезпечні ва-
нтажі (додаток 
1) та Деклара-
ції про вантажі 
(крім небезпе-
чних) - (дода-
ток 2), а також 
доданих до неї 
документах 

Абзац пер-
ший пункту 
4.4 
глави 4 По-
ложення № 
497 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які здійсню-
ють ванта-
жно-розван-
тажувальні 
роботи 
 
Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
вантажні  
судна 

50.24 
52.24 
 
 
 
 
 
 
 
50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 інформація про 
вантаж пода-
ється у Декла-
рації про небез-
печні вантажі 
(додаток 1) та 
Декларації про 
вантажі (крім 
небезпечних) - 
(додаток 2), а 
також доданих 
до неї докумен-
тах 
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О4 Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

2.13. Декларація 
про вантаж і 
додаткові до-
кументи офо-
рмлюються 
державною, 
російською, 
англійською 
мовами, зро-
зумілими уча-
сникам транс-
портного про-
цесу  

Абзац дру-
гий пункту 
4.4 
глави 4 По-
ложення № 
497 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які здійсню-
ють ванта-
жно-розван-
тажувальні 
роботи 
 
Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
вантажні  
судна 

50.24 
52.24 
 
 
 
 
 
 
 
50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 декларація про 
вантаж і додат-
кові документи 
оформлюються 
державною, ан-
глійською мо-
вами, зрозумі-
лими учасни-
кам транспорт-
ного процесу 
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О4 

ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

2.14. У Декларації 
про вантаж і 
документах, 
що її допов-
нюють, слід 
встановлю-
вати терміни 
їх чинності 

Абзац третій 
пункту 4.4 
глави 4 По-
ложення № 
497 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які здійсню-
ють ванта-
жно-розван-
тажувальні 
роботи 
 
Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 

50.24 
52.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 у декларації 
про вантаж і 
документах, що 
її доповнюють, 
встановлено те-
рміни їх чинно-
сті 
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вантажні  
судна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

2.15. Декларація 
про вантаж 
заповнюється 
за формами 
міжнародного 
зразка (дода-
тки 1 та 2) 

Абзац 
п’ятий пун-
кту 4.4 
глави 4 По-
ложення № 
497 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які здійсню-
ють ванта-
жно-розван-
тажувальні 
роботи 
 

50.24 
52.24 
 
 
 
 
 
 
 
50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 

4 декларація про 
вантаж запов-
нюється за фо-
рмами міжна-
родного зразка 
(додатки 1 та 2) 
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Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
вантажні  
судна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

2.16. Підпункт 
5.1.4 пункту 
5.1 
глави 5 Поло-
ження № 497 
 

Підпункт 
5.1.4 пункту 
5.1 розділу 5 
Положення 
№ 497 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які здійсню-

50.24 
52.24 
 
 
 
 
 

О1 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 відбір проб ва-
нтажу оформ-
люється відпо-
відним актом 
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ють ванта-
жно-розван-
тажувальні 
роботи 
 
Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
вантажні  
судна 

 
 
50.10 
50.20 

 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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2.17. Свідоцтво про 
відповідність 
тари (упако-
вки) небезпе-
чних вантажів 
вимогам між-
народних і на-
ціональних 
правил, що за-
стосовуються, 
повинно вида-
ватися, згідно 
з ГОСТ 
26319-84, на 
підставі пози-
тивних ре-
зультатів ви-
пробувань 
зразків тари 
(упаковки). 
Випробу-
вання прово-
дяться підп-
риємством-
виробником 
тари (упако-
вки) або спе-
ціалізованою 
організацією 

Підпункт 
5.2.1 пункту 
5.2 
глави 5 По-
ложення № 
497 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які здійсню-
ють ванта-
жно-розван-
тажувальні 
роботи 
 
Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
вантажні  
судна 

50.24 
52.24 
 
 
 
 
 
 
 
50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 свідоцтво про 
відповідність 
тари (упако-
вки) небезпеч-
них вантажів 
відповідає ви-
могам міжна-
родних і націо-
нальних правил 
та стандартів, 
та видається на 
підставі пози-
тивних резуль-
татів випробу-
вань зразків 
тари (упако-
вки), які прово-
дяться підпри-
ємством-вироб-
ником тари 
(упаковки) або 
спеціалізова-
ною організа-
цією 
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забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

2.18. Упаковки не-
безпечних ва-
нтажів класу 
7 (радіоакти-
вні матеріали) 
випробову-
ються на під-
приємстві-ви-
робнику від-
повідно до ви-
мог Правил 
МАГАТЕ, за 
винятком ра-
діоактивних 
матеріалів з 
низькою пи-
томою актив-
ністю, що мо-
жуть перево-
зитися в упа-
ковці, яка ви-
значена 
IMDG Code і 
Рекомендаці-
ями ООН - за 
умови, що до-
тримані також 
додаткові ви-
моги, встано-

Підпункт 
5.2.2 пункту 
5.2 
глави 5 По-
ложення № 
497 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які здійсню-
ють ванта-
жно-розван-
тажувальні 
роботи 
 
Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
вантажні  
судна 

50.24 
52.24 
 
 
 
 
 
 
 
50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 упаковки небе-
зпечних ванта-
жів класу 7 (ра-
діоактивні ма-
теріали) випро-
бовуються на 
підприємстві-
виробнику від-
повідно до ви-
мог Правил 
МАГАТЕ, за 
винятком ра-
діоактивних 
матеріалів з ни-
зькою питомою 
активністю, що 
можуть перево-
зитися в упако-
вці, яка визна-
чена IMDG 
Code і Рекоме-
ндаціями ООН 
- за умови, що 
дотримані та-
кож додаткові 
вимоги, встано-
влені Прави-
лами МАГАТЕ 
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влені Прави-
лами 
МАГАТЕ 

О4 Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

2.19. Підготовка ін-
формації про 
вантаж дору-
чається ванта-
жовласником, 
за його власні 
кошти, спеці-
алізованим 
організаціям 
на підставі рі-
шення Комісії 
з формування 
та реалізації 
державної по-
літики щодо 
безпечного 
морського пе-
ревезення 
(далі - Комі-
сія) 

Абзац пер-
ший пункту 
6.2 
глави 6 По-
ложення № 
497 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які здійсню-
ють ванта-
жно-розван-
тажувальні 
роботи 
 
Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають  
вантажні су-
дна 

50.24 
52.24 
 
 
 
 
 
 
 
50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-

4 підготовлені 
документи зі 
справжніми 
підписами і пе-
чатками вруча-
ються вантажо-
відправником 
або уповнова-
женою ним 
особою причет-
ним учасникам 
транспортного 
процесу та кон-
трольним орга-
нам 
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О4 

конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

2.20. Підготовлені 
документи зі 
справжніми 
підписами і 
печатками 
вручаються 
вантажовідп-
равником або 
уповноваже-
ною ним осо-
бою причет-
ним учасни-
кам транспор-
тного процесу 
та контроль-
ним органам 

Абзац дру-
гий пункту 
6.3 
глави 6 По-
ложення № 
497 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які здійсню-
ють ванта-
жно-розван-
тажувальні 
роботи 
 
Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
вантажні  
судна 

50.24 
52.24 
 
 
 
 
 
 
 
50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 підготовлені 
документи зі 
справжніми 
підписами і пе-
чатками вруча-
ються вантажо-
відправником 
або уповнова-
женою ним 
особою причет-
ним учасникам 
транспортного 
процесу та кон-
трольним орга-
нам 
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О4 

Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

3. Правила ре-
єстрації опе-
рацій 
зі шкідливими 
речовинами 
на суднах, 
морських 
установках 
і в портах Ук-
раїни, затвер-
джені наказом 
Мінтрансу від 
10 квітня 2001 
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року № 205, 
зареєстровані 
в Мін’юсті 28 
травня 2001 
року за № 
452/5643 (далі 
- Правила № 
205): 
 

3.1. Реєстрація опе-
рацій в залеж-
ності від типу 
шкідливої ре-
човини і виду 
об'єкта, на 
якому ці опе-
рації викону-
ють, здійсню-
ється в журна-
лах реєстрації 
операцій зі 
шкідливими 
речовинами, у 
машинних або 
суднових жур-
налах, або в 
диспетчерсь-
ких журналах 

Пункт 1.8 
глави 1 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 реєстрація 
операцій в 
залежності від 
типу шкідливої 
речовини і 
виду об’єкта, 
на якому ці 
операції 
виконують, 
здійснюється в 
журналах 
реєстрації 
операцій 
зі шкідливими 
речовинами, у 
машинних або 
суднових 
журналах, або 
в 
диспетчерських 
журналах 
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О4 

жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

3.2. Журнали ре-
єстрації опе-
рацій зі шкід-
ливими речо-
винами є офі-
ційними суд-
новими доку-
ментами, по-
винні бути 
внесені в суд-
новий реєстр 
обов'язкових 
документів, 
прошнуровані 
і засвідчені 
печаткою ка-
пітана будь-
якого порту 

Пункт 1.9 
глави 1 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 журнали 
реєстрації 
операцій 
зі шкідливими 
речовинами 
внесені в 
судновий 
реєстр 
обов’язкових 
документів, 
прошнуровані і 
засвідчені 
печаткою 
капітана будь-
якого порту 
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О4 

Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

3.3. Записи про 
операції зі 
шкідливими 
речовинами в 
журналах ре-
єстрації опе-
рацій зі шкід-
ливими речо-
винами здійс-
нюють за 
встановленою 
формою з до-
триманням 

Абзац пер-
ший 
пункту 1.11 
глави 1 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 

4 записи про 
операції зі 
шкідливими 
речовинами в 
журналах 
реєстрації 
операцій зі 
шкідливими 
речовинами 
здійснюються 
за 
встановленою 
формою з 

 



53 
 

рекомендацій 
щодо запов-
нення журна-
лів. Форми 
цих журналів 
наведені у до-
датках 1, 2, 3 
та 4 до цих 
Правил 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

дотриманням 
рекомендацій 
щодо 
заповнення 
журналів 

3.4. Записи про 
операції зі 
шкідливими 
речовинами в 
судновому, 
машинному 

Абзаци дру-
гий–восьмий 
пункту 1.11 
глави 1 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 записи про опе-
рації зі шкідли-
вими речови-
нами в судно-
вому, машин-
ному або дис-
петчерському 
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або диспет-
черському 
журналі про-
вадяться у до-
вільній формі 
з обов'язко-
вим зазначен-
ням: 
- виду шкід-
ливої речо-
вини; 
- змісту про-
веденої опе-
рації згідно з 
рекомендаці-
ями щодо 
внесення за-
писів у жур-
нали реєстра-
ції операцій зі 
шкідливими 
речовинами; 
- часу початку 
і закінчення 
операції за мі-
сцевим часом; 
- місцезнахо-
дження судна 
на початку і 
наприкінці 
операції або 
назви порту 
проведення 
операції; 
- кількості пе-
рероблених 

 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

журналі прова-
дяться у дові-
льній формі з 
обов’язковим 
зазначенням: 
виду шкідливої 
речовини; 
змісту проведе-
ної операції згі-
дно з рекомен-
даціями щодо 
внесення запи-
сів у журнали 
реєстрації опе-
рацій зі шкід-
ливими речови-
нами; 
часу початку і 
закінчення опе-
рації за місце-
вим часом; 
місцезнахо-
дження судна 
на початку і на-
прикінці опера-
ції або назви 
порту прове-
дення операції; 
кількості пере-
роблених шкід-
ливих речовин 
у куб. м; 
номерів або по-
значок судно-
вих вантажних, 
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шкідливих ре-
човин у куб.м; 
- номерів або 
позначок суд-
нових вантаж-
них, палив-
них, мастиль-
них та інших 
цистерн згі-
дно з наявною 
на судні звіт-
ною техніч-
ною докумен-
тацією 

паливних, мас-
тильних та ін-
ших цистерн 
згідно з наяв-
ною на судні 
звітною техніч-
ною докумен-
тацією 

3.5. Кожну опера-
цію зі шкідли-
вими речови-
нами докладно 
і без зволі-
кання реєстру-
ють у відповід-
ному журналі 
так, щоб усі за-
писи, які сто-
суються її, 
мали заверше-
ний вигляд. За-
писи щодо ко-
жної заверше-
ної операції пі-
дписує особа 
командного 
складу судна, 
що є відповіда-
льною за ці 

Абзац пер-
ший пункту 
1.12 
глави 1 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 кожна операція 
зі шкідливими 
речовинами до-
кладно і без зво-
лікання реєстру-
ється у відповід-
ному журналі 
державною мо-
вою (на суднах, 
що здійснюють 
міжнародні 
рейси, також ан-
глійською мо-
вою), має завер-
шений вигляд та 
підписується 
особою команд-
ного складу су-
дна, що є відпо-
відальною за ці 
операції, а ко-
жна заповнена 
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операції, а ко-
жну заповнену 
сторінку підпи-
сує капітан су-
дна. Записи 
про операції зі 
шкідливими 
речовинами 
здійснюють 
державною мо-
вою України, а 
записи в жур-
налах реєстра-
ції операцій зі 
шкідливими 
речовинами на 
суднах, що 
здійснюють 
міжнародні 
рейси, також 
англійською 
мовою 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

сторінка підпи-
сується капіта-
ном судна 

3.6. Журнали ре-
єстрації опе-
рацій зі шкід-
ливими речо-
винами збері-
гаються на 
борту судна в 
такому місці, 
що є легкодо-
ступним і до-
зволяє в будь-
який прийнят-
ний час здійс-

Абзац дру-
гий пункту 
1.12 
глави 1 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 

4 журнали реєст-
рації операцій 
зі шкідливими 
речовинами 
зберігаються на 
борту судна в 
такому місці, 
що є легкодо-
ступним і до-
зволяє в будь-
який прийнят-
ний час здійс-
нити перевірку 
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нити переві-
рку журналу. 
Журнали збе-
рігаються на 
борту судна 
протягом 
трьох років 
після вне-
сення остан-
нього запису, 
а після цього 
здаються в ар-
хів судновлас-
ника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

журналу, та пі-
сля внесення 
останнього за-
пису зберіга-
ються на борту 
судна протягом 
трьох років з 
послідуючою 
здачею до ар-
хіву судновлас-
ника 

3.7. Записи про 
операції зі 
шкідливими 
речовинами 
повинні бути 
розбірливими, 
стислими. Ро-
бити записи 

Пункт 1.13 
глави 1 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 записи про опе-
рації зі шкідли-
вими речови-
нами розбір-
ливі, стислі, без 
записів олів-
цем, замазу-
вань, стирань 
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олівцем, зама-
зувати або 
стирати зроб-
лені записи не 
допускається. 
Невірний за-
пис охайно 
закреслюють, 
поруч відтво-
рюють його у 
виправленому 
вигляді, роб-
лять напис 
"Виправле-
ному вірити" і 
підписують 
виправлення 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

3.8. Під час зда-
вання шкідли-
вих речовин 

Пункт 1.14 
глави 1 

Субєкти го-
сподарю-

50.10 
50.20 

О1 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 

Смерть лю-
дини 
 

4 під час здавання 
шкідливих речо-
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на приймальні 
споруди таку 
операцію слід 
підтверджу-
вати розпис-
кою або до-
відкою. У по-
ртах України 
застосовують 
розписку за 
формою дода-
тка 5 до цих 
Правил 

Правил № 
205 

вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

вин на прийма-
льні споруди 
така операція 
підтверджується 
розпискою або 
довідкою 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

3.9. Розписки або 
довідки про 
здавання шкі-
дливих речо-
вин на прий-
мальні спо-
руди або пла-
вучі збирачі 
зберігаються 
на судні або 
морській 
установці, які 
здають шкід-
ливі речо-
вини, разом з 
іншими доку-
ментами про-
тягом трьох 
років 

Пункт 1.15 
глави 1 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 розписки або 
довідки про 
здавання шкід-
ливих речовин 
на приймальні 
споруди або 
плавучі збирачі 
зберігаються на 
судні 
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природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

3.10. Реєстрація 
операцій з на-
фтою в ма-
шинних відді-
леннях на на-
фтових танке-
рах валовою 
місткістю 150 
регістрових 
тонн і більше 
і на суднах мі-
сткістю 400 
регістрових 
тонн і більше, 
що не є наф-
товими танке-
рами, які ви-
конують між-
народні 
рейси, здійс-
нюється в жу-
рналі нафто-
вих операцій 
("Операції в 
машинному 
відділенні 

  Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 або морській 
установці, які 
здають шкід-
ливі речовини, 
разом з іншими 
документами 
протягом трьох 
років 
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(для всіх су-
ден)"), форма 
якого наве-
дена в дода-
тку 1 до цих 
Правил 

 
 
 
 
О4 

жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

3.11. Реєстрація опе-
рацій з нафтою 
на нафтових 
танкерах вало-
вою місткістю 
150 регістро-
вих тонн і бі-
льше, що вико-
нують міжна-
родні рейси, 
здійснюється 
також у жур-
налі нафтових 
операцій ("Ва-
нтажні і балас-
тні операції 
(для нафтових 
танкерів)"), фо-
рма якого наве-
дена в додатку 

Пункт 2.1 
глави 2 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 реєстрація опе-
рацій з нафтою 
в машинних 
відділеннях на 
нафтових тан-
керах валовою 
місткістю 150 
регістрових 
тонн і більше і 
на суднах міст-
кістю 400 регі-
стрових тонн і 
більше, що не є 
нафтовими тан-
керами, які ви-
конують між-
народні рейси, 
здійснюється в 
журналі нафто-
вих операцій 
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2 до цих Пра-
вил 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

3.12. Реєстрація 
операцій з на-
фтою на суд-
нах, що не 
здійснюють 
міжнародні 
рейси, на суд-
нах портового 
і службово-
допоміжного 
флоту, на 
морських ста-
ціонарних і 

Пункт 2.2 
глави 2 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 

4 реєстрація опе-
рацій з нафтою 
на нафтових та-
нкерах вало-
вою місткістю 
150 регістрових 
тонн і більше, 
що виконують 
міжнародні 
рейси, здійсню-
ється також у 
журналі нафто-
вих операцій 
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плавучих 
установках за 
розсудом вла-
сників, яким 
належать за-
значені за-
соби, може 
виконуватися 
або в журналі 
нафтових опе-
рацій (дода-
ток 1), або в 
машинному, а 
за відсутності 
машинного - в 
судновому 
або диспет-
черському 
журналі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

3.13. Під час реєст-
рації операцій, 
зазначених у 
пункті 2.4 цих 
Правил, у жур-
налі здійсню-
ються записи 

Пункт 2.3 
глави 2 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 реєстрація опе-
рацій з нафтою 
на суднах, що 
не здійснюють 
міжнародні 
рейси, на суд-
нах портового і 
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про прове-
дення таких 
операцій з на-
фтою в машин-
них відділен-
нях: 
- збирання і 
вилучення на-
фтових зали-
шків; 
- вилучення 
нафтовмісних 
лляльних і ба-
ластних вод; 
- прийняття і 
видача палива 
і змащуваль-
ного мастила; 
- скидання на-
фти, зазначені 
правилом 11 
додатка I до 
MARPOL 
73/78 

 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

службово-до-
поміжного 
флоту, на мор-
ських стаціона-
рних і плаву-
чих установках 
за розсудом 
власників, 
яким належать 
зазначені за-
соби, викону-
ється або в жу-
рналі нафтових 
операцій, або в 
машинному, а 
за відсутності 
машинного - в 
судновому або 
диспетчерсь-
кому журналі 
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3.14. На суднах, що 

не здійсню-
ють міжнаро-
дні рейси, і 
суднах порто-
вого і служ-
бово-допомі-
жного флоту, 
що перевозять 
нафту нали-
вом як вантаж 
(за винятком 
портових пла-
вучих бунке-
рувальників), 
додатково, 
крім записів, 
зазначених у 
пункті 2.4, ви-
конують за-
писи про такі 
операції: 
 - наванта-
ження нафти; 
 - внутрішньо-
суднове пере-
качування ва-
нтажу; 
 - виванта-
ження нафти; 
 - прийняття 
баласту у ван-
тажні танки; 
 - очищення 
вантажних та-
нків засобами 

Пункт 2.4 
глави 2 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 під час реєстра-
ції операцій, 
зазначених у 
пункті 2.4 Пра-
вил № 205, у 
журналі здійс-
нюються за-
писи про про-
ведення таких 
операцій з на-
фтою в машин-
них відділен-
нях: 
збирання і ви-
лучення нафто-
вих залишків; 
вилучення наф-
товмісних лля-
льних і баласт-
них вод; 
прийняття і ви-
дача палива і 
змащувального 
мастила; 
скидання на-
фти, зазначені 
правилом 11 
додатка I  
до MARPOL 
73/78 
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судна (очи-
щення ванта-
жних танків 
засобами за-
чисних стан-
цій або спеці-
алізованих 
споруд фіксу-
ється спеціа-
льним запи-
сом у судно-
вому жур-
налі); 
 - зливання 
баласту з ван-
тажних танків 
і промиваль-
ної води з від-
стійного та-
нка на бере-
гові очисні 
споруди; 
 - вилучення 
нафтових за-
лишків з ван-
тажних тан-
ків; 
 - скидання 
нафти, яку пе-
ревозять як 
вантаж, зазна-
чені правилом 
11 додатка I 
до MARPOL 
73/78 

забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 



68 
 
3.15. Капітани су-

ден повинні 
отримати від 
оператора 
приймальних 
споруд, що 
включають 
баржі та авто-
цистерни, ро-
зписку або 
довідку, в 
якій зазнача-
ються кіль-
кість прийня-
тої із судна 
промивної 
води, бруд-
ного баласту, 
нафтових за-
лишків або 
нафтовмісних 
сумішей, а та-
кож час і дата 
прийняття. Ця 
розписка або 
довідка може 
застосовува-
тися капіта-
ном судна в 
підтвер-
дження того, 
що його су-
дно не було 
втягнуто до 
інциденту, що 

Пункт 2.5 
глави 2 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 на суднах, що 
не здійснюють 
міжнародні 
рейси, і суднах 
портового і 
службово-до-
поміжного 
флоту, що пе-
ревозять нафту 
наливом як 
вантаж (за ви-
нятком порто-
вих плавучих 
бункерувальни-
ків), додатково, 
крім записів, 
зазначених у 
пункті 2.4 Пра-
вил № 205, ви-
конують за-
писи про такі 
операції: 
навантаження 
нафти; 
внутрішньо-су-
днове перека-
чування ван-
тажу; 
вивантаження 
нафти; 
прийняття бала-
сту у вантажні 
танки; 
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спричинив за-
бруднення 

забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

3.16. Розписку або 
довідку слід 
зберігати ра-
зом з журна-
лом нафтових 
операцій 

  Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 очищення ван-
тажних танків 
засобами судна 
(очищення ван-
тажних танків 
засобами зачи-
сних станцій 
або спеціалізо-
ваних споруд 
фіксується спе-
ціальним запи-
сом у судно-
вому журналі); 
зливання бала-
сту з вантаж-
них танків і 
промивальної 
води з відстій-
ного танка на 
берегові очисні 
споруди; 
вилучення наф-
тових залишків 
з вантажних та-
нків; 
скидання на-
фти, яку пере-
возять як ван-
таж, зазначені 
правилом 11 
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О4 

у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

додатка I до 
MARPOL 73/78 

3.17. Операції на-
копичування 
нафти і здачі 
її на судна-
збирачі або 
берегові об'є-
кти спеціалі-
зованими суд-
нами, на яких 
нафта накопи-
чується вна-
слідок роботи 
судна за пря-
мим функціо-
нальним при-
значенням, 
реєструються 
в судновому 
журналі. При 
цьому відзна-
чається, що 

Пункт 2.6 
глави 2 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 капітани суден 
отримують від 
оператора 
приймальних 
споруд, що 
включають ба-
ржі та автоцис-
терни, розпи-
ску або дові-
дку, в якій за-
значаються кі-
лькість прийня-
тої із судна 
промивної 
води, брудного 
баласту, нафто-
вих залишків 
або нафтовміс-
них сумішей, а 
також час і 
дата прийняття 
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кількість на-
фти зазначена 
за судновими 
вимірами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

3.18. Під час зда-
вання зібраної 
нафти адміні-
страції спеціа-
лізованого су-
дна слід отри-
мати розпи-
ску за фор-
мою, передба-
ченою пунк-
том 1.14 цих 
Правил 

Пункт 2.6 
глави 2 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 розписка або до-
відка зберіга-
ється разом з 
журналом наф-
тових операцій 
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О4 

 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

3.19. Операції з 
промасленим 
ганчір'ям на 
суднах, що 
здійснюють 
міжнародні 
рейси, на суд-
нах, що не 
здійснюють 

Пункт 2.7 
глави 2 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 операції нако-
пичування на-
фти і здачі її на 
судна-збирачі 
або берегові 
об’єкти спеціа-
лізованими су-
днами, на яких 
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міжнародні 
рейси, на суд-
нах портового 
і службово-
допоміжного 
флоту, на 
морських ста-
ціонарних і 
плавучих 
установках 
реєструються 
в машинному, 
а за відсутно-
сті машин-
ного - в суд-
новому жур-
налі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

нафта накопи-
чується внаслі-
док роботи су-
дна за прямим 
функціональ-
ним призначен-
ням, реєстру-
ються в судно-
вому журналі, 
із зазначенням, 
що кількість 
нафти зазна-
чена за судно-
вими вимірами 
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3.20. Реєстрацію 

операцій з 
промащеним 
ганчір'ям на 
приймальних 
спорудах у 
портах вико-
нують у дис-
петчерському 
журналі 

Пункт 2.7 
глави 2 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 під час зда-
вання зібраної 
нафти адмініст-
рації спеціалі-
зованого судна 
отримується 
розписка 
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забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

3.21. Під час реєст-
рації операцій 
з промасленим 
ганчір'ям за-
значають: 
а) спалювання 
промасленого 
ганчір'я на су-
дні: 
- дату і час 
спалювання; 
- місцезнахо-
дження судна 
під час спалю-
вання; 
- загальну кіль-
кість спале-
ного ганчір'я в 
куб. м; 
б) здавання 
промасленого 
ганчір'я на бе-
рег: 
- порт зда-
вання; 
- дату і час зда-
вання; 
- загальну кіль-
кість зданого 
промасленого 

Абзац пер-
ший пункту 
2.8 
глави 2 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 операції з про-
масленим ган-
чір’ям на суд-
нах, що здійс-
нюють міжнаро-
дні рейси, на су-
днах, що не 
здійснюють 
міжнародні 
рейси, на суднах 
портового і слу-
жбово-допоміж-
ного флоту, на 
морських стаці-
онарних і плаву-
чих установках 
реєструються в 
машинному, а за 
відсутності ма-
шинного - в суд-
новому журналі 

 



76 
 

ганчір'я в куб. 
м 

 
 
О4 

 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

3.22. Кожне судно, 
що перево-
зить шкідливі 
рідкі речо-
вини нали-
вом, повинно 
реєструвати 
всі операції в 
журналі ван-
тажних опера-
цій для суден, 
що перевозять 
шкідливі рідкі 
речовини на-
ливом, форма 
якого наве-
дена в дода-
тку 3 до цих 
Правил 

Абзац пер-
ший пункту 
2.8 
глави 2 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 реєстрацію 
операцій з про-
мащеним ган-
чір’ям на прий-
мальних спору-
дах у портах 
виконують у 
диспетчерсь-
кому журналі 
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О4 

вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

3.23. Операції 
щодо зда-
вання на бе-
рег ганчір'я, 
забрудненого 
рідкими шкід-
ливими речо-
винами, реєс-
труються в 
судновому 
журналі 

Абзац дру-
гий пункту 
2.8 
глави 2 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 під час реєстра-
ції операцій з 
промасленим 
ганчір’ям за-
значаються: 
а) спалювання 
промасленого 
ганчір’я на су-
дні: 
дату і час спа-
лювання; 
місцезнахо-
дження судна 
під час спалю-
вання; 
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О4 

 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

загальну кіль-
кість спаленого 
ганчір’я в куб. 
м; 
б) здавання 
промасленого 
ганчір’я на бе-
рег: 
порт здавання; 
дату і час зда-
вання; 
загальну кіль-
кість зданого 
промасленого 
ганчір’я в куб. 
м 

3.24. Реєстрація ви-
конується для 
шкідливих ре-
човин, що пе-
ревозять мо-
рем навалом 
або в упаковці 
на суднах, які 
плавають під 

Пункт 3.2 
глави 3 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 кожне судно, що 
перевозить шкі-
дливі рідкі речо-
вини наливом, 
реєструє всі опе-
рації в журналі 
вантажних опе-
рацій для суден, 
що перевозять 
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Державним 
прапором Ук-
раїни, в суд-
новому жур-
налі у разі по-
трапляння 
шкідливих ре-
човин у море. 
При цьому в 
обов'язковому 
порядку за-
значають: 
- місцезнахо-
дження судна; 
- час події; 
- наймену-
вання скину-
того небезпе-
чного ван-
тажу або шкі-
дливої речо-
вини згідно з 
МКМПНВ; 
- кількість ски-
нутого небез-
печного ван-
тажу або шкід-
ливої речовини 
в куб. м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

шкідливі рідкі 
речовини нали-
вом 
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3.25. Операції зі 

стічними во-
дами на суд-
нах реєстру-
ються в суд-
нових і ма-
шинних жур-
налах, а на 
морських 
установках - в 
диспетчерсь-
ких журналах 

Пункт 3.3 
глави 3 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 операції щодо 
здавання на бе-
рег ганчір’я, за-
брудненого рі-
дкими шкідли-
вими речови-
нами, реєстру-
ються в судно-
вому журналі 
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забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

3.26. Під час реєст-
рації операцій 
зі стічними во-
дами зазнача-
ють: 
а) час уведення 
в автоматич-
ний режим ро-
боти установки 
для обробки 
стічних вод (у 
машинному 
журналі); 
б) час виве-
дення з авто-
матичного ре-
жиму роботи 
установки для 
обробки стіч-
них вод (у ма-
шинному жур-
налі); 
в) здачу стіч-
них вод у пор-
тах (у судно-
вому журналі) 
із зазначенням: 
- дати і часу 
здачі; 
- порту здачі; 

Пункт 5.3 
глави 5 
Правил № 
205 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 під час реєстра-
ції операцій зі 
стічними во-
дами зазначено 
час уведення в 
автоматичний 
режим роботи 
установки для 
обробки стіч-
них вод (у ма-
шинному жур-
налі), час виве-
дення з автома-
тичного ре-
жиму роботи 
установки для 
обробки стіч-
них вод (у ма-
шинному жур-
налі), здачу сті-
чних вод у пор-
тах (у судно-
вому журналі) 
(із зазначенням 
дати і часу 
здачі, порту 
здачі, позна-
чення цистерн, 
з яких здані 
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- позначення 
цистерн, з яких 
здані стічні 
води; 
- кількості зда-
них стічних 
вод і їхнього 
залишку в цис-
тернах на су-
дні, куб. м; 
г) випадкове 
або інше над-
звичайне ски-
дання стічних 
вод у районах 
моря, де таке 
скидання забо-
роняється (в 
судновому жу-
рналі), із зазна-
ченням: 
- дати і часу 
скидання; 
- місцезнахо-
дження судна 
під час ски-
дання; 
- обставини 
скидання; 
- загальної кі-
лькості скину-
тих стічних 
вод (за судно-
вими вимі-
рами), куб. м 

 
 
 
О4 

у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

стічні води, кі-
лькості зданих  
стічних вод і 
їхнього зали-
шку в цистер-
нах на судні, 
куб. м), випад-
кове або інше 
надзвичайне 
скидання стіч-
них вод у райо-
нах моря, де 
таке скидання 
забороняється 
(в судновому 
журналі), (із за-
значенням дати 
і часу ски-
дання, місце-
знаходження 
судна під час 
скидання, об-
ставини ски-
дання, загаль-
ної кількості 
скинутих стіч-
них вод (за суд-
новими вимі-
рами), куб. м) 
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3.27. Скидання 

будь-якого 
сміття, крім 
харчових від-
ходів, в особ-
ливих райо-
нах забороня-
ється. Слід 
класифіку-
вати тільки 
сміття, що 
скидають у 
море. Для 
сміття всіх ка-
тегорій, крім 
категорії 1, 
скинутого на 
приймальні 
споруди, слід 
зазначати 
тільки зага-
льну прибли-
зну кількість 

Абзац дру-
гий пункту 
6.1 
глави 6 
Правил № 
205 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 скидання будь-
якого сміття, 
крім харчових 
відходів, в осо-
бливих районах 
не здійсню-
ється 
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забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

3.28. На кожному 
судні валовою 
місткістю 400 
регістрових 
тонн і більше 
та на кож-
ному судні, 
призначеному 
для переве-
зення 15 чо-
ловік і бі-
льше, які ви-
конують 
рейси до пор-
тів або до 
морських тер-
міналів, що 
знаходяться 
під юрисдик-
цією інших 
країн, а також 
на  
кожній стаці-
онарній і пла-
вучій платфо-
рмі, що 
зайнята розві-
дуванням і 
розробкою мі-

Підпункт 6.2 
глави 6 
Правил № 
205 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 на кожному су-
дні валовою мі-
сткістю 400 ре-
гістрових тонн 
і більше та на 
кожному судні, 
призначеному 
для переве-
зення 15 чоло-
вік і більше, які 
виконують 
рейси до портів 
або до морсь-
ких терміналів, 
що знаходяться 
під юрисдик-
цією інших 
країн, а також 
на кожній ста-
ціонарній і пла-
вучій платфо-
рмі, що зайнята 
розвідуванням і 
розробкою мі-
неральних ре-
сурсів морсь-
кого дна, згідно 
з Резолюцією 
Міжнародної 
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неральних ре-
сурсів морсь-
кого дна, згі-
дно з Резолю-
цією IMO 
MEPC.65 (37) 
операції зі 
сміттям по-
винні реєст-
руватися в 
журналі ре-
єстрації опе-
рацій зі сміт-
тям, форма 
якого наве-
дена в дода-
тку 4 до цих 
Правил 

 
 
 
О4 

у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

морської орга-
нізації 
MEPC.65 (37) 
операції зі 
сміттям реєст-
руються в жур-
налі реєстрації 
операцій зі 
сміттям 
 

3.29. На суднах, 
призначених 
для переве-
зення 15 чо-
ловік і бі-
льше, що 
здійснюють 
рейси трива-
лістю менше 
однієї години, 
операції зі 
сміттям реєст-
руються в су-
дновому жур-
налі 

Пункт 6.3 
глави 6 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 на суднах, при-
значених для 
перевезення 15 
чоловік і бі-
льше, що здійс-
нюють рейси 
тривалістю 
менше однієї 
години, опера-
ції зі сміттям 
реєструються в 
судновому жу-
рналі 
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О4 

 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

3.30. На суднах, 
стаціонарних 
і плавучих 
платформах, 
що не підпа-
дають під ви-
моги пункту 
6.2 цих Пра-
вил, операції 

Пункт 6.4 
глави 6 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 на суднах, ста-
ціонарних і 
плавучих плат-
формах, що не 
підпадають під 
вимоги пункту 
6.2 цих Правил, 
операції зі 
сміттям також 
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зі сміттям та-
кож реєстру-
ються в суд-
новому жур-
налі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

реєструються в 
судновому жу-
рналі 
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3.31. Підлягають 

реєстрації 
операції з та-
кими катего-
ріями сміття: 
- пластмасою; 
- сепарацій-
ними, обши-
вальними або 
пакувальними 
матеріалами, 
що мають 
плавучість; 
- подрібне-
ними виро-
бами з па-
перу, ганчі-
р'ям, склом, 
металом, пля-
шками, череп-
ками та ін-
шими; 
- харчовими 
відходами; 
- попелом з 
інсинераторів 

Пункт 6.5 
глави 6 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 здійснюється ре-
єстрація опера-
ції з такими ка-
тегоріями 
сміття, як пласт-
маса, сепара-
ційні, обшива-
льні або пакува-
льні матеріали, 
що мають пла-
вучість, подріб-
нені вироби з 
паперу, ганчір’я, 
скло, метал, 
пляшки, чере-
пки та інші, хар-
чові відходи, по-
піл з інсинерато-
рів 
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забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

3.32. Підлягають 
реєстрації такі 
операції зі 
сміттям, при 
цьому в кож-
ному випадку 
зазначають: 
а) скидання 
сміття в море: 
- дату і час 
скидання; 
- місцезнахо-
дження судна 
(широту і дов-
готу); 
- категорію 
скинутого 
сміття; 
- приблизну 
кількість ски-
нутого сміття 
кожної кате-
горії в куб. м; 
- підпис особи 
командного 
складу, відпо-
відальної за 
проведення 
операції; 

Пункт 6.6 
глави 6 
Правил № 
205 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 здійснюється 
реєстрація та-
ких операцій зі 
сміттям, при 
цьому в кож-
ному випадку 
зазначають: 
а) скидання 
сміття в море: 
дату і час ски-
дання; 
місцезнахо-
дження судна 
(широту і дов-
готу); 
категорію ски-
нутого сміття; 
приблизну кі-
лькість скину-
того сміття ко-
жної категорії в 
куб. м; 
підпис особи 
командного 
складу, відпові-
дальної за про-
ведення опера-
ції; 
б) здачу сміття 
на приймальні 
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б) здачу 
сміття на 
приймальні 
споруди або 
на інші судна 
в портах: 
- дату і час 
здачі; 
- порт чи спо-
руду, або на-
зву судна, що 
прийняло 
сміття; 
- категорію 
зданого 
сміття; 
- приблизну 
кількість зда-
ного сміття 
кожної кате-
горії в куб. м; 
- підпис особи 
командного 
складу, відпо-
відальної за 
проведення 
операції; 
в) спалювання 
сміття: 
- дату і час 
початку і за-
кінчення опе-
рації; 
- місцезнахо-
дження судна 

 
О4 

 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

споруди або на 
інші судна в 
портах: 
дату і час здачі; 
порт чи спо-
руду, або назву 
судна, що 
прийняло 
сміття; 
категорію зда-
ного сміття; 
приблизну кі-
лькість зданого 
сміття кожної 
категорії в куб. 
м; 
підпис особи 
командного 
складу, відпові-
дальної за про-
ведення опера-
ції; 
в) спалювання 
сміття: 
дату і час поча-
тку і закін-
чення операції; 
місцезнахо-
дження судна 
(широту і дов-
готу); 
приблизну кі-
лькість спале-
ного сміття в 
куб. м; 
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(широту і дов-
готу); 
- приблизну 
кількість спа-
леного сміття 
в куб. м; 
- підпис особи 
командного 
складу, відпо-
відальної за 
проведення 
операції; 
г) аварійні або 
інші надзви-
чайні ски-
дання сміття: 
- час події; 
- порт або мі-
сцезнахо-
дження судна 
під час події; 
- приблизну 
кількість і ка-
тегорію ски-
нутого сміття; 
- обставини 
вилучення, 
скидання або 
втрати, їхні 
причини та 
інші загальні 
зауваження 

підпис особи 
командного 
складу, відпові-
дальної за про-
ведення опера-
ції; 
г) аварійні або 
інші надзви-
чайні скидання 
сміття: 
час події; 
порт або місце-
знаходження 
судна під час 
події; 
приблизну кі-
лькість і кате-
горію скину-
того сміття; 
обставини ви-
лучення, ски-
дання або 
втрати, їхні 
причини та 
інші загальні 
зауваження 

3.33. Капітан пови-
нен отримати 
від оператора 
портових 

Пункт 6.7 
глави 6 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 капітан отри-
мує від опера-
тора портових 
приймальних 
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приймальних 
споруд або від 
капітана судна, 
що приймає 
сміття, розпи-
ску або дові-
дку, в якій за-
значається 
приблизна кі-
лькість перева-
нтаженого 
сміття 

підприємці), 
які мають 
судна  

 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

споруд або від 
капітана судна, 
що приймає 
сміття, розпи-
ску або дові-
дку, в якій за-
значається при-
близна кіль-
кість переван-
таженого 
сміття 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

3.34. Розписки або 
довідки по-
винні зберіга-
тися на борту 
судна разом з 
журналом ре-
єстрації опера-
цій зі сміттям 
протягом двох 
років 

Пункт 6.7 
глави 6 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
 

4 розписки або 
довідки збері-
гаються на бо-
рту судна ра-
зом з журналом 
реєстрації опе-
рацій зі сміт-
тям протягом 
двох років 

 



94 
 

природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

3.35. Операції з на-
копичування 
сміття на спе-
ціалізованих 
суднах під час 
виконання 
ними роботи 
за прямим фу-
нкціональним 
призначенням 
(нафтосміттє-
збирачі під 
час очищення 
акваторії 
порту і лікві-
дації роз-
лиття, зачисні 
станції та 
інші) реєстру-
ються в суд-
новому жур-
налі. При 
цьому відзна-
чається, що 
кількість 
сміття вказана 

Пункт 6.8 
глави 6 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 операції з нако-
пичування 
сміття на спеціа-
лізованих суд-
нах під час ви-
конання ними 
роботи за пря-
мим функціона-
льним призна-
ченням (нафтос-
міттєзбирачі під 
час очищення 
акваторії порту і 
ліквідації роз-
лиття, зачисні 
станції та інші) 
реєструються в 
судновому жур-
налі, із зазна-
ченням, що кіль-
кість сміття вка-
зана за судно-
вими вимірами 
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за судновими 
вимірами 

 
 
 
 
О4 

жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

3.36. Під час здачі 
зібраного 
сміття адміні-
страція судна 
повинна отри-
мати розпи-
ску або дові-
дку відпо-
відно до пун-
кту 1.14 цих 
Правил 

Пункт 6.8 
глави 6 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 під час здачі зіб-
раного сміття 
адміністрація 
судна отримує 
розписку 
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О4 

Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

3.37. Операції з 
приймання із 
суден і обро-
бки шкідли-
вих речовин 
на суднах-
збирачах або 
приймальних 
спорудах у 
портах по-
винні реєст-
руватися в 

Пункт 7.1 
глави 7 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 

4 операції з 
приймання із 
суден і обробки 
шкідливих ре-
човин на суд-
нах-збирачах 
або приймаль-
них спорудах у 
портах реєстру-
ються в жур-
налі реєстрації 
операцій зі 
шкідливими 
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журналі ре-
єстрації опе-
рацій зі шкід-
ливими речо-
винами на су-
днах-збирачах 
і приймаль-
них спорудах 
у портах, фо-
рма якого на-
ведена в дода-
тку 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

речовинами на 
суднах-збира-
чах і приймаль-
них спорудах у 
портах 

3.38. Операції з 
приймання із 
суден і насту-
пної здачі на 
приймальні 
споруди для 
обробки суд-

Пункт 7.2 
глави 7 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 операції з прий-
мання із суден і 
наступної здачі 
на приймальні 
споруди для об-
робки суднових 
відходів, що ви-
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нових відхо-
дів, що вико-
нуються пері-
одично спеці-
алізованими 
суднами (наф-
тосміттєзби-
рачами, бун-
керувальни-
ками, зачис-
ними станці-
ями та ін-
шими) 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

конуються пері-
одично спеціалі-
зованими суд-
нами (нафтос-
міттєзбира-
чами, бункеру-
вальниками, за-
чисними станці-
ями та іншими) 
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3.39. За відсутності 

на судні спе-
ціального жу-
рналу, зазна-
ченого в пун-
кті 7.1 цих 
Правил, допу-
скається реєс-
трувати в суд-
новому жур-
налі 

Пункт 7.2 
глави 7 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 за відсутності на 
судні спеціаль-
ного журналу 
операцій з прий-
мання із суден і 
наступної здачі 
на приймальні 
споруди для об-
робки суднових 
відходів, зазна-
ченого в пункті 
7.1 Правил № 
205, допуска-
ється реєстрація 
зазначених опе-
рацій в судно-
вому журналі 
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забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

3.40. На портових 
приймальних 
спорудах, що 
здійснюють 
тільки прий-
няття і очи-
щення нафто-
вмісних лля-
льних і балас-
тних вод, опе-
рації згідно з 
цими Прави-
лами реєстру-
ються в дис-
петчерському 
журналі 

Пункт 7.3 
глави 7 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 на портових 
приймальних 
спорудах, що 
здійснюють 
тільки прий-
няття і очи-
щення нафто-
вмісних лляль-
них і баластних 
вод, операції 
згідно з цими 
Правилами ре-
єструються в 
диспетчерсь-
кому журналі 
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О4 

 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

3.41. Судна-збирачі 
відходів у жу-
рналі реєстра-
ції операцій зі 
шкідливими 
речовинами, 
зазначеному в 
пункті 7.1 цих 
Правил, реєс-
трують також 
обробку або 
передачу на 
приймальні 
споруди влас-
них відходів 
(сміття, наф-
товмісних і 
стічних вод та 
інших) 

Пункт 7.4 
глави 7 
Правил № 
205 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 судна-збирачі 
відходів у жур-
налі реєстрації 
операцій зі 
шкідливими 
речовинами, за-
значеному в 
пункті 7.1 Пра-
вил № 205, ре-
єструють також 
обробку або пе-
редачу на 
приймальні 
споруди влас-
них відходів 
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О4 

ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4. Закон Укра-
їни «Про мор-
ські порти»: 

         

4.1. Власники (ко-
ристувачі) зе-
мельних діля-
нок, включе-
них до тери-
торії морсь-
кого порту, 
зобов’язані 
дотримува-
тися зводу 
звичаїв мор-
ського порту 

Абзац дру-
гий частини 
четвертої 
статті 8 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 

4 власники (ко-
ристувачі) зе-
мельних діля-
нок, включені 
до території 
морського 
порту та дотри-
муються зводу 
звичаїв морсь-
кого порту 
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О4 

 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

4.2. Власники (ко-
ристувачі) зе-
мельних діля-
нок, включе-
них до тери-
торії морсь-
кого порту, 
зобов’язані 

Абзац дру-
гий частини 
четвертої 
статті 8 
Закону Ук-
раїни «Про 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 власники (ко-
ристувачі) зе-
мельних діля-
нок, включені 
до території 
морського 
порту та дотри-
муються 
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дотримува-
тися зводу 
звичаїв мор-
ського порту 
та обов’язко-
вих постанов 
по порту 

морські по-
рти Укра-
їни» 
 

нюють дія-
льність в 
порту 

 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

обов’язкових 
постанов по 
порту 
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4.3. Будівельні ро-
боти на тери-
торії та в ак-
ваторії морсь-
кого порту 
проводяться в 
порядку, вста-
новленому за-
коном 

Частина 
п’ята статті 
8 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
 
Шкода, за-
вдана на-

4 будівельні ро-
боти на терито-
рії та в аквато-
рії морського 
порту прово-
дяться в по-
рядку, встанов-
леному зако-
ном 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

4.4. Звід звичаїв 
морського 
порту встано-
влює правила 
надання пос-
луг у морсь-
кому порту, 
обслугову-
вання суден і 
пасажирів, що 
склалися і 
тривалий час 
застосову-
ються на 
практиці у 
цьому морсь-
кому порту. 
Звід звичаїв 
морського 
порту містить 
правила 
щодо: 
1) порядку 
вручення по-
відомлення 
про готов-
ність судна до 
здійснення 

Пункт 1 
частини пер-
шої статті 9 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 

4 зводом звичаїв 
морського 
порту встанов-
лено та викону-
ється порядок 
вручення пові-
домлення про 
готовність су-
дна до здійс-
нення операцій 
з вантажем 
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операцій з 
вантажем 

 
 
 
 
 
О4 

жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

морському 
або річко-
вому порту 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

4.5. 2) порядку ро-
зрахунку ста-
лійного часу, 
якщо він не 
встановлений 
угодою сторін 

Пункт 2 
частини пер-
шої статті 9 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 зводом звичаїв 
морського 
порту встанов-
лено та викону-
ється порядок 
розрахунку ста-
лійного часу, 
якщо він не 
встановлений 
угодою сторін 
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О4 

Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

4.6 3) переліку 
послуг, що 
надаються в 
морському 
порту; 

Пункти 3, 4 
частини пер-
шої статті 9 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-

4 зводом звичаїв 
морського 
порту встанов-
лено перелік 
послуг та інші 
правила здійс-
нення госпо-
дарських опе-
рацій у межах 
морського 
порту, що нада-
ються в морсь-
кому порту 
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О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

 

4.7. Звід звичаїв 
морського 
порту вида-
ється адмініс-

Частина 
третя статті 
9 
Закону Ук-
раїни «Про 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 звід звичаїв 
морського 
порту виданий 
адміністрацією 
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трацією мор-
ських портів 
України щодо 
кожного мор-
ського порту, 
завіряється 
Торгово-про-
мисловою па-
латою Укра-
їни і оприлю-
днюється на 
офіційному 
веб-сайті ад-
міністрації 
морських пор-
тів України 

морські по-
рти Укра-
їни» 
 

 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 

морських пор-
тів України 
щодо кожного 
морського 
порту, завірено 
Торгово-про-
мисловою па-
латою України 
і оприлюднено 
на офіційному 
вебсайті адмі-
ністрації мор-
ських портів 
України 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

середо-
вищу 

4.8. Контроль за 
встановленим 
режимом пе-
ребування і 
переміщення 
в межах мор-
ського порту 
здійснюють 
служби мор-
ської безпеки, 
загони охо-
рони морсь-
кого порту 
спільно з ор-
ганом охо-
рони держав-
ного кордону 
з дотриман-
ням вимог 
міжнародних 
договорів Ук-
раїни 

Частина пе-
рша статті 
10 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 

4 контроль за 
встановленим 
режимом пере-
бування і пере-
міщення в ме-
жах морського 
порту здійсню-
ють служби 
морської без-
пеки, загони 
охорони морсь-
кого порту спі-
льно з органом 
охорони держа-
вного кордону 
з дотриманням 
вимог міжнаро-
дних договорів 
України 
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Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

4.9. Загони охо-
рони морсь-
кого порту, 
служби мор-
ської безпеки 
можуть ство-
рюватися в 
установле-
ному законом 
порядку адмі-
ністрацією 
морських пор-
тів України, 
власниками 
морських тер-
міналів та по-
ртовими опе-
раторами і ді-
ють на підс-
таві положень 
про них, ти-
пові форми 
яких затвер-
джуються 
центральним 

Частина 
друга статті 
10 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 загони охорони 
морського 
порту, служби 
морської без-
пеки створено 
в установле-
ному законом 
порядку адміні-
страцією мор-
ських портів 
України, влас-
никами морсь-
ких терміналів 
та портовими 
операторами і 
діють на підс-
таві положень 
про них, які ро-
зроблено відпо-
відно до типо-
вих положень 
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органом вико-
навчої влади, 
що забезпечує 
формування 
та реалізує 
державну по-
літику у сфе-
рах морського 
і річкового 
транспорту 

 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

4.10. Підтримання 
режиму пере-
бування в 
морському 
порту із залу-
ченням сто-
ронніх охо-
ронних пос-
луг здійсню-
ється на дого-
вірних заса-
дах відпо-
відно до ви-
мог законо-
давства 

Частина 
третя статті 
10 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 

4 підтримання 
режиму пере-
бування в мор-
ському порту із 
залученням 
сторонніх охо-
ронних послуг 
здійснюється 
на договірних 
засадах відпо-
відно до вимог 
законодавства 
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О4 

 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

4.11. Загальний ко-
нтроль за до-
триманням 
режиму пере-
бування і пе-
реміщення в 
морському 
порту здійс-
нює адмініст-

Частина чет-
верта статті 
10 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 адміністрація 
морських пор-
тів України 
здійснює зага-
льний контроль 
за дотриман-
ням режиму пе-
ребування і пе-
реміщення в 
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рація морсь-
ких портів 
України 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

морському 
порту 
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4.12. Адміністрація 
морських пор-
тів України, 
суб’єкти гос-
подарювання, 
що провадять 
свою діяль-
ність у морсь-
кому порту, 
вживають не-
відкладних 
заходів для лі-
квідації нас-
лідків стихій-
ного лиха, 
аварій і катас-
троф, які при-
звели до по-
рушення ро-
боти в морсь-
кому порту 

Частина пе-
рша статті 
12 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
 
Шкода, за-
вдана на-

4 адміністрація 
морських пор-
тів України, 
суб’єкти госпо-
дарювання, що 
провадять свою 
діяльність у 
морському 
порту, вжива-
ють невідклад-
них заходів для 
ліквідації нас-
лідків стихій-
ного лиха, ава-
рій 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

4.13. Адміністрація 
морських пор-
тів України за 
погодженням 
з капітаном 
морського 
порту зо-
бов’язана роз-
робити та за-
твердити в 
установле-
ному порядку 
план локаліза-
ції та ліквіда-
ції аварій (ка-
тастроф), за-
безпечити дія-
льність 
об’єктової 
аварійно-ря-
тувальної слу-
жби, закупі-
влю та підт-
римання в на-
лежному 
стані спеціалі-
зованих су-

Частина 
друга статті 
12 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 

4 адміністрацією 
морських пор-
тів України за 
погодженням з 
капітаном мор-
ського порту 
розроблено та 
затверджено в 
установленому 
порядку план 
локалізації та 
ліквідації ава-
рій (катастроф) 
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ден, необхід-
ного облад-
нання, при-
строїв і меха-
нізмів для лік-
відації аварій 
на території 
та в акваторії 
морського 
порту 

 
 
 
 
 
О4 

конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

морському 
або річко-
вому порту 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

4.14. Адміністрація 
морських пор-
тів України за 
погодженням 
з капітаном 
морського 
порту зо-
бов’язана роз-
робити та за-
твердити в 
установле-
ному порядку 
план локаліза-
ції та ліквіда-
ції аварій (ка-
тастроф), за-
безпечити дія-
льність 
об’єктової 

Частина 
друга статті 
12 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом. 

4 адміністрацією 
морських пор-
тів України за-
безпечено дія-
льність 
об’єктової ава-
рійно-рятува-
льної служби 
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аварійно-ря-
тувальної слу-
жби, закупі-
влю та підт-
римання в на-
лежному 
стані спеціалі-
зованих су-
ден, необхід-
ного облад-
нання, при-
строїв і меха-
нізмів для лік-
відації аварій 
на території 
та в акваторії 
морського 
порту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

4.15. Адміністрація 
морських пор-
тів України за 
погодженням 
з капітаном 
морського 
порту зо-
бов’язана роз-
робити та за-
твердити в 
установле-
ному порядку 

Частина 
друга статті 
12 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-

4 адміністрацією 
морських пор-
тів України за-
безпечено заку-
півлю та підт-
римання в на-
лежному стані 
спеціалізова-
них суден, не-
обхідного об-
ладнання, при-
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план локаліза-
ції та ліквіда-
ції аварій (ка-
тастроф), за-
безпечити дія-
льність 
об’єктової 
аварійно-ря-
тувальної слу-
жби, закупі-
влю та підт-
римання в на-
лежному 
стані спеціалі-
зованих су-
ден, необхід-
ного облад-
нання, при-
строїв і меха-
нізмів для лік-
відації аварій 
на території 
та в акваторії 
морського 
порту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом. 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

строїв і механі-
змів для лікві-
дації аварій на 
території та в 
акваторії мор-
ського порту 
 

4.16. Порядок взає-
модії адмініс-
трації морсь-
ких портів 
України та 

Частина чет-
верта статті 
12 
Закону Ук-
раїни «Про 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 адміністрацією 
морських пор-
тів України за 
погодженням з 
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суб’єктів гос-
подарювання, 
що провадять 
свою діяль-
ність у морсь-
кому порту, 
запобігання та 
ліквідації ава-
рій на терито-
рії та в аква-
торії морсь-
кого порту 
встановлю-
ється адмініс-
трацією мор-
ських портів 
України за 
погодженням 
з капітаном 
морського 
порту та влас-
никами (кори-
стувачами) 
морських тер-
міналів і пор-
товими опера-
торами 

морські по-
рти Укра-
їни» 
 

 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом. 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 

капітаном мор-
ського порту та 
власниками 
(користува-
чами) морських 
терміналів і по-
ртовими опера-
торами встано-
влено порядок 
взаємодії адмі-
ністрації мор-
ських портів 
України та 
суб’єктів гос-
подарювання, 
що провадять 
свою діяльність 
у морському 
порту, запобі-
гання та лікві-
дації аварій на 
території та в 
акваторії мор-
ського порту 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

середо-
вищу 

4.17. 2) надання по-
слуг суднам 
на підходах і 
безпосеред-
ньо в аквато-
рії морського 
порту для їх 
безпечного 
судноплавс-
тва, маневру-
вання та стоя-
нки 

Пункт 2 
частини пер-
шої статті 15 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом. 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 

4 адміністрація 
морських пор-
тів України на-
дає послуги су-
днам на підхо-
дах і безпосе-
редньо в аква-
торії морського 
порту для їх 
безпечного су-
дноплавства, 
маневрування 
та стоянки 
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Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

4.18. 3) організації 
та забезпе-
чення безпеч-
ної експлуата-
ції об’єктів 
портової ін-
фраструктури 
державної 
власності, у 
тому числі гі-
дротехнічних 
споруд, сис-
тем забезпе-
чення безпеки 
мореплавства, 
розташованих 
у межах тери-
торії та аква-
торії морсь-
кого порту 

Пункт 3 
частини пер-
шої статті 15 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом. 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 адміністрація 
морських пор-
тів України ор-
ганізовує та за-
безпечує безпе-
чну експлуата-
цію об’єктів 
портової інфра-
структури дер-
жавної власно-
сті, у тому чи-
слі гідротехніч-
них споруд, си-
стем забезпе-
чення безпеки 
мореплавства, 
розташованих 
у межах тери-
торії та аквато-
рії морського 
порту 
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О4 

пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

4.19. 4) організа-
ції та забез-
печення без-
пеки мореп-
лавства 

Пункт 4 
частини пер-
шої статті 15 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 

4 адміністрація 
морських пор-
тів України ор-
ганізовує та за-
безпечує без-
пеку мореплав-
ства 
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О4 

 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом. 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

4.20. 5) збору та 
обліку даних, 
що вносяться 
до Реєстру 
морських пор-
тів України 

Пункт 5 
частини пер-
шої статті 15 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 адміністрація 
морських пор-
тів України за-
безпечує збір 
та облік даних, 
що вносяться 
до Реєстру 
морських пор-
тів України 
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О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом. 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 
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4.21. 7) організації 
та координа-
ції аварійно-
рятувальних 
робіт 

Пункт 7 
частини пер-
шої статті 15 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом. 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
 
Шкода, за-
вдана на-

4 адміністрація 
морських пор-
тів України ор-
ганізовує та ко-
ординує ава-
рійно-рятува-
льні роботи 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

4.22. 9) забезпе-
чення дотри-
мання законо-
давства про 
охорону на-
вколишнього 
природного 
середовища, у 
тому числі 
шляхом уча-
сті в межах 
визначеної за-
конодавством 
компетенції у 
виявленні ви-
падків ски-
дання суд-
нами (плавза-
собами) за-
бруднюючих 
речовин у ме-
жах акваторії 
порту 

Пункт 9 
частини пер-
шої статті 15 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом. 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 

4 адміністрація 
морських пор-
тів України за-
безпечує до-
тримання зако-
нодавства про 
охорону навко-
лишнього при-
родного сере-
довища, у тому 
числі шляхом 
участі в межах 
визначеної за-
конодавством 
компетенції у 
виявленні ви-
падків ски-
дання суднами 
(плавзасобами) 
забруднюючих 
речовин у ме-
жах акваторії 
порту 
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О4 

конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

морському 
або річко-
вому порту 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

4.23. 10) забезпе-
чення прове-
дення робіт з 
ліквідації нас-
лідків забруд-
нення  тери-
торії та аква-
торії морсь-
кого порту 

Пункт 10 
частини пер-
шої статті 15 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом. 

4 адміністрація 
морських пор-
тів України за-
безпечує про-
ведення робіт з 
ліквідації нас-
лідків забруд-
нення території 
та акваторії 
морського 
порту 
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О4 

 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

4.24. 11) надання 
допомоги по-
терпілим 

Пункт 11 
частини пер-
шої статті 15 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-

4 адміністрація 
морських пор-
тів України на-
дає допомогу 
потерпілим 
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О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом. 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

4.25. 14) координа-
ції своєї дія-
льності та дія-
льності капі-

Пункт 14 
частини пер-
шої статті 15 
Закону Ук-
раїни «Про 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 адміністрація 
морських пор-
тів України ко-
ординує свою 
діяльність та 
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тана морсь-
кого порту, 
лоцманської 
служби, влас-
ників морсь-
ких терміна-
лів, портових 
операторів, 
інших 
суб’єктів гос-
подарювання, 
що провадять 
діяльність у 
морському 
порту, у разі 
виникнення 
стихійного 
лиха, аварій, 
катастроф, ін-
ших надзви-
чайних ситуа-
цій, що потре-
бують взаємо-
дії 

морські по-
рти Укра-
їни» 
 

 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом. 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 

діяльність капі-
тана морського 
порту, лоцман-
ської служби, 
власників мор-
ських терміна-
лів, портових 
операторів, ін-
ших суб’єктів 
господарю-
вання, що про-
вадять діяль-
ність у морсь-
кому порту, у 
разі виник-
нення стихій-
ного лиха, ава-
рій, катастроф, 
інших надзви-
чайних ситуа-
цій, що потре-
бують взаємо-
дії 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

середо-
вищу 

4.26. Обов’язкові 
постанови по 
порту прий-
маються адмі-
ністрацією 
морських пор-
тів України за 
погодженням 
з капітаном 
морського 
порту та цент-
ральним орга-
ном виконав-
чої влади, що 
забезпечує ре-
алізацію дер-
жавної полі-
тики у сфері 
безпеки на 
морському і 
річковому 
транспорті 

Частина пе-
рша статті 
17 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом. 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 

4 адміністрація 
морських пор-
тів України 
приймає 
обов’язкові по-
станови по 
порту за пого-
дженням з ка-
пітаном морсь-
кого порту та 
центральним 
органом вико-
навчої влади, 
що забезпечує 
реалізацію дер-
жавної полі-
тики у сфері 
безпеки на 
морському і рі-
чковому транс-
порті 
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Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

4.27. 2) райони 
обов’язкового 
та необов’яз-
кового лоцма-
нського про-
ведення, кате-
горії суден і 
вимоги до ка-
пітанів суден, 
що звільня-
ються від 
обов’язкового 
лоцманського 
проведення, 
встановлені 
центральним 
органом вико-
навчої влади, 
що забезпечує 
формування 
та реалізує 
державну по-
літику у сфе-
рах морського 

Частина 
друга статті 
17 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом. 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 обов’язкові по-
станови по 
порту містять 
специфічну для 
кожного морсь-
кого порту ін-
формацію, від-
повідно до час-
тини другої 
статті 17 За-
кону України 
«Про морські 
порти України» 
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і річкового 
транспорту 

 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

4.28. 5) правила і 
встановлені мі-
сця прове-
дення ванта-
жно-розванта-
жувальних ро-
біт, порядок 
здійснення в 
морському 
порту техніч-
ного обслуго-
вування та ре-
монту суден 

Частина чет-
верта статті 
17 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Адміністра-
ція морсь-
ких портів 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 

4 адміністрацією 
морських пор-
тів України 
опубліковано 
обов’язкові по-
станови по 
порту 
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О4 

 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом. 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

4.29. Обов’язкові 
постанови по 
порту є 
обов’язко-
вими до вико-
нання всіма 
юридичними і 
фізичними 
особами, які 
перебувають 

Частина 
п’ята статті 
17 
Закону Ук-
раїни «Про 
морські по-
рти Укра-
їни» 
 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 обов’язкові по-
станови по 
порту викону-
ються всіма 
юридичними і 
фізичними осо-
бами, які пере-
бувають у мор-
ському порту 
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у морському 
порту, після 
їх обов’язко-
вої державної 
реєстрації та 
опубліку-
вання в Пові-
домленнях 
мореплавцям 
України. Ад-
міністрація 
морських пор-
тів України 
зобов’язана 
опублікову-
вати обов’яз-
кові поста-
нови по 
порту, усі 
зміни, внесені 
до них, у По-
відомленнях 
мореплавцям 
України 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з пе-
ревезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом. 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розванта-
жувальних 
робіт у 
морському 
або річко-
вому порту 
 
Шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 
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5. Положення 

про навіга-
ційно-гідрог-
рафічне забез-
печення море-
плавства у 
внутрішніх 
морських во-
дах, територі-
альному морі 
та виключній 
(морській) 
економічній 
зоні України, 
затверджене 
наказом Мін-
трансзв’язку 
від 29 травня 
2006 року № 
514, зареєст-
роване в 
Мін’юсті 14 
червня 2006 
року за № 
708/12582 
(далі - Поло-
ження № 514) 

         

5.1. Промірні ро-
боти з будіве-
льно-експлуа-
таційною ме-
тою викону-
ються в зале-
жності від ве-
личини й ін-
тенсивності 

Пункт 2.7 
глави 2 
Положення 
№ 514 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які забезпе-
чують наві-

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 організаціями, 
які експлуату-
ють відповідні 
морські шляхи 
і гідротехнічні 
споруди, вста-
новлено періо-
дичність прове-
дення промірів 
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замулювання 
морських об'-
єктів. Періо-
дичність про-
ведення про-
мірів установ-
люється орга-
нізаціями, які 
експлуатують 
відповідні 
морські 
шляхи і гідро-
технічні спо-
руди 

гаційно-гі-
дрографі-
чне забез-
печення 

О3 Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

5.2. При вико-
нанні промір-
них робіт не-
спеціалізова-
ними підпри-
ємствами ма-
теріали ви-
вчення по-
винні бути 
подані до Де-
ржгідрографії 
для експерт-
ної оцінки і 
тільки після 
такої оцінки 
вони можуть 
бути викорис-
тані в подаль-
шому для ко-
ректури карт, 
керівництв і 
посібників 

Пункт 2.8 
глави 2 
Положення 
№ 514 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які забезпе-
чують наві-
гаційно-гі-
дрографі-
чне забез-
печення 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 при виконанні 
промірних робіт 
неспеціалізова-
ними підприємс-
твами матеріали 
вивчення пода-
ються до ДУ 
«Держгідрогра-
фія» для експер-
тної оцінки 
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5.3. Порядок забез-
печення суден, 
підприємств, 
установ та ор-
ганізацій Укра-
їни, іноземних 
користувачів 
та організацій 
морськими на-
вігаційними 
картами, аль-
бомами та ат-
ласами карт, 
керівництвами 
та посібниками 
для плавання 
визначається у 
першому щорі-
чному випуску 
Повідомлень 
мореплавцям 

Пункт 3.3 
глави 3 
Положення 
№ 514 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які забезпе-
чують наві-
гаційно-гід-
рографічне 
забезпе-
чення 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 порядок забезпе-
чення суден, 
підприємств, ус-
танов та органі-
зацій України, 
іноземних кори-
стувачів та орга-
нізацій морсь-
кими навігацій-
ними картами, 
альбомами та 
атласами карт, 
керівництвами 
та посібниками 
для плавання ви-
значено у пер-
шому щоріч-
ному випуску 
Повідомлень 
мореплавцям 

 

5.4. Порядок об-
ліку, викорис-
тання картог-
рафічної про-
дукції, посіб-
ників і керів-
ництв для пла-
вання визнача-
ється Держгід-
рографією 

Пункт 3.4 
глави 3 
Положення 
№ 514 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які забезпе-
чують наві-
гаційно-гід-
рографічне 
забезпе-
чення 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-

4 ДУ «Держгідро-
графія» визна-
чено порядок 
обліку, викорис-
тання картогра-
фічної продук-
ції, посібників і 
керівництв для 
плавання 
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ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

ного забез-
печення мо-
реплавства 

5.5. Відомості про 
коригування, 
нові видання 
навігаційних 
карт, керів-
ництв і посіб-
ників для пла-
вання, їх пе-
ревидання чи 
непридатність 
до викорис-
тання у наві-
гаційних ці-
лях публіку-
ються у Пові-
домленнях 
мореплавцям 

Пункт 3.5 
глави 3 
Положення 
№ 514 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які забезпе-
чують наві-
гаційно-гід-
рографічне 
забезпе-
чення 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 відомості про 
коригування, 
нові видання на-
вігаційних карт, 
керівництв і по-
сібників для 
плавання, їх пе-
ревидання чи 
непридатність 
до використання 
у навігаційних 
цілях публіку-
ються у Повідо-
мленнях мореп-
лавцям 

 

5.6. Утримання і 
розвиток сис-
теми навіга-
ційного обла-
днання морів 
здійснюється 
шляхом вико-
нання заходів 
щодо проек-
тування, буді-
вництва, 
оснащення 

Пункт 4.2 
глави 4 
Положення 
№ 514 

Держгідро-
графія 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
 
 
 

4 забезпечено ут-
римання і розви-
ток системи на-
вігаційного об-
ладнання морів 
шляхом вико-
нання заходів 
щодо проекту-
вання, будівниц-
тва, оснащення 
апаратурою, 
уведення в дію 
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апаратурою, 
уведення в 
дію нових, 
модернізації і 
підтримання 
безперебійної 
роботи дію-
чих засобів 
навігаційного 
обладнання 

О3 Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

нових, модерні-
зації і підтри-
мання безпере-
бійної роботи ді-
ючих засобів на-
вігаційного об-
ладнання 

5.7. Засоби навіга-
ційного обла-
днання зага-
льнодержав-
ного зна-
чення, які за-
безпечують 
безпеку між-
народного і 
внутрішнього 
мореплавства 
в морській 
зоні відпові-
дальності Ук-
раїни, перебу-
вають у ві-
данні Держгі-
дрографії 

Пункт 4.4 
глави 4 
Положення 
№ 514 

Держгідро-
графія 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 окремі спеціа-
льні засоби наві-
гаційного облад-
нання портів, 
портових пунк-
тів, терміналів, 
підхідних кана-
лів та інших 
об’єктів, які на-
лежать цим ор-
ганізаціям, зна-
ходяться у ві-
данні підпри-
ємств та органі-
зацій за узго-
дженням з ДУ 
«Держгідрогра-
фія». Місця 
встановлення, 
режими роботи і 
зони дії цих за-
собів навігацій-
ного обладнання 
узгоджено з ДУ 
«Держгідрогра-
фія» 
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5.8. Підприємства 
й організації 
України при 
будівництві і 
реконструкції 
морських пор-
тів, портових 
пунктів, тер-
міналів, підхі-
дних каналів, 
гідротехніч-
них і підвод-
них споруд, 
прокладанні 
трубопрово-
дів і кабель-
них ліній зв'я-
зку на аквато-
ріях морів, 
уведенні в 
дію нових су-
дноплавних 
трас повинні 
передбачати 
оснащення 
цих об'єктів 
необхідними 
ЗНО із забез-
печенням пер-
шочергового 
їх будівниц-
тва і введення 
в дію в пов-
ному обсязі 

Пункт 4.5 
глави 4 
Положення 
№ 514 

Держгідро-
графія та 
інші Субє-
кти госпо-
дарювання 
(фізичні 
особи-під-
приємці) 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 підприємствами 
та організаціями 
при будівництві 
і реконструкції 
морських пор-
тів, портових 
пунктів, термі-
налів, підхідних 
каналів, гідроте-
хнічних і підво-
дних споруд, 
прокладанні 
трубопроводів і 
кабельних ліній 
зв’язку на аква-
торіях морів, 
уведенні в дію 
нових суднопла-
вних трас перед-
бачено осна-
щення цих 
об’єктів необ-
хідними зна-
ками навігацій-
ного обладнання 
із забезпеченням 
першочергового 
їх будівництва і 
введення в дію в 
повному обсязі. 
Проекти навіга-
ційного облад-
нання вказаних 
об’єктів узго-
джено з ДУ «Де-
ржгідрографія» 
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5.9. Режими ро-
боти берего-
вих і плаву-
чих ЗНО ого-
лошуються в 
описах вогнів 
і знаків, опи-
сах радіотех-
нічних засо-
бів, Повідом-
леннях мореп-
лавцям 

Пункт 4.6 
глави 4 
Положення 
№ 514 

Держгідро-
графія та 
інші Субє-
кти госпо-
дарювання 
(фізичні 
особи-під-
приємці) 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 режими роботи 
берегових і пла-
вучих знаків на-
вігаційного об-
ладнання оголо-
шуються в опи-
сах вогнів і зна-
ків, описах ра-
діотехнічних за-
собів, Повідом-
леннях морепла-
вцям 

 

5.10. виконання ро-
біт з розвитку 
та реконстру-
кції загально-
державної си-
стеми ЗНО 
згідно із су-
часними ви-
могами до за-
безпечення 
безпеки море-
плавства, ви-
робничої дія-
льності та ба-
зування суден 

Абзац дру-
гий пункту 
4.7 
глави 4 
Положення 
№ 514 

Держгідро-
графія 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює виконання 
робіт з розвитку 
та реконструкції 
загальнодержав-
ної системи за-
собів навігацій-
ного обладнання 
згідно із сучас-
ними вимогами 
до забезпечення 
безпеки мореп-
лавства, вироб-
ничої діяльності 
та базування су-
ден 
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графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

5.11. обслугову-
вання, ремонт 
і забезпечення 
дії берегових і 
плавучих 
ЗНО загаль-
нодержавного 
значення, сво-
єчасне вста-
новлення та 
зняття плаву-
чих ЗНО 

Абзац третій 
пункту 4.7 
глави 4 
Положення 
№ 514 

Держгідро-
графія 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює обслугову-
вання, ремонт і 
забезпечення дії 
берегових і пла-
вучих знаків на-
вігаційного об-
ладнання загаль-
нодержавного 
значення, своє-
часне встанов-
лення та зняття 
плавучих засо-
бів навігацій-
ного обладнання 

 

5.12. узгодження 
встановлення 
окремих спе-
ціальних ЗНО 
на акваторіях 
портів, порто-
вих пунктів, 
терміналів, пі-
дхідних кана-
лів, які вико-
ристовуються 
для плавання і 

Абзац четве-
ртий пункту 
4.7 
глави 4 
Положення 
№ 514 

Держгідро-
графія 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює узгодження 
встановлення 
окремих спеціа-
льних знаків на-
вігаційного об-
ладнання на ак-
ваторіях портів, 
портових пунк-
тів, терміналів, 
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діяльності су-
ден 

вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

підхідних кана-
лів, які викорис-
товуються для 
плавання і дія-
льності суден 

5.13. проектування 
встановлення 
та обладнання 
ЗНО судноп-
лавних фарва-
терів 

Абзац шос-
тий пункту 
4.7 
глави 4 
Положення 
№ 514 

Держгідро-
графія 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює систематич-
ний контроль за 
дією берегових і 
плавучих засо-
бів навігацій-
ного обладнання 

 

5.14. позначення 
плавучими за-
стережними 
знаками вияв-
лених навіга-
ційних небез-
пек 

Абзац сьо-
мий пункту 
4.7 
глави 4 
Положення 
№ 514 

Держгідро-
графія 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює позначення 
плавучими зас-
тережними зна-
ками виявлених 
навігаційних не-
безпек 
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О3 

Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

5.15. розгляд пре-
тензій судно-
водіїв до наві-
гаційного об-
ладнання та 
вживання не-
обхідних за-
ходів для усу-
нення цих 
претензій 

Абзац вось-
мий пункту 
4.7 
глави 4 
Положення 
№ 514 

Держгідро-
графія 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює розгляд 
претензій судно-
водіїв до навіга-
ційного облад-
нання та вжи-
вання необхід-
них заходів для 
усунення цих 
претензій 
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графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

5.16. використання 
засобів циф-
рової навігації 
(е-навігації) і 
електронних 
навігаційних 
карт як ос-
нови для 
отримання і 
відображення 
інформації 
АІС 

Абзац 
дев’ятий пу-
нкту 4.7 
глави 4 
Положення 
№ 514 

Держгідро-
графія 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює викорис-
тання засобів 
цифрової навіга-
ції (е-навігації) і 
електронних на-
вігаційних карт 
як основи для 
отримання і ві-
дображення ін-
формації АІС 

 

5.17. позначення 
віддалених 
навігаційних 
небезпек на 
електронних 
картах з вико-
ристанням ві-
ртуальних за-
собів навіга-
ційного обла-
днання 

Абзац деся-
тий пункту 
4.7 
глави 4 
Положення 
№ 514 

Держгідро-
графія 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює позначення 
віддалених наві-
гаційних небез-
пек на електрон-
них картах з ви-
користанням ві-
ртуальних засо-
бів навігацій-
ного обладнання 
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пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

5.18. не допускати 
пошкоджень 
суднами засо-
бів навігацій-
ного облад-
нання, оскі-
льки будь-яке 
порушення, 
навіть на ко-
роткий час, 
встановле-
ного режиму 
роботи цих 
засобів може 
призвести до 
навігаційних 
аварій суден.  

Абзац дру-
гий пункту 
4.8 
 глави 4 
Положення 
№ 514 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які мають 
судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 капітан судна 
негайно спові-
щає найближчий 
український 
порт, указавши 
дату, час, місце, 
характер та при-
чину, у випадку 
завдання його 
судном плаву-
чому засобу на-
вігаційного об-
ладнання пош-
кодження 

 

5.19. Якщо при не-
передбачених 
обставинах су-
дно завдасть 
плавучому за-
собу навігацій-
ного облад-
нання пошко-
дження, про 
цей випадок 
капітан судна 

Абзац третій 
пункту 4.8 
глави 4 
Правил № 
514 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які мають 
судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 капітан судна у 
найстисліші 
строки сповіщає 
структурні під-
розділи (райони) 
ДУ «Держгідро-
графія» про всі 
помічені неспра-
вності засобу 
навігаційного 
обладнання 
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повинен не-
гайно сповіс-
тити в найбли-
жчий українсь-
кий порт, ука-
завши дату, 
час, місце, ха-
рактер та при-
чину пошко-
дження 

вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

5.20. Збір відомос-
тей про зміни 
навігаційних 
умов плавання 
здійснюють: 
Держгідрогра-
фія (Центр на-
вігаційно-гід-
рографічної ін-
формації за уч-
астю інших 
підрозділів Де-
ржгідрографії) 

Абзац дру-
гий пункту 
5.1 
глави 5 По-
ложення 
№ 514 

Держгідро-
графія 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює збір відомо-
стей про зміни 
навігаційних 
умов плавання 

 

5.21. у портах - капі-
тани портів 

Абзац четве-
ртий пункту 
5.1 
глави 5 
Положення 
№ 514 

Капітани 
портів 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 капітани портів 
здійснюють збір 
відомостей про 
зміни навігацій-
них умов пла-
вання 
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О3 

Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

5.22. передачі при-
бережних по-
переджень 
(далі - ПРИП) 
по радіо через 
міжнародну 
автоматизо-
вану службу 
передачі на 
судна навіга-
ційних та ме-
теорологічних 
попереджень і 
термінової ін-
формації 

Абзац дру-
гий пункту 
5.2 
глави 5 
Положення 
№ 514 

Держгідро-
графія 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює доведення 
до мореплавців 
інформації про 
зміни навігацій-
них умов та ре-
жиму плавання 
на Чорному та 
Азовському мо-
рях шляхом пе-
редачі прибере-
жних попере-
джень по радіо 
через міжнаро-
дну автоматизо-
вану службу пе-
редачі на судна 
навігаційних та 
метеорологічних 
попереджень і 
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термінової інфо-
рмації 

5.23. передачі по 
радіо навіга-
ційних попе-
реджень для 
забезпечення 
безпеки море-
плавства у 
відкритому 
морі, оголо-
шених англій-
ською мовою 
координато-
рам морсь-
кого географі-
чного району 
(м.Кадіс, Іспа-
нія) у рамках 
Всесвітньої 
Служби Наві-
гаційних По-
переджень 

Абзац третій 
пункту 5.2 
глави 5 
Положення 
№ 514 

Держгідро-
графія 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює доведення 
до мореплавців 
інформації про 
зміни навігацій-
них умов та ре-
жиму плавання 
на Чорному та 
Азовському мо-
рях шляхом пе-
редачі по радіо 
навігаційних по-
переджень для 
забезпечення 
безпеки мореп-
лавства у відк-
ритому морі, 
оголошених анг-
лійською мовою 
координаторам 
морського геог-
рафічного рай-
ону (м. Кадіс, Іс-
панія) у рамках 
Всесвітньої Слу-
жби Навігацій-
них Попере-
джень 

 

5.24. передачі 
ПРИП через 
центр супут-

Абзац четве-
ртий пункту 
5.2 
глави 5 

Держгідро-
графія 

52.22 О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює доведення 
до мореплавців 
інформації про 
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никового зв'я-
зку "Інмар-
сат" 

Положення 
№ 514 

 
 
 
 
О3 

Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

зміни навігацій-
них умов та ре-
жиму плавання 
на Чорному та 
Азовському мо-
рях шляхом пе-
редачі прибере-
жних попере-
джень через 
центр супутни-
кового зв’язку 
«Інмарсат» 

5.25. видання Дер-
жгідрогра-
фією та дове-
дення до ві-
дома мореп-
лавців Пові-
домлень мо-
реплавцям 

Абзац 
п’ятий пун-
кту 5.2 
глави 5 
Положення 
№ 514 

Держгідро-
графія 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює доведення 
до мореплавців 
інформації про 
зміни навігацій-
них умов та ре-
жиму плавання 
на Чорному та 
Азовському мо-
рях шляхом ви-
дання та дове-
дення до відома 
мореплавців По-
відомлень море-
плавцям 
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5.26. передачі суд-

новласникам і 
мореплавцям 
текстів 
ПРИП, а та-
кож іншої ін-
формації про 
безпеку море-
плавства еле-
ктронною ме-
режею Інтер-
нет 

Абзац шос-
тий пункту 
5.2 
глави 5 
Положення 
№ 514 

Держгідро-
графія 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює доведення 
до мореплавців 
інформації про 
зміни навігацій-
них умов та ре-
жиму плавання 
на Чорному та 
Азовському мо-
рях шляхом пе-
редачі судновла-
сникам і мореп-
лавцям текстів 
передачі прибе-
режних попере-
джень, а також 
іншої інформації 
про безпеку мо-
реплавства елек-
тронною мере-
жею Інтернет 

 

5.27. Сповіщення 
суден про 
зміни навіга-
ційних умов і 
режиму пла-
вання в інших 
районах Сві-
тового океану 
відповідно до 
вимог глави 5 
Міжнародної 
Конвенції 
СОЛАС-74 
здійснюється 

Пункт 5.3 
глави 5 
Положення 
№ 514 

Держгідро-
графія 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
 
 
 

4 сповіщення су-
ден про зміни 
навігаційних 
умов і режиму 
плавання в ін-
ших районах 
Світового оке-
ану відповідно 
до вимог глави 
V Міжнародної 
Конвенції СО-
ЛАС-74 здійс-
нюється згідно з 
Керівництвом із 
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згідно з Кері-
вництвом із 
Всесвітної 
Служби Наві-
гаційних По-
переджень 

пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

Всесвітньої Слу-
жби Навігацій-
них Попере-
джень 

5.28. Передачу 
ПРИП в певні 
строки в сис-
темі НА-
ВТЕКС забез-
печує Держгі-
дрографія. 
Строки пере-
дачі ПРИП і 
робочі час-
тоти радіоста-
нції, які їх пе-
редають, 
установлю-
ються Держгі-
дрографією з 
урахуванням 
інтересів усіх 
відомств і ор-
ганізацій, по-
в'язаних з мо-
реплавством, 
а також вимог 
служби НА-
ВТЕКС і ого-
лошуються в 

Пункт 5.6 
глави 5 
Положення 
№ 514 

Держгідро-
графія 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 ДУ «Держгідро-
графія» забезпе-
чує передачу 
прибережних 
попереджень у 
строки і на ро-
бочих частотах 
радіостанції в 
системі НА-
ВТЕКС, які ого-
лошено в Пові-
домленнях мо-
реплавцям 
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Повідомлен-
нях мореплав-
цям 

5.29. Розвиток ра-
діоцентрів 
служби НА-
ВТЕКС здійс-
нює Держгід-
рографія, яка 
відповідно до 
наказу Мініс-
терства тран-
спорту Укра-
їни від 9 ли-
пня 2001 
року № 420 
"Про визна-
чення націо-
нального ко-
ординатора 
навігаційних 
попереджень 
та затвер-
дження Поло-
ження про 
нього", зареє-
строваного в 
Міністерстві 
юстиції Укра-
їни 9 жовтня 
2001 року за 
№ 870/6061 
(із змінами), є 
національним 

Пункт 5.7 
глави 5 
Положення 
№ 514 

Держгідро-
графія 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія  на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час на-
вігаційно-гідро-
графічного за-
безпечення мо-
реплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
З збитки, за-
вдані спо-
живачеві по-
слуги з наві-
гаційно-гід-
рографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 ДУ «Держгід-
рографія» здій-
снює розвиток 
радіоцентрів 
служби НА-
ВТЕКС 
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координато-
ром системи 
НАВТЕКС 

6. Типове поло-
ження про слу-
жбу морської 
безпеки порту, 
затверджене 
наказом Мінін-
фраструктури 
від 25 серпня 
2011 року № 
339, зареєстро-
ване в 
Мін’юсті 26 
жовтня 2011 
року за № 
1233/19971 
(далі - Типове 
положення № 
339): 

         

6.1. СМБ створю-
ється у встано-
вленому зако-
ном порядку 
адміністрацією 
морських пор-
тів України, 
власниками 
морських тер-
міналів та пор-
товими опера-
торами 

Пункт 1.3 
розділу І 
Типового 
положення 
№ 339 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
створюється у 
встановленому 
законом по-
рядку адмініст-
рацією морсь-
ких портів Ук-
раїни, власни-
ками морських 
терміналів та 
портовими опе-
раторами 
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6.2. СМБ порту ко-
ординує та ко-
нтролює діяль-
ність щодо ре-
алізації вимог 
глави XI-2 До-
датка до Кон-
венції СОЛАС-
74 

Абзац дру-
гий пункту 
1.4 
розділу І 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
порту коорди-
нує та контро-
лює діяльність 
щодо реалізації 
вимог глави 
XI-2 Додатка 
до Конвенції 
СОЛАС-74 та 
Кодексу ОСПЗ 
усіх портових 
засобів, які роз-
ташовані на те-
риторії (в аква-
торії) або у зоні 
відповідально-
сті порту з мор-
ської безпеки 
 

 

6.3. підтримання 
належного рі-
вня морської 
безпеки в ПЗ 
силами СМБ 
адміністрації 
морських пор-
тів України, 
морського те-
рмінала або 
портового 
оператора 

Абзац дру-
гий пункту 
1.6 
розділу І 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 службу морсь-
кої безпеки в 
портовому за-
собі не ство-
рено оскільки 
підтримання 
належного рі-
вня морської 
безпеки в пор-
товому засобі 
здійснюється 
силами служби 
морської без-
пеки адмініст-
рації морських 
портів України, 
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морського тер-
мінала або пор-
тового опера-
тора 
 

6.4. неможливості 
створення 
служби через 
розташу-
вання, приз-
начення та ха-
рактер здійс-
нюваних в ПЗ 
операцій 

Абзац третій 
пункту 1.6 
розділу І 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки в 
портовому за-
собі не ство-
рено через роз-
ташування, 
призначення та 
характер здійс-
нюваних в пор-
товому засобі 
операцій (місця 
якірних стоя-
нок, підходи з 
моря тощо) 
 

 

6.5. Висновки 
щодо необхід-
ності ство-
рення СМБ в 
ПЗ робляться 
визнаною ор-
ганізацією у 
сфері охорони 
суден та пор-
тових засобів 
на морі під 
час прове-
дення оцінки 
охорони ПЗ та 
розроблення 

Абзац четве-
ртий пункту 
1.6 
розділу І 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 висновки щодо 
необхідності 
створення слу-
жби морської 
безпеки в пор-
товому засобі 
зроблено ви-
знаною органі-
зацією у сфері 
охорони суден 
та портових за-
собів на морі 
під час прове-
дення оцінки 
охорони порто-
вому засобі та 
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плану охо-
рони ПЗ і міс-
тяться в цих 
документах 

розроблення 
плану охорони 
портового за-
собу і міс-
тяться в цих 
документах 
 

6.6. Реалізація в 
портах та ПЗ 
норм, правил, 
стандартів і 
процедур 
глави XI-2 
Додатка до 
Конвенції 
СОЛАС-74, 
Кодексу 
ОСПЗ, інших 
міжнародних 
та національ-
них нормати-
вних актів з 
морської без-
пеки 

Підпункт 
3.1.1 пункту 
3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює за-
ходи щодо реа-
лізації в портах 
та портових за-
собах норм, 
правил, станда-
ртів і процедур 
глави XI-2 До-
датка до Кон-
венції СОЛАС-
74, Міжнарод-
ного кодексу з 
охорони суден 
та портових за-
собів, інших 
міжнародних 
та національ-
них норматив-
них актів з 
морської без-
пеки 
 

 

6.7. Здійснення 
комплексу ор-
ганізаційних, 
адміністрати-

Підпункт 
3.1.2 пункту 
3.1 
розділу ІІІ 
Типового 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює за-
ходи щодо реа-
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вних, режим-
них і техніч-
них заходів 
для запобі-
гання, вияв-
лення і при-
пинення актів 
піратства, те-
роризму та 
АНВ у діяль-
ність порту 
або ПЗ 

положення 
№ 339 
 

портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

лізації компле-
ксу організа-
ційних, адміні-
стративних, ре-
жимних і техні-
чних заходів 
для запобі-
гання, вияв-
лення і припи-
нення актів пі-
ратства, теро-
ризму та актів 
незаконного 
втручання у ді-
яльність порту 
або портового 
засобу 
 

6.8. Організація, 
контроль та 
забезпечення 
підтримання 
відповідного 
перепускного 
та внутріш-
ньооб'єкто-
вого режиму в 
порту або ПЗ 

Підпункт 
3.1.3 пункту 
3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює за-
ходи щодо ор-
ганізації, конт-
ролю та забез-
печення підт-
римання відпо-
відного перепу-
скного та внут-
рішньо-
об’єктового ре-
жиму в порту 
або портовому 
засобі 
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6.9. Підтримання 
встановле-
ного Мініс-
терством ін-
фраструктури 
України рівня 
охорони ПЗ 

Підпункт 
3.1.4 пункту 
3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює за-
ходи щодо під-
тримання вста-
новленого Мі-
нінфраструк-
тури рівня охо-
рони портового 
засобу 
 

 

6.10. Вжиття пре-
вентивних за-
ходів для за-
побігання ви-
никненню за-
гроз портам, 
ПЗ та суднам, 
що в них об-
слуговуються 

Підпункт 
3.1.5 пункту 
3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює за-
ходи щодо за-
безпечення 
охорони і захи-
сту інфраструк-
тури порту або 
портового за-
собу, суден, які 
в них обслуго-
вуються, їх екі-
пажів і пасажи-
рів, а також ва-
нтажів, що об-
робляються, 
здійснює за-
ходи з охорони 
і контролю 
в’їзду, стоянки, 
завантаження і 
вивантаження 
транспортних 
засобів 
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6.11. в'їзду, стоя-
нки, заванта-
ження і вива-
нтаження тра-
нспортних за-
собів 

Абзац дру-
гий підпун-
кту 3.1.6 пу-
нкту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює за-
ходи щодо за-
безпечення 
охорони і захи-
сту інфраструк-
тури порту або 
портового за-
собу, суден, які 
в них обслуго-
вуються, їх екі-
пажів і пасажи-
рів, а також ва-
нтажів, що об-
робляються, 
здійснює за-
ходи з охорони 
і контролю 
в’їзду, стоянки, 
завантаження і 
вивантаження 
транспортних 
засобів 
 

 

6.12. переміщення і 
складування 
вантажів і су-
днових запа-
сів 

Абзац третій 
підпункту 
3.1.6 пункту 
3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює за-
ходи щодо за-
безпечення 
охорони і захи-
сту інфраструк-
тури порту або 
портового за-
собу, суден, які 
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в них обслуго-
вуються, їх екі-
пажів і пасажи-
рів, а також ва-
нтажів, що об-
робляються, 
здійснює за-
ходи з охорони 
і контролю пе-
реміщення і 
складування 
вантажів і суд-
нових запасів 
 

6.13. несупрово-
джуваного ба-
гажу або осо-
бистих речей 

Абзац четве-
ртий підпун-
кту 3.1.6 пу-
нкту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює за-
ходи щодо за-
безпечення 
охорони і захи-
сту інфраструк-
тури порту або 
портового за-
собу, суден, які 
в них обслуго-
вуються, їх екі-
пажів і пасажи-
рів, а також ва-
нтажів, що об-
робляються, 
здійснює за-
ходи з охорони 
і контролю не-
супроводжува-
ного багажу 
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або особистих 
речей 
 

6.14. районів поса-
дки і висадки, 
зон очіку-
вання і пере-
вірки пасажи-
рів та судно-
вого персо-
налу, включа-
ючи місця 
огляду 

Абзац 
п’ятий під-
пункту 3.1.6 
пункту 3.1  
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює за-
ходи щодо за-
безпечення 
охорони і захи-
сту інфраструк-
тури  
порту або пор-
тового засобу, 
суден, які в них 
обслугову-
ються, їх екіпа-
жів і пасажи-
рів, а також ва-
нтажів, що об-
робляються, 
здійснює за-
ходи з охорони 
і контролю 
районів поса-
дки і висадки, 
зон очікування 
і перевірки па-
сажирів та суд-
нового персо-
налу, включа-
ючи місця 
огляду 
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6.15. ділянок заван-
таження, ви-
вантаження 
або складу-
вання ван-
тажу або запа-
сів 

Абзац шос-
тий підпун-
кту 3.1.6 пу-
нкту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює за-
ходи щодо за-
безпечення 
охорони і захи-
сту інфраструк-
тури порту або 
портового за-
собу, суден, які 
в них обслуго-
вуються, їх екі-
пажів і пасажи-
рів, а також ва-
нтажів, що об-
робляються, 
здійснює за-
ходи з охорони 
і контролю ді-
лянок заванта-
ження, виван-
таження або 
складування 
вантажу або за-
пасів 
 

 

6.16. місць збері-
гання конфі-
денційної ін-
формації з пи-
тань охорони, 
включаючи 
вантажні до-
кументи 

Абзац сьо-
мий підпун-
кту 3.1.6 пу-
нкту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює за-
ходи щодо за-
безпечення 
охорони і захи-
сту інфраструк-
тури порту або 
портового за-
собу, суден, які 
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операто-
рами 

в них обслуго-
вуються, їх екі-
пажів і пасажи-
рів, а також ва-
нтажів, що об-
робляються, 
здійснює за-
ходи з охорони 
і контролю 
місць збері-
гання конфіде-
нційної інфор-
мації з питань 
охорони, вклю-
чаючи ванта-
жні документи 
 

6.17. районів збері-
гання небез-
печних ванта-
жів і шкідли-
вих речовин 

Абзац вось-
мий підпун-
кту 3.1.6 пу-
нкту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює за-
ходи щодо за-
безпечення 
охорони і захи-
сту інфраструк-
тури порту або 
портового за-
собу, суден, які 
в них обслуго-
вуються, їх екі-
пажів і пасажи-
рів, а також ва-
нтажів, що об-
робляються, 
здійснює за-
ходи з охорони 
і контролю 
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районів збері-
гання небезпе-
чних вантажів і 
шкідливих ре-
човин 
 

6.18. диспетчерсь-
ких центрів 
системи уп-
равління ру-
хом суден, за-
собів навіга-
ційної ого-
рожі та буді-
влі управ-
ління порту, 
включаючи 
приміщення 
управління 
охороною і 
спостережен-
ням 

Абзац 
дев’ятий 
підпункту 
3.1.6 пункту 
3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює за-
ходи щодо за-
безпечення 
охорони і захи-
сту інфраструк-
тури порту або 
портового за-
собу, суден, які 
в них обслуго-
вуються, їх екі-
пажів і пасажи-
рів, а також ва-
нтажів, що об-
робляються, 
здійснює за-
ходи з охорони 
і контролю ди-
спетчерських 
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центрів сис-
теми управ-
ління рухом су-
ден, засобів на-
вігаційної ого-
рожі та будівлі 
управління 
порту, включа-
ючи примі-
щення управ-
ління охоро-
ною і спостере-
женням 
 

6.19. районів збері-
гання або роз-
ташування 
устаткування 
з охорони і 
спостере-
ження 

Абзац деся-
тий підпун-
кту 3.1.6 пу-
нкту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює за-
ходи щодо за-
безпечення 
охорони і захи-
сту інфраструк-
тури порту або 
портового за-
собу, суден, які 
в них обслуго-
вуються, їх екі-
пажів і пасажи-
рів, а також  
вантажів, що 
обробляються, 
здійснює за-
ходи з охорони 
і контролю 
районів збері-
гання або роз-
ташування 
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устаткування з 
охорони і спо-
стереження 
 
 

6.20. районів збері-
гання або роз-
ташування 
устаткування 
з охорони і 
спостере-
ження 

Абзац оди-
надцятий 
підпункту 
3.1.6 пункту 
3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює за-
ходи щодо за-
безпечення 
охорони і захи-
сту інфраструк-
тури порту або 
портового за-
собу, суден, які 
в них обслуго-
вуються, їх екі-
пажів і пасажи-
рів, а також ва-
нтажів, що об-
робляються, 
здійснює за-
ходи з охорони 
і контролю ва-
жливих елект-
ричних устано-
вок, устатку-
вання ра-
діозв’язку та 
інших видів 
зв’язку, сис-
теми водопо-
стачання 
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6.21. важливих елек-
тричних уста-
новок, устатку-
вання радіозв'-
язку та інших 
видів зв'язку, 
системи водо-
постачання 

Абзац двана-
дцятий під-
пункту 3.1.6 
пункту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює за-
ходи щодо за-
безпечення 
охорони і захи-
сту інфраструк-
тури порту або 
портового за-
собу, суден, які 
в них обслуго-
вуються, їх екі-
пажів і пасажи-
рів, а також ва-
нтажів, що об-
робляються, 
здійснює за-
ходи з охорони 
і контролю 
операцій з об-
робки вантажу 
 

 

6.22. операцій з об-
робки вантажу 

Абзац три-
надцятий 
підпункту 
3.1.6 пункту 
3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює за-
ходи щодо за-
безпечення 
охорони і захи-
сту інфраструк-
тури порту або 
портового за-
собу, суден, які 
в них обслуго-
вуються, їх екі-
пажів і пасажи-
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рів, а також ва-
нтажів, що об-
робляються, 
здійснює за-
ходи з охорони 
і контролю 
операцій з об-
робки суднових 
запасів 
 

6.23. вантажу і нава-
нтажувально-
розвантажува-
льного устат-
кування 

Абзац чо-
тирнадцятий 
підпункту 
3.1.6 пункту 
3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює за-
ходи щодо за-
безпечення 
охорони і захи-
сту інфраструк-
тури порту або 
портового за-
собу, суден, які 
в них обслуго-
вуються, їх екі-
пажів і пасажи-
рів, а також ва-
нтажів, що об-
робляються, 
здійснює за-
ходи з охорони 
і контролю ван-
тажу і наванта-
жувально-роз-
вантажуваль-
ного устатку-
вання 
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6.24. спостереження 
за ПЗ, включа-
ючи  райони  
якірних  стоя-
нок  і шварту-
вання 

Абзац дру-
гий підпун-
кту 3.1.7 пу-
нкту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює про-
цедури щодо 
спостереження 
за портовим за-
собом, включа-
ючи райони 
якірних стоя-
нок і шварту-
вання 
 

 

6.25. спостереження 
за районами 
обмеженого 
доступу з ме-
тою забезпе-
чення тільки 
авторизова-
ного доступу 
до них 

Абзац третій 
підпункту 
3.1.7 пункту 
3.1 розділу ІІІ 
Типового по-
ложення 
№ 339 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 Служба морсь-
кої безпеки здій-
снює процедури 
щодо спостере-
ження за райо-
нами обмеже-
ного доступу з 
метою забезпе-
чення тільки ав-
торизованого 
доступу до них 

 

6.26. обмеження до-
ступу людей та 
транспортних 
засобів на те-
риторію (в ак-
ваторію) порту 
(ПЗ) або до пе-
вних районів 
порту (ПЗ) у 
разі виник-
нення загрози 
охороні або 
скоєння актів 

Абзац четве-
ртий підпун-
кту 3.1.7 пу-
нкту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює про-
цедури щодо 
обмеження до-
ступу людей та 
транспортних 
засобів на тери-
торію (в аква-
торію) порту 
(портового за-
собу) або до 
певних районів 
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піратства, те-
роризму та 
АНВ 

порту (порту 
(портового за-
собу) у разі ви-
никнення за-
грози охороні 
або скоєння ак-
тів піратства, 
тероризму та 
актів незакон-
ного втручання 
 

6.27. евакуації лю-
дей у разі ви-
никнення за-
грози охороні 
або скоєння ак-
тів піратства, 
тероризму та 
АНВ 

Абзац 
п’ятий під-
пункту 3.1.7 
пункту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює про-
цедури щодо 
евакуації лю-
дей у разі вини-
кнення загрози 
охороні або 
скоєння актів 
піратства, теро-
ризму та актів 
незаконного 
втручання 
 

 

6.28. Здійснення за-
ходів з впрова-
дження схвале-
них у встанов-
леному по-
рядку планів 
охорони ПЗ 

Підпункт 
3.1.8 пункту 
3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює за-
ходи з впрова-
дження схвале-
них у встанов-
леному по-
рядку планів 
охорони порто-
вих засобів 
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6.29. Надання кон-
сультацій з пи-
тань морської 
безпеки поса-
довим особам 
підприємств 
морського тра-
нспорту, суд-
ноплавних 
компаній, ін-
ших організа-
цій, які розта-
шовані на те-
риторії (в аква-
торії) порту 
або ПЗ чи взає-
модіють з ад-
міністрацією 
морських пор-
тів України, 
власниками 
морських тер-
міналів та пор-
товими опера-
торами 

Підпункт 
3.1.9 пункту 
3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює за-
ходи з надання 
консультацій з 
питань морсь-
кої безпеки по-
садовим осо-
бам підпри-
ємств морсь-
кого транспо-
рту, судноплав-
них компаній, 
інших організа-
цій, які розта-
шовані на тери-
торії (в аквато-
рії) порту або 
портового за-
собу чи взаємо-
діють з адмініс-
трацією морсь-
ких портів Ук-
раїни, власни-
ками морських 
терміналів та 
портовими опе-
раторами 
 

 

6.30. Здійснення пе-
ревірок суден, 
які зайшли в 
порт або ПЗ, 
щодо відповід-
ності вимогам 

Підпункт 
3.1.10 пун-
кту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює пере-
вірки суден, які 
зайшли в порт 
або портовий 
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глави XI-2 До-
датка до Кон-
венції СОЛАС-
74 та Кодексу 
ОСПЗ. Участь 
у роботі комі-
сії, що здійс-
нює держав-
ний контроль у 
пунктах пропу-
ску через дер-
жавний кордон 

 портами, 
портовими 
операто-
рами 

засіб, щодо від-
повідності ви-
могам глави 
XI-2 додатка до 
Конвенції СО-
ЛАС-74 та 
Міжнародного 
кодексу з охо-
рони суден та 
портових засо-
бів 
 

6. 31. СМБ порту ко-
нтролює стан 
впровадження 
заходів з поси-
лення морської 
безпеки на ПЗ, 
які перебува-
ють на терито-
рії (в акваторії) 
порту та у зоні 
відповідально-
сті порту з 
морської без-
пеки 

Підпункт 
3.1.11 пун-
кту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки ко-
нтролює стан 
впровадження 
заходів з поси-
лення морської 
безпеки на пор-
товому засобі, 
які перебува-
ють на терито-
рії (в акваторії) 
порту та у зоні 
відповідально-
сті порту з мор-
ської безпеки 
 

 

6.32. Здійснення 
взаємодії згі-
дно із схвале-
ними в устано-
вленому по-
рядку планами 
охорони ПЗ та 

Абзац пер-
ший підпун-
кту 3.1.12 
пункту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює взає-
модію згідно із 
схваленими в 
установленому 
порядку пла-
нами охорони 
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чинним зако-
нодавством з 
відповідними 
відповідними 
службами ад-
міністрації 
морських пор-
тів України, 
морських тер-
міналів та пор-
тових операто-
рів, правоохо-
ронними стру-
ктурами, ор-
ганами, відпо-
відальними за 
безпеку, а та-
кож ліквідацію 
наслідків актів 
піратства, те-
роризму та 
АНВ 

 портовими 
операто-
рами 

портового за-
собу та чинним 
законодавством 
з відповідними 
службами адмі-
ністрації мор-
ських портів 
України, мор-
ських терміна-
лів та портових 
операторів, 
правоохорон-
ними структу-
рами,  
органами, від-
повідальними 
за безпеку, а 
також ліквіда-
цію наслідків 
актів піратства, 
тероризму та 
актів незакон-
ного втручання 
 
 

6.33. Координація 
спільних з 
ними дій у ви-
падках виник-
нення або за-
грози виник-
нення актів пі-
ратства, теро-
ризму та АНВ, 

Абзац дру-
гий підпун-
кту 3.1.12 
пункту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює коор-
динацію спіль-
них дій з відпо-
відними служ-
бами адмініст-
рації морських 
портів України, 
морських тер-
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а також лікві-
дації їх наслід-
ків тощо 

міналів та пор-
тових операто-
рів, правоохо-
ронними струк-
турами, ор-
ганами, відпо-
відальними за 
безпеку, у ви-
падках виник-
нення або за-
грози виник-
нення актів пі-
ратства, теро-
ризму та актів 
незаконного 
втручання, а 
також ліквіда-
ції їх наслідків 
тощо 
 

6.34. Здійснення ко-
нтролю за по-
садкою та ви-
садкою паса-
жирів, забезпе-
чення виклю-
чення контак-
тів пасажирів, 
які пройшли 
контроль на 
безпеку, з осо-
бами, які його 
не пройшли 

Підпункт 
3.1.13 пун-
кту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює конт-
роль за посад-
кою та висад-
кою пасажирів, 
забезпечення 
виключення 
контактів паса-
жирів, які 
пройшли конт-
роль на без-
пеку, з осо-
бами, які його 
не пройшли 
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6.35. виявлення та  
запобігання  
несанкціонова-
ному  потрап-
лянню  на те-
риторію порту  
або  ПЗ  та 
борт суден 
зброї,  вибухо-
вих речовин, 
наркотичних і 
хімічних речо-
вин,  інших  
небезпечних  
предметів  та 
контрабанди 

Абзац дру-
гий підпун-
кту 3.1.14 
пункту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки у 
взаємодії від-
повідно до за-
конодавства із 
підрозділами 
прикордон-
ного, митного 
контролю, пра-
воохоронними 
органами, а та-
кож відповідно 
до схвалених у 
встановленому 
порядку планів 
охорони порто-
вих засобів 
здійснює вияв-
лення та запо-
бігання несанк-
ціонованому 
потраплянню 
на територію 
порту або пор-
тового засобу 
та борт суден 
зброї, вибухо-
вих речовин, 
наркотичних і 
хімічних речо-
вин, інших не-
безпечних пре-
дметів та конт-
рабанди 
 

 



180 
 

6.36. здійснення ко-
нтролю за дос-
тупом людей 
та потраплян-
ням речей на 
територію 
порту або ПЗ 
шляхом пере-
вірки транспо-
ртних засобів, 
суднових та 
вантажних до-
кументів, ба-
гажу, суднових 
запасів, квит-
ків пасажирів 
та документів 
моряків, пос-
відчень особи 
персоналу 
порту або ПЗ, 
представників 
аварійних 
служб, комуна-
льних підпри-
ємств, розта-
шованих на те-
риторії порту 
або ПЗ, пред-
ставників ван-
тажовласників, 
інших осіб, що 
проходять на 
територію 
порту або ПЗ, 
представників 

Абзац третій 
підпункту 
3.1.14 пун-
кту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки у 
взаємодії від-
повідно до за-
конодавства із 
підрозділами 
прикордон-
ного, митного 
контролю, пра-
воохоронними 
органами, а та-
кож відповідно 
до схвалених у 
встановленому 
порядку планів 
охорони порто-
вих засобів 
здійснює конт-
роль за досту-
пом людей та 
потраплянням 
речей на тери-
торію порту 
або портового 
засобу шляхом 
перевірки тран-
спортних засо-
бів, суднових 
та вантажних 
документів, ба-
гажу, суднових 
запасів, квитків 
пасажирів та 
документів мо-
ряків, посвід-
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юридичних 
осіб, що займа-
ються поста-
чанням, тощо 

чень особи пер-
соналу порту 
або портового 
засобу, пред-
ставників ава-
рійних служб, 
комунальних 
підприємств, 
розташованих 
на території 
порту або пор-
тового засобу, 
представників 
вантажовлас-
ників,  
інших осіб, що 
проходять на 
територію 
порту або пор-
тового засобу, 
представників 
юридичних 
осіб, що займа-
ються поста-
чанням, тощо 
 
 

6.37. здійснення у 
разі потреби з 
дотриманням 
вимог чинного 
законодавства 
огляду людей 
та їх особистих 
речей 

Абзац четве-
ртий підпун-
кту 3.1.14 
пункту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки у 
взаємодії від-
повідно до за-
конодавства із 
підрозділами 
прикордон-
ного, митного 
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операто-
рами 

контролю, пра-
воохоронними 
органами, а та-
кож відповідно 
до схвалених у 
встановленому 
порядку планів 
охорони порто-
вих засобів, 
здійснює у разі 
потреби з до-
триманням ви-
мог законодав-
ства огляд лю-
дей та їх особи-
стих речей 
 

6.38. забезпечення у 
випадках, пе-
редбачених 
Кодексом 
ОСПЗ та схва-
леним у вста-
новленому по-
рядку планом 
охорони ПЗ, 
супрово-
дження відві-
дувачів та тра-
нспортних за-
собів по тери-
торії порту або 
ПЗ 

Абзац 
п’ятий під-
пункту 
3.1.14 пун-
кту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки у 
взаємодії від-
повідно до за-
конодавства із 
підрозділами 
прикордон-
ного, митного 
контролю, пра-
воохоронними 
органами, а та-
кож відповідно 
до схвалених у 
встановленому 
порядку планів 
охорони порто-
вих засобів 
здійснює забез-
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печення у ви-
падках, перед-
бачених Між-
народним коде-
ксом з охорони 
суден та порто-
вих засобів та 
схваленим у 
встановленому 
порядку пла-
ном охорони 
портового за-
собу, супрово-
дження відвіду-
вачів та транс-
портних засо-
бів по території 
порту або пор-
тового засобу 
 

6.39. впровадження 
заходів із запо-
бігання прове-
денню нелега-
льних операцій 
з вантажем, 
устаткуванням, 
контейнерами, 
сировиною, 
охоронними 
системами, те-
хнологічним 
устаткуванням 
і системами 
зв'язку, які по-

Абзац шос-
тий підпун-
кту 3.1.14 
пункту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки, у 
взаємодії від-
повідно до за-
конодавства із 
підрозділами 
прикордон-
ного, митного 
контролю, пра-
воохоронними 
органами, а та-
кож відповідно 
до схвалених у 
встановленому 
порядку планів 
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рушують дія-
льність адміні-
страції морсь-
ких портів Ук-
раїни, морсь-
ких терміналів 
та портових 
операторів, а 
також заходів 
із запобігання 
іншим проти-
правним діям 

охорони порто-
вих засобів, 
здійснює забез-
печення у ви-
падках, перед-
бачених впро-
вадженими за-
ходами із запо-
бігання прове-
денню нелега-
льних операцій 
з вантажем, 
устаткуванням, 
контейнерами, 
сировиною, 
охоронними 
системами, тех-
нологічним 
устаткуванням 
і системами 
зв’язку, які по-
рушують діяль-
ність адмініст-
рації морських 
портів України, 
морських тер-
міналів та пор-
тових операто-
рів, а також за-
ходи із запобі-
гання іншим 
протиправним 
діям 
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6.40. Ведення реєст-
раційної доку-
ментації та на-
дання звітів ке-
рівнику адміні-
страції морсь-
ких портів Ук-
раїни, морсь-
кого термінала 
та портового 
оператора та 
державному 
підприємству 
"Агентство 
морської без-
пеки" (далі - 
ДП "АМБ") 
(інформація 
щодо судноза-
ходжень, звіти 
щодо стану 
морської без-
пеки в порту 
або ПЗ, рапо-
рти посадових 
осіб порту або 
ПЗ стосовно 
актів піратства, 
тероризму та 
АНВ, докумен-
тація щодо ма-
теріально-тех-
нічного забез-
печення тощо). 
ДП "АМБ" пі-
сля аналізу та 

Підпункт 
3.1.15 пун-
кту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює ве-
дення реєстра-
ційної докуме-
нтації та на-
дання звітів ке-
рівнику адміні-
страції морсь-
ких портів Ук-
раїни, морсь-
кого  
термінала та 
портового опе-
ратора та Дире-
кторату з без-
пеки на транс-
порті Мінін-
фраструктури 
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узагальнення 
передає зазна-
чену інформа-
цію до Держа-
вної служби 
морського та 
річкового тра-
нспорту Укра-
їни та Дирек-
торату з без-
пеки на транс-
порті Мініс-
терства інфра-
структури Ук-
раїни 

6.41. Надання ви-
сновків керів-
никам адмініс-
трації морсь-
ких портів Ук-
раїни, морсь-
ких терміналів 
та портових 
операторів за 
погодженням з 
ДП "АМБ" 
щодо можли-
вості викорис-
тання облад-
нання і техніч-
них засобів за-
хисту і охо-
рони, що роз-
робляються 
або придбані 

Підпункт 
3.1.17 пун-
кту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки на-
дає висновки 
керівникам ад-
міністрації 
морських пор-
тів України, 
морських тер-
міналів та пор-
тових операто-
рів щодо мож-
ливості вико-
ристання обла-
днання і техні-
чних засобів 
захисту і охо-
рони, що роз-
робляються або 
придбані для 
забезпечення 
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для забезпе-
чення морської 
безпеки в пор-
тах або ПЗ 

морської без-
пеки в портах 
або портових 
засобах 
 

6.42. Повідомлення 
у встановлений 
строк керів-
ника адмініст-
рації морських 
портів Укра-
їни, морського 
термінала або 
портового опе-
ратора та ДП 
"АМБ" про ви-
никнення інци-
дентів, пов'яза-
них з охоро-
ною, про під-
вищення ри-
зику створення 
кризової ситу-
ації, а також 
про вчинення і 
загрозу вчи-
нення актів пі-
ратства, теро-
ризму та АНВ 

Абзац пер-
ший підпун-
кту 3.1.18 
пункту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки 
здійснює пові-
домлення у 
встановлений 
строк керів-
ника адмініст-
рації морських 
портів України, 
морського тер-
мінала або пор-
тового опера-
тора про вини-
кнення інциде-
нтів, пов’яза-
них з охоро-
ною, про підви-
щення ризику 
створення кри-
зової ситуації, 
а також про 
вчинення і за-
грозу вчинення 
актів піратства, 
тероризму та 
актів незакон-
ного втручання 
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6.43. У разі виник-
нення таких ін-
цидентів або 
вчинення 
(спроби) актів 
піратства, те-
роризму та 
АНВ на тери-
торії ПЗ, який 
перебуває під 
управлінням 
ПО або у зоні 
відповідально-
сті порту з 
морської без-
пеки, СМБ або 
офіцер охо-
рони такого ПЗ 
інформує про 
це також СМБ 
порту, термі-
нала або пор-
тового опера-
тора 

Абзац дру-
гий підпун-
кту 3.1.18 
пункту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки у 
разі виник-
нення таких ін-
цидентів або 
вчинення 
(спроби) актів 
піратства, теро-
ризму та акта 
незаконного 
втручання на 
території пор-
тового засобу, 
який перебуває 
під управлін-
ням портового 
оператора або у 
зоні відповіда-
льності порту з 
морської без-
пеки, служби 
морської без-
пеки або офі-
цер охорони та-
кого портового 
засобу, інфор-
мує про це та-
кож службу 
морської без-
пеки порту, те-
рмінала або по-
ртового опера-
тора 
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6.44. Подання до 
ДП "АМБ" ін-
формації щодо 
виявлених на 
суднах пору-
шень, скоєних 
(спроб ско-
єння) актів пі-
ратства, теро-
ризму та АНВ. 
СМБ порту 
щодня подає 
до ДП "АМБ" 
інформацію 
щодо здійсне-
них суднозахо-
джень у порт і 
ПЗ, розташо-
вані на терито-
рії (в акваторії) 
або у зоні від-
повідальності 
порту з морсь-
кої безпеки, а 
також щодо 
складених Де-
кларацій з охо-
рони 

Підпункт 
3.1.19 пун-
кту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки по-
ртового засобу 
щодня надає до 
служби морсь-
кої безпеки від-
повідного 
порту інформа-
цію щодо здій-
снених судно-
заходжень у 
порт і портові 
засоби, розта-
шовані на тери-
торії (в аквато-
рії) або у зоні 
відповідально-
сті порту з мор-
ської безпеки, а 
також щодо 
складених Де-
кларацій з охо-
рони 
 

 

6.45. Організація на-
вчання та під-
готовки праці-
вників адмініс-
трації морсь-
ких портів Ук-
раїни, морсь-
ких терміналів 

Підпункт 
3.1.20 пун-
кту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 служба морсь-
кої безпеки ор-
ганізовує нав-
чання та підго-
товку праців-
ників адмініст-
рації морських 
портів України, 
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та портових 
операторів з 
питань морсь-
кої безпеки 
відповідно до 
існуючих про-
грам та мето-
дик підготовки 
з морської без-
пеки 

портовими 
операто-
рами 

морських тер-
міналів та пор-
тових операто-
рів з питань 
морської без-
пеки відпо-
відно до існую-
чих програм та 
методик підго-
товки з морсь-
кої безпеки 
 

6.46. Чисельність 
працівників 
підрозділів 
СМБ повинна 
встановлюва-
тися відпо-
відно до техно-
логії здійсню-
ваної ними дія-
льності і бути 
такою, щоб за-
безпечити ці-
лодобове підт-
римування в 
порту або ПЗ 
належного рі-
вня морської 
безпеки, в 
тому числі 
здійснення ці-
лодобового ко-
нтролю суден, 
що намага-
ються зайти в 

Пункт 4.5 
розділу ІV 
Типового 
положення 
№ 339 
 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 чисельність 
працівників 
підрозділів 
служби морсь-
кої безпеки 
встановлено 
відповідно до 
технології здій-
снюваної ними 
діяльності і за-
безпечує ціло-
добове підтри-
мування в 
порту або пор-
товому засобі 
належного рі-
вня морської 
безпеки, в тому 
числі здійс-
нення цілодо-
бового конт-
ролю суден, що 
намагаються 
зайти в порт 
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порт (ПЗ) або 
перебувають у 
порту (ПЗ) 

(портовий за-
сіб) або пере-
бувають у 
порту (порто-
вому засобі) 
 

6.47. Чисельність 
СМБ повинна 
забезпечувати 
цілодобове 
підтримання 
рівня охорони 
3, передбаче-
ного підпунк-
том 11 пункту 
2.1 розділу 2 
частини А Ко-
дексу ОСПЗ 

Пункт 4.6 
розділу ІV 
Типового по-
ложення № 
339 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 чисельність 
служби морсь-
кої безпеки по-
винна забезпе-
чувати цілодо-
бове підтри-
мання рівня 
охорони 3 

 

6.48. Для забезпе-
чення підтри-
мання необхід-
ного рівня 
морської без-
пеки в порту 
(ПЗ) можуть 
залучатися згі-
дно з чинним 
законодавст-
вом охоронні 
організації, ді-
яльність яких 
пов'язана з 
охороною дер-
жавної та ін-
шої власності, 

Пункт 4.7 
розділу ІV 
Типового по-
ложення № 
339 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 для забезпе-
чення підтри-
мання необхід-
ного рівня мор-
ської безпеки в 
порту (порто-
вому засобі) 
можуть залуча-
тися згідно з 
чинним законо-
давством охо-
ронні організа-
ції, діяльність 
яких пов’язана 
з охороною 
державної та 
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а також грома-
дян (далі - охо-
ронні організа-
ції) 

іншої власно-
сті, а також 
громадяни 

6.49. Співробітники 
охоронних ор-
ганізацій по-
винні пройти 
підготовку або 
інструктаж з 
питань морсь-
кої безпеки в 
обсязі, що від-
повідає типу 
діяльності, для 
здійснення 
якої вони залу-
чаються 

Підпункт 
4.7.1 пункту 
4.7 
розділу ІV 
Типового по-
ложення № 
339 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 співробітники 
охоронних ор-
ганізацій, які 
залучаються 
для забезпе-
чення підтри-
мання необхід-
ного рівня мор-
ської безпеки в 
порту (порто-
вому засобі) 
пройшли підго-
товку або ін-
структаж з пи-
тань морської 
безпеки в об-
сязі, що відпо-
відає типу дія-
льності, для 
здійснення якої 
вони залуча-
ються 

 

6.50. Під час вико-
нання своїх 
обов'язків на 
території 
порту або ПЗ 
співробітники 
охоронних 
організацій 
підпорядко-

Абзац пер-
ший підпун-
кту 4.7.2 пун-
кту 4.7 
розділу ІV 
Типового по-
ложення № 
339 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 під час вико-
нання своїх 
обов’язків на 
території порту 
або портовому 
засобі співробі-
тники охорон-
них організацій 
підпорядковані 
начальнику 
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вані началь-
нику СМБ, 
що обумов-
люється дого-
ворами, укла-
деними між 
адміністра-
цією морсь-
ких портів 
України, мор-
ським термі-
налом або по-
ртовим опера-
тором та від-
повідними 
охоронними 
організаціями 

операто-
рами 

служби морсь-
кої безпеки, що 
обумовлюється 
договорами, 
укладеними 
між адміністра-
цією морських 
портів України, 
морським тер-
міналом або 
портовим опе-
ратором та від-
повідними охо-
ронними орга-
нізаціями 

6.51. Взаємодія 
охоронних 
організацій з 
іншими стру-
ктурними під-
розділами 
СМБ здійсню-
ється в по-
рядку, встано-
вленому адмі-
ністрацією 
морських пор-
тів України, 
керівником 
морського те-
рмінала або 
портового 
оператора 

Абзац другий 
підпункту 
4.7.2 пункту 
4.7 
розділу ІV 
Типового по-
ложення № 
339 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 взаємодія охо-
ронних органі-
зацій з іншими 
структурними 
підрозділами 
служби морсь-
кої безпеки 
здійснюється в 
порядку, вста-
новленому ад-
міністрацією 
морських пор-
тів України, ке-
рівником мор-
ського термі-
нала або порто-
вого оператора 
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6.52. До роботи в 
СМБ залуча-
ються особи, 
що мають від-
повідні знання 
та пройшли 
підготовку згі-
дно з вимогами 
розділу 18 час-
тини В Коде-
ксу ОСПЗ, ін-
шими відпові-
дними вимо-
гами ІМО, а 
також націона-
льних норма-
тивних актів 

Пункт 5.1 
розділу V Ти-
пового поло-
ження № 339 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 до роботи в слу-
жбі морської 
безпеки залуча-
ються особи, що 
мають відпові-
дні знання та 
пройшли підго-
товку згідно з 
вимогами роз-
ділу 18 частини 
В  Міжнарод-
ного кодексу 
охорони суден 
та портових за-
собів, іншими 
відповідними 
вимогами Між-
народної морсь-
кої організації, а 
також націона-
льних норматив-
них актів 

 

6.53. Працівники 
СМБ знають 
свої завдання й 
обов'язки з 
охорони відпо-
відно до планів 
охорони ПЗ, а 
також володі-
ють знаннями і 
пройшли під-
готовку відпо-
відно до крите-
ріїв, встановле-

Пункт 5.2 
розділу V Ти-
пового поло-
ження № 339 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 працівники 
служби морсь-
кої безпеки 
знають свої за-
вдання й 
обов’язки з 
охорони відпо-
відно до планів 
охорони порто-
вих засобів, а 
також володі-
ють знаннями і 
пройшли підго-
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них ІМО, за та-
кими напря-
мами: 
підтримання 
стану відповід-
ності вимогам, 
встановленим 
у плані охо-
рони ПЗ; 
знання існую-
чих загроз охо-
роні; 
діяльність, по-
в'язана із здійс-
ненням конт-
ролю, нагляду 
та проведен-
ням перевірок; 
належне вико-
ристання від-
повідного охо-
ронного облад-
нання та сис-
тем; 
взаємодія орга-
нів виконавчої 
влади в пункті 
пропуску через 
державний ко-
рдон 

товку відпо-
відно до крите-
ріїв, встановле-
них Міжнарод-
ною морською 
організацією, 
за такими на-
прямами: 
підтримання 
стану відповід-
ності вимогам, 
встановленим у 
плані охорони 
портового за-
собу; 
знання існую-
чих загроз охо-
роні; 
діяльність, 
пов’язана із 
здійсненням 
контролю, на-
гляду та прове-
денням переві-
рок; 
належне вико-
ристання відпо-
відного охо-
ронного облад-
нання та сис-
тем; 
взаємодія орга-
нів виконавчої 
влади в пункті 
пропуску через 
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державний кор-
дон 

6.54. З метою забез-
печення ком-
петентного й 
ефективного 
виконання пер-
соналом СМБ 
процедур, за-
значених в 
планах охо-
рони ПЗ, та ін-
ших завдань з 
охорони регу-
лярно прово-
дяться заняття, 
тренування, 
навчання та ін-
структажі. За-
няття, нав-
чання та ін-
структажі про-
водяться через 
належні промі-
жки часу, із 
врахуванням 
типів операцій, 
що здійсню-
ються в порту 
або ПЗ, змін у 
складі персо-
налу СМБ, ти-
пів суден, які 
обслугову-
ються в порту 

Пункт 5.3 
розділу V Ти-
пового поло-
ження № 339 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 з метою забез-
печення компе-
тентного й ефе-
ктивного вико-
нання персона-
лом служби 
морської без-
пеки процедур, 
зазначених в 
планах охо-
рони портових 
засобів, та ін-
ших завдань з 
охорони через 
належні промі-
жки часу, із 
врахуванням 
типів операцій, 
що здійсню-
ються в порту 
або портового 
засобу, змін у 
складі персо-
налу служби 
морської без-
пеки, типів су-
ден, які обслу-
говуються в 
порту або пор-
товому засобі, 
та інших обста-
вин прово-
дяться заняття, 
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або ПЗ, та ін-
ших обставин 

тренування, на-
вчання та ін-
структажі 

6.55. Начальник 
служби морсь-
кої безпеки ор-
ганізовує під-
бір кандидатів 
на обіймання 
посад праців-
ників служби 
морської без-
пеки у по-
рядку, визна-
ченому законо-
давством 

Пункт 5.4 
розділу V Ти-
пового поло-
ження № 339 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 начальник слу-
жби морської 
безпеки органі-
зував підбір ка-
ндидатів на 
обіймання по-
сад працівників 
служби морсь-
кої безпеки у 
порядку, визна-
ченому законо-
давством 

 

6.56. Начальник 
СМБ у своїй 
діяльності під-
порядкований 
безпосередньо 
керівнику мор-
ського термі-
нала, порто-
вого оператора 
або адміністра-
ції морських 
портів України 

Пункт 6.2 
розділу VІ 
Типового по-
ложення № 
339 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 начальник слу-
жби морської 
безпеки підпо-
рядкований без-
посередньо кері-
внику морсь-
кого термінала, 
портового опе-
ратора або адмі-
ністрації морсь-
ких портів Ук-
раїни 

 

6.57. Начальник 
СМБ відпові-
дає за реаліза-
цію в порту 
або ПЗ норм, 
правил та про-
цедур глави 
XI-2 Додатка 

Абзац четвер-
тий пункту 
6.4 
розділу VІ 
Типового по-
ложення № 
339 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 начальник слу-
жби морської 
безпеки розпо-
ділив обов’язки 
між працівни-
ками служби 
морської без-
пеки 
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до Конвенції 
СОЛАС-74, 
Кодексу 
ОСПЗ, інших 
міжнародних 
та національ-
них актів з 
морської без-
пеки, здійс-
нення компле-
ксу організа-
ційних, адміні-
стративних, 
режимних і те-
хнічних захо-
дів для запобі-
гання, вияв-
лення, захисту 
від актів пірат-
ства, терори-
зму та АНВ 

портовими 
операто-
рами 

6.58. проводить по-
передні служ-
бові розсліду-
вання щодо по-
рушень, неви-
конання або 
виконання не-
належним чи-
ном відповід-
ними праців-
никами вимог 
з морської без-
пеки і спричи-
нених цим нас-
лідків 

Абзац шос-
тий пункту 
6.4 
розділу VІ 
Типового по-
ложення № 
339 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 начальник слу-
жби морської 
безпеки провів 
попередні слу-
жбові розсліду-
вання щодо по-
рушень, неви-
конання або 
виконання не-
належним чи-
ном відповід-
ними працівни-
ками вимог з 
морської без-
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пеки і спричи-
нених цим нас-
лідків 

6.59. веде записи 
про події, що 
становлять за-
грозу для захи-
сту і охорони 
порту або ПЗ 

Абзац сьомий 
пункту 6.4 
розділу VІ 
Типового по-
ложення № 
339 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 начальник слу-
жби морської 
безпеки веде 
записи про по-
дії, що станов-
лять загрозу 
для захисту і 
охорони порту 
або портового 
засобу 

 

6.60. Начальник 
СМБ повинен 
володіти знан-
нями і пройти 
підготовку від-
повідно до 
критеріїв, вста-
новлених ІМО, 
за такими на-
прямами: 
розроблення, 
підтримання та 
нагляд за впро-
вадженням 
плану охорони 
ПЗ; 
оцінка вразли-
вості та загроз 
охороні; 
здійснення ре-
гулярних пере-
вірок порту 

Пункт 7.2 
розділу VІІ 
Типового по-
ложення № 
339 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 начальник слу-
жби морської 
безпеки воло-
діє знаннями і 
пройшов підго-
товку відпо-
відно до крите-
ріїв, встановле-
них Міжнарод-
ною морською 
організацією, 
за напрямами 
розроблення, 
підтримання та 
нагляд за впро-
вадженням 
плану охорони 
портового за-
собу, оцінки 
вразливості та 
загроз охороні, 
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(ПЗ) для забез-
печення впро-
вадження і під-
тримування ві-
дповідних за-
ходів з охо-
рони; 
калібровка, пе-
ревірка і вико-
ристання обла-
днання з охо-
рони; 
підтримання 
обізнаності та 
пильності 
щодо охорони 

здійснення ре-
гулярних пере-
вірок порту 
(портового за-
собу) для забез-
печення впро-
вадження і під-
тримування ві-
дповідних за-
ходів з охо-
рони, калібро-
вка, перевірка і 
використання 
обладнання з 
охорони, підт-
римання обіз-
наності та пи-
льності щодо 
охорони 

7. Типове 
положення 
про загін 
охорони 
морського 
порту, 
затверджене 
наказом 
Мінінфрастру
ктури від 15 
квітня 2013 
року № 220, 
зареєстроване 
в Мін’юсті 10 
червня 2013 
року за № 
922/23454 
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(далі - Типове 
положення № 
220): 

7.1. охорона об'єк-
тів інфрастру-
ктури морсь-
кого порту 

Підпункт 1 
пункту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін охорони 
здійснює 
охорону 
об’єктів 
інфраструктури 
морського 
порту 

 

7.2. здійснення 
контролю за 
доступом на 
територію 
морського 
порту 

Підпункт 2 
пункту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін охорони 
здійснює 
контроль за 
доступом на 
територію 
морського 
порту 

 

7.3. підтримання 
громадського 
порядку на те-
риторії морсь-
кого порту 

Підпункт 3 
пункту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін охорони 
підтримує 
громадський 
порядок на 
території 
морського 
порту 
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7.4. в'їзду, стоя-
нки, заванта-
ження і розва-
нтаження тра-
нспортних за-
собів 

Абзац дру-
гий підпун-
кту 4 пункту 
3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін охорони 
здійснює за-
ходи з охорони 
і контролю на 
території мор-
ського порту 
щодо в’їзду, 
стоянки, заван-
таження і роз-
вантаження 
транспортних 
засобів 

 

7.5. переміщення 
вантажів і су-
днових запа-
сів 

Абзац третій 
підпункту 4 
пункту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін охорони 
здійснює за-
ходи з охорони 
і контролю на 
території мор-
ського порту 
щодо перемі-
щення вантажів 
і суднових за-
пасів 

 

7.6. цілісності не-
супроводжу-
ваного багажу 
або особистих 
речей 

Абзац четве-
ртий підпун-
кту 4 пункту 
3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін охорони 
здійснює за-
ходи з охорони 
і контролю на 
території мор-
ського порту 
щодо цілісності 
несупроводжу-
ваного багажу 
або особистих 
речей 
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7.7. безпеки місць 
посадки і ви-
садки, зон 
очікування і 
перевірки па-
сажирів та су-
днового пер-
соналу, у 
тому числі 
місць огляду 

Абзац 
п’ятий під-
пункту 4 пу-
нкту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін охорони 
здійснює заходи 
з охорони і кон-
тролю на тери-
торії морського 
порту щодо без-
пеки місць поса-
дки і висадки, 
зон очікування і 
перевірки паса-
жирів та судно-
вого персоналу, 
у тому числі 
місць огляду 

 

7.8. безпеки діля-
нок заванта-
ження, розва-
нтаження або 
складування 
вантажів або 
запасів 

Абзац шос-
тий підпун-
кту 4 пункту 
3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін охорони 
здійснює за-
ходи з охорони 
і контролю на 
території мор-
ського порту 
щодо безпеки 
ділянок заван-
таження, розва-
нтаження або 
складування 
вантажів або 
запасів 

 

7.9. безпеки місць 
зберігання ін-
формації з об-
меженим дос-
тупом, у тому 
числі вантаж-
них докумен-
тів 

Абзац сьо-
мий підпун-
кту 4 пункту 
3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін охорони 
здійснює заходи 
з охорони і кон-
тролю на тери-
торії морського 
порту щодо без-
пеки місць збе-
рігання інфор-
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операто-
рами 

мації з обмеже-
ним доступом, у 
тому числі ван-
тажних докуме-
нтів 

7.10. безпеки ван-
тажу і наван-
тажувально-
розвантажува-
льного облад-
нання 

Абзац вось-
мий підпун-
кту 4 пункту 
3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін охорони 
здійснює заходи 
з охорони і кон-
тролю на тери-
торії морського 
порту щодо без-
пеки вантажу і 
навантажува-
льно-розванта-
жувального об-
ладнання 

 

7.11. безпеки місць 
зберігання не-
безпечних ва-
нтажів 

Абзац 
дев’ятий 
підпункту 4 
пункту 3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін охорони 
здійснює заходи 
з охорони і кон-
тролю на тери-
торії морського 
порту щодо без-
пеки місць збе-
рігання небезпе-
чних вантажів 

 

7.12. безпеки дис-
петчерських 
центрів сис-
теми управ-
ління рухом 
суден, засобів 
навігаційного 
забезпечення, 
у тому числі 

Абзац деся-
тий підпун-
кту 4 пункту 
3.1 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін охорони 
здійснює заходи 
з охорони і кон-
тролю на тери-
торії морського 
порту щодо без-
пеки диспетчер-
ських центрів 
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приміщень 
управління 
охороною і 
спостережен-
ням морсь-
кого порту 

операто-
рами 

системи управ-
ління рухом су-
ден, засобів на-
вігаційного за-
безпечення, у 
тому числі при-
міщень управ-
ління охороною 
і спостережен-
ням морського 
порту 

7.13. безпеки важ-
ливих елект-
ричних уста-
новок, устат-
кування ра-
діозв'язку та 
інших видів 
зв'язку, сис-
тем водопо-
стачання 

Абзац одина-
дцятий підпу-
нкту 4 пункту 
3.1 
розділу ІІІ 
Типового по-
ложення № 
220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін охорони 
здійснює заходи 
з охорони і кон-
тролю на тери-
торії морського 
порту щодо без-
пеки важливих 
електричних ус-
тановок, устат-
кування ра-
діозв’язку та ін-
ших видів 
зв’язку, систем 
водопостачання 

 

7.14. спостере-
ження за те-
риторією та 
акваторією 
морського 
порту, вклю-
чаючи райони 
якірних стоя-
нок і причалів 

Абзац дру-
гий підпун-
кту 1 пункту 
3.2 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін морської 
охорони порту 
здійснює спо-
стереження за 
територією та 
акваторією мор-
ського порту, 
включаючи рай-
они якірних сто-
янок і причалів 
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7.15. спостере-
ження за ра-
йонами обме-
женого дос-
тупу з метою 
забезпечення 
тільки автори-
зованого дос-
тупу до них 

Абзац третій 
підпункту 1 
пункту 3.2 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін морської 
охорони порту 
здійснює 
спостереження 
за районами 
обмеженого 
доступу з 
метою 
забезпечення 
тільки 
авторизованого 
доступу до них 

 

7.16. забезпечення 
контрольова-
ного доступу 
людей та тра-
нспортних за-
собів на тери-
торію морсь-
кого порту 
або до певних 
його районів 
у разі виник-
нення загрози 
або скоєння 
актів піратс-
тва, терори-
зму та АНВ 

Абзац четве-
ртий підпун-
кту 1 пункту 
3.2 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін морської 
охорони порту 
забезпечує 
контрольовани
й доступ людей 
та 
транспортних 
засобів на 
територію 
морського 
порту або до 
певних його 
районів у разі 
виникнення 
загрози або 
скоєння актів 
піратства, 
тероризму та 
актів 
незаконного 
втручання 
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7.17. евакуації лю-
дей у разі ви-
никнення за-
грози або ско-
єння актів пі-
ратства, теро-
ризму та АНВ 

Абзац 
п’ятий під-
пункту 1 пу-
нкту 3.2 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін морської 
охорони порту 
здатний 
забезпечити 
евакуацію 
людей у разі 
виникнення 
загрози або 
скоєння актів 
піратства, 
тероризму та 
актів 
незаконного 
втручання 

 

7.18. здійснення 
контролю по-
садки та виса-
дки пасажи-
рів, виклю-
чення контак-
тів пасажирів, 
які пройшли 
контроль на 
безпеку, з 
особами, які 
його не прой-
шли 

Підпункт 2 
пункту 3.2 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін морської 
охорони порту 
здійснює 
контроль 
посадки та 
висадки 
пасажирів, 
виключення 
контактів 
пасажирів, які 
пройшли 
контроль на 
безпеку, з 
особами, які 
його не 
пройшли 

 

7.19. виявлення та 
запобігання 
несанкціоно-
ваному потра-
плянню на те-

Абзац дру-
гий підпун-
кту 3 пункту 
3.2 
розділу ІІІ 
Типового 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 

4 загін морської 
охорони порту 
здійснює взає-
модію відпо-
відно до зако-
нодавства з 
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риторію мор-
ського порту 
та суден 
зброї, вибухо-
вих речовин, 
наркотичних і 
хімічних ре-
човин та ін-
ших предме-
тів, обіг яких 
заборонений 
або обмеже-
ний на тери-
торії України 

положення 
№ 220 

засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

підрозділами 
прикордон-
ного, митного 
контролю та 
правоохорон-
ними органами 
з питання вияв-
лення та запо-
бігання несанк-
ціонованому 
потраплянню 
на територію 
морського 
порту та суден 
зброї, вибухо-
вих речовин, 
наркотичних і 
хімічних речо-
вин та інших 
предметів, обіг 
яких забороне-
ний або обме-
жений на тери-
торії України 

7.20. здійснення 
контролю за 
доступом лю-
дей та потрап-
лянням речей 
на територію 
морського 
порту шляхом 
перевірки тра-
нспортних за-
собів, судно-

Абзац третій 
підпункту 3 
пункту 3.2 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін морської 
охорони порту 
здійснює взає-
модію відпо-
відно до зако-
нодавства з 
підрозділами 
прикордон-
ного, митного 
контролю та 
правоохорон-
ними органами 
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вих та ванта-
жних докуме-
нтів, багажу, 
суднових за-
пасів, квитків 
пасажирів та 
документів 
моряків, пос-
відчень особи 
працівника 
порту, пред-
ставників від-
повідних ор-
ганів, установ 
та організа-
цій, розташо-
ваних на те-
риторії порту, 
представників 
вантажовлас-
ників, інших 
осіб, які про-
ходять на те-
риторію 
порту 

з питання здій-
снення конт-
ролю за досту-
пом людей та 
потраплянням 
речей на тери-
торію морсь-
кого порту 
шляхом переві-
рки транспорт-
них засобів, су-
днових та ван-
тажних доку-
ментів, багажу, 
суднових запа-
сів, квитків па-
сажирів та до-
кументів моря-
ків, посвідчень 
особи праців-
ника порту, 
представників 
відповідних ор-
ганів,  установ 
та організацій, 
розташованих 
на території 
порту, предста-
вників ванта-
жовласників, 
інших осіб, які 
проходять на 
територію 
порту 
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7.21. забезпечення 
у випадках, 
передбачених 
Міжнародним 
кодексом з 
охорони су-
ден і порто-
вих засобів 
(далі - Кодекс 
ОСПЗ), су-
проводження 
відвідувачів 
та транспорт-
них засобів 
територією 
морського 
порту 

Абзац четве-
ртий підпун-
кту 3 пункту 
3.2 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін морської 
охорони порту 
здійснює взає-
модію відпо-
відно до зако-
нодавства з 
підрозділами 
прикордон-
ного, митного 
контролю та 
правоохорон-
ними органами 
з питання за-
безпечення у 
випадках, пе-
редбачених 
Міжнародним 
кодексом з охо-
рони суден і 
портових засо-
бів, супрово-
дження відвіду-
вачів та транс-
портних засо-
бів територією 
морського 
порту 

 

7.22. впровадження 
заходів із за-
побігання 
проведенню 
нелегальних 
операцій з 
вантажем, си-
ровиною, охо-

Абзац 
п’ятий під-
пункту 3 пу-
нкту 3.2 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін морської 
охорони порту 
здійснює взає-
модію відпо-
відно до зако-
нодавства з 
підрозділами 
прикордон-
ного, митного 
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ронними сис-
темами, тех-
нологічним 
устаткуван-
ням і систе-
мами зв'язку, 
а також захо-
дів із запобі-
гання іншим 
протиправним 
діям 

операто-
рами 

контролю та 
правоохорон-
ними органами 
з питання впро-
вадження захо-
дів із запобі-
гання прове-
денню нелега-
льних операцій 
з вантажем, си-
ровиною, охо-
ронними систе-
мами, техноло-
гічним устатку-
ванням і систе-
мами зв’язку, а 
також заходів 
із запобігання 
іншим проти-
правним діям 

7.23. забезпечення 
та підтримання 
встановленого 
пропускного та 
внутрішньооб'-
єктового ре-
жиму 

Підпункт 4 
пункту 3.2 
розділу ІІІ 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 загін морської 
охорони порту 
забезпечує та 
підтримує вста-
новлений про-
пускний та вну-
трішньо-
об’єктовий ре-
жим 

 

7.24. Загін охорони 
морського 
порту склада-
ється з підроз-

Пункт 4.1 
розділу ІV 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 

4 до складу загону 
охорони морсь-
кого порту 
включено під-
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ділів загаль-
ної охорони, 
воєнізованої 
охорони (у 
разі потреби), 
берегової пат-
рульної слу-
жби, морської 
патрульної 
служби, охо-
рони суден, 
кінологічної 
служби та ін-
ших підрозді-
лів 

портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

розділи загаль-
ної охорони, во-
єнізованої охо-
рони (у разі пот-
реби), берегової 
патрульної слу-
жби, морської 
патрульної слу-
жби, охорони 
суден, кінологі-
чної служби та 
інших підрозді-
лів 

7.25. Чисельність 
співробітни-
ків загонів 
охорони вста-
новлюється 
адміністра-
цією морсь-
ких портів 
України, кері-
вником мор-
ського термі-
нала або пор-
тового опера-
тора та по-
винна забез-
печувати ці-
лодобове під-
тримання рі-
вня охорони 
3, передбаче-

Пункт 4.2 
розділу ІV 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 чисельність 
співробітників 
загонів охорони 
встановлюється 
адміністрацією 
морських портів 
України, керів-
ником морсь-
кого термінала 
або портового 
оператора та по-
винна забезпе-
чувати цілодо-
бове підтри-
мання рівня охо-
рони 3 відпо-
відно до Міжна-
родного кодексу 
з охорони суден 
і портових засо-
бів 
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ного підпунк-
том 11 пункту 
2.1 розділу 2 
частини А Ко-
дексу ОСПЗ 

7.26. Для вико-
нання завдань 
та функцій, 
передбачених 
у цьому Типо-
вому поло-
женні, особо-
вий склад за-
гону охорони 
забезпечу-
ється необхід-
ними засо-
бами, устат-
куванням та 
обладнанням 
у порядку, ви-
значеному ад-
міністрацією 
морського 
порту, влас-
ником морсь-
кого термі-
нала або пор-
товим опера-
тором 

Пункту 4.5 
розділу ІV 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 для виконання 
завдань та функ-
цій особовий 
склад загону 
охорони забез-
печено необхід-
ними засобами, 
устаткуванням 
та обладнанням 
у порядку, ви-
значеному адмі-
ністрацією мор-
ського порту, 
власником мор-
ського термі-
нала або порто-
вим оператором 

 

7.27. На роботу в 
загони охо-
рони прийма-
ються особи, 
що відповіда-

Пункт 5.1 
розділу V 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 

4 на роботу в за-
гони охорони 
приймаються 
особи, що відпо-
відають поло-
женням частини 
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ють положен-
ням частини 
першої статті 
11 Закону Ук-
раїни "Про 
охоронну дія-
льність" 

засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

першої статті 11 
Закону України 
«Про охоронну 
діяльність» 

7.28. Особовий 
склад загону 
охорони по-
винен знати 
свої завдання 
й обов'язки з 
охорони, а та-
кож володіти 
знаннями і 
пройти спеці-
альну підго-
товку 

Пункт 5.2 
розділу V 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 особовий склад 
загону охорони 
знає свої за-
вдання та 
обов’язки з охо-
рони, а також 
володіє знан-
нями і пройшов 
спеціальну під-
готовку 

 

7.29. З метою ефек-
тивного вико-
нання особо-
вим складом 
загону охо-
рони своїх 
обов'язків ре-
гулярно про-
водяться за-
няття, трену-
вання, нав-
чання та ін-
структажі 

Пункт 5.3 
розділу V 
Типового 
положення 
№ 220 

ДП 
«АМПУ», 
суб’єкти 
господарю-
вання, які є 
портовими 
засобами, 
портами, 
портовими 
операто-
рами 

52.22 О1 Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 з метою ефекти-
вного виконання 
особовим скла-
дом загону охо-
рони своїх 
обов’язків регу-
лярно прово-
дяться заняття, 
тренування, нав-
чання та інстру-
ктажі 

 

8. Положення 
про річкову ін-
формаційну 
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службу на вну-
трішніх водних 
шляхах Укра-
їни, затвер-
джене наказом 
Мінінфрастру-
ктури від 25 
лютого 2011 
року № 7, заре-
єстроване в 
Мін’юсті 19 
травня 2011 
року за № 
606/19344 (далі 
- Положення 
№ 7): 

8.1. Виявлення 
суден на під-
ходах до зони 
дії РІС, вста-
новлення 
зв'язку з 
ними, отри-
мання та ре-
єстрація не-
обхідних да-
них щодо 
рейсу кож-
ного судна 

Підпункт 
3.2.1 пункту 
3.2 
розділу ІІІ 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 річкова інфор-
маційна служба 
здатна виявити 
судна на підхо-
дах до зони її 
дії, встановити 
зв’язок з ними, 
отримати та за-
реєструвати не-
обхідні дані 
щодо рейсу ко-
жного судна 
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вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

8.2. Інформаційне 
забезпечення 
судноплавс-
тва шляхом 
передачі на 
судна гідро-
метеорологіч-
ної інформа-
ції, відомос-
тей про зміни 
у роботі засо-
бів навігацій-
ного осна-
щення (далі - 
ЗНО), про 
зміщення 
плавучих 
ЗНО із штат-
них місць та 
іншої навіга-
ційно-гідрог-
рафічної і гід-
рологічної ін-
формації в 
зоні дії РІС, 
інформації 

Підпункт 
3.2.2 пункту 
3.2 
розділу ІІІ 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 

4 річкова інфор-
маційна служба 
здійснює інфор-
маційне забезпе-
чення судноп-
лавства шляхом 
передачі на су-
дна гідроме-
теоро-рологіч-
ної інформації, 
відомостей про 
зміни у роботі 
засобів навіга-
ційного осна-
щення та їх змі-
щення із штат-
них місць та ін-
шої навігаційно-
гідрографічної і 
гідрологічної ін-
формації в зоні 
дії річкової ін-
формаційної 
служби, інфор-
мації про стан 
руху в зоні дії 
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про стан руху 
в зоні дії РІС 
та фактори, 
що вплива-
ють на умови 
навігації. Ін-
формація роз-
міщується на 
офіційному 
сайті РІС 

ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

річкового 
судна 

річкової інфор-
маційної служби 
та фактори, що 
впливають на 
умови навігації. 
Інформація роз-
міщується на 
офіційному 
сайті річкової 
інформаційної 
служби 

8.3. Забезпечення 
безпеки суд-
ноплавства 
шляхом орга-
нізації руху, 
надання суд-
нам рекомен-
дацій, що 
стосуються 
черговості 
руху, часу по-
чатку руху, 
маршруту, 
швидкості та 
інтервалів 
руху, місця 
якірної стоя-
нки, а також 
попере-
дження суден 
у разі загрози 
розвитку си-
туації небез-
печного збли-

Підпункт 
3.2.3 пункту 
3.2 
розділу ІІІ 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-

4 річкова інфор-
маційна служба 
забезпечує без-
пеку судноплав-
ства шляхом ор-
ганізації руху, 
надання суднам 
рекомендацій, 
що стосуються 
черговості руху, 
часу початку 
руху, маршруту, 
швидкості та ін-
тервалів руху, 
місця якірної 
стоянки, а також 
попередження 
суден у разі за-
грози розвитку 
ситуації небез-
печного збли-
ження з іншими 
суднами та на-
дання рекомен-
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ження з ін-
шими суд-
нами та на-
дання реко-
мендацій 
щодо уник-
нення зітк-
нення, попе-
редження су-
дна у разі від-
хилення його 
від безпеч-
ного марш-
руту пла-
вання та по-
вернення до 
зазначеного 
маршруту 

манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

дацій щодо уни-
кнення зітк-
нення,  попере-
дження судна у 
разі відхилення 
його від безпеч-
ного маршруту 
плавання та по-
вернення до за-
значеного марш-
руту 

8.4. Участь в ава-
рійно-рятува-
льних, букси-
рних роботах, 
інформу-
вання про 
днопоглиб-
лювальні та 
інші роботи, 
що прово-
дяться в зоні 
дії РІС, шля-
хом задіяння 
усіх потріб-
них для цього 
засобів зв'я-
зку, своєчас-
ної комутації 

Підпункт 
3.2.4 пункту 
3.2 
розділу ІІІ 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 річкова інфор-
маційна служба 
забезпечила уч-
асть в аварійно-
рятувальних, бу-
ксирних робо-
тах, інформу-
вання про дно-
поглиблювальні 
та інші роботи, 
що проводяться 
в зоні дії річко-
вої інформацій-
ної служби, 
шляхом заді-
яння усіх потрі-
бних для цього 
засобів зв’язку, 
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та ретрансля-
ції відповід-
них повідом-
лень 

Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

своєчасної ко-
мутації та ре-
трансляції від-
повідних пові-
домлень 

8.5. Установлення 
зв'язку між 
суднами, бе-
реговими ор-
ганізаціями 
та службами 
з питань, що 
пов'язані із 
забезпечен-
ням безпеки 
руху суден і 
ефективності 
перевезень 

Підпункт 
3.2.5 пункту 
3.2 
розділу ІІІ 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-

4 річкова інфор-
маційна служба 
установила 
зв’язок між суд-
нами, берего-
вими організаці-
ями та служ-
бами з питань, 
що пов’язані із 
забезпеченням 
безпеки руху су-
ден і ефективно-
сті перевезень 
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манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

8.6. Збирання, об-
робка, розпо-
всюдження 
інформації 
щодо стану 
судноплавних 
шляхів, руху 
суден та пе-
ревезення 

Підпункт 
3.2.6 пункту 
3.2 
розділу ІІІ 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

4 річкова інфор-
маційна служба 
забезпечила зби-
рання, обробку, 
розповсю-
дження інфор-
мації щодо 
стану суднопла-
вних шляхів, 
руху суден та 
перевезення 

 

8.7. Взаємодія з 
відповідними 
службами ін-
ших країн з 

Підпункт 
3.2.7 пункту 
3.2 
розділу ІІІ 

ДП 
«АМПУ» 

52.22 О1 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 

4 річкова інфор-
маційна служба 
забезпечує вза-
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метою забез-
печення пере-
дачі необхід-
ної інформа-
ції із суден 
користувачам 
РІС та у зво-
ротному на-
прямку 

Положення 
№ 7 

 
 
 
 
О3 

 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

ємодію з відпо-
відними служ-
бами інших 
країн з метою 
забезпечення 
передачі необ-
хідної інформа-
ції із суден ко-
ристувачам рі-
чкової інфор-
маційної слу-
жби та у зворо-
тному напря-
мку 

8.8. Взаємодія з 
іншими служ-
бами, які фу-
нкціонують 
на внутріш-
ніх водних 
шляхах Укра-
їни, для за-
безпечення 
виконання 
покладених 

Підпункт 
3.2.8 пункту 
3.2 
розділу ІІІ 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 річкова інфор-
маційна служба 
забезпечує вза-
ємодію з ін-
шими служ-
бами, які функ-
ціонують на 
внутрішніх во-
дних шляхах 
України, для 
забезпечення 
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на РІС за-
вдань 

вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

виконання пок-
ладених на цю 
службу завдань 

8.9. Створення та 
підтримання 
офіційного 
сайта РІС, за-
безпечення 
своєчасного 
оновлення 
розміщеної 
на ньому ін-
формації 

Підпункт 
3.2.9 пункту 
3.2 
розділу ІІІ 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 річкова інфор-
маційна служба 
здійснює ство-
рення та підт-
римання офі-
ційного сайта 
річкової інфор-
маційної слу-
жби, забезпе-
чення своєчас-
ного оновлення 
розміщеної на 
ньому інформа-
ції 
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Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

8.10. Організація 
професійної 
підготовки, 
навчання опе-
раторів та пе-
рсоналу РІС, 
а також кори-
стувачів РІС 

Підпункт 
3.2.10 пун-
кту 3.2 роз-
ділу ІІІ По-
ложення № 
7 

ДП 
«АМПУ» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 

4 річкова інфор-
маційна служба 
організувала 
професійну 
підготовку, на-
вчання опера-
торів та персо-
налу, а також 
користувачів 
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ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

річкового 
судна 

8.11. Створення 
бази даних 
РІС та статис-
тична обро-
бка інформа-
ції 

Підпункт 
3.2.12 пун-
кту 3.2 
розділу ІІІ 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

4 річковою інфо-
рмаційною слу-
жбою створено 
базу даних та 
забезпечено 
статистичну 
обробку інфор-
мації 

 

8.12. Радіозв'язок 
РІС із суд-
нами в зоні її 
дії повинен 

Пункт 4.2 
розділу ІV 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 

52.22 О1 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 радіозв’язок річ-
ковою інформа-
ційною служ-
бою із суднами 
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здійснюва-
тися у діапа-
зоні морської 
рухомої слу-
жби зв'язку 
через РСРРС, 
яка повинна 
забезпечу-
вати надій-
ний зв'язок із 
суднами, що 
перебувають 
в зоні її дії і 
на підходах 
до неї, та 
мати необ-
хідну кіль-
кість каналів 
зв'язку для 
виконання 
функцій РІС. 
Кількість за-
кріплених за 
РСРРС радіо-
каналів ви-
значається за 
обсягом інфо-
рмації, що пе-
редається, та 
інтенсивні-
стю судноп-
лавства в цій 
зоні 

 
 
 
О3 

 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

в зоні її дії здій-
снюється у діа-
пазоні морської 
рухомої служби 
зв’язку через ре-
гіональну слу-
жбу регулю-
вання руху су-
ден, яка забезпе-
чує надійний 
зв’язок із суд-
нами, що пере-
бувають в зоні її 
дії і на підходах 
до неї, та мають 
необхідну кіль-
кість каналів 
зв’язку для ви-
конання функ-
цій служби. Кі-
лькість закріп-
лених за регіо-
нальною служ-
бою регулю-
вання руху су-
ден радіоканалів 
визначено за об-
сягом інформа-
ції, що переда-
ється, та інтен-
сивністю судно-
плавства в цій 
зоні 
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8.13. Радіообмін 

РСРРС із суд-
нами, а також 
інформація 
про поточну 
судноплавну 
обстановку в 
зоні її дії по-
винні реєст-
руватися го-
ловним цент-
ром РІС для 
їх подаль-
шого збері-
гання на еле-
ктронних но-
сіях голов-
ного та регіо-
нальних цен-
трів РІС 

Пункт 4.3 
розділу ІV 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

4 радіообмін регі-
ональною служ-
бою регулю-
вання руху су-
ден із суднами, 
а також інфор-
мація про пото-
чну суднопла-
вну обстановку 
в зоні її дії реєс-
труються голов-
ним центром 
служби регулю-
вання руху су-
ден для їх пода-
льшого збері-
гання на елект-
ронних носіях 
головного та ре-
гіональних цен-
трів річкової ін-
формаційної 
служби 

 

8.14. Передача еле-
ктронних по-
відомлень із 
суден і пере-
дача повідом-
лень на судна 
здійснюються 

Пункт 4.4 
розділу ІV 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 передача елект-
ронних повідо-
млень із суден і 
передача пові-
домлень на су-
дна здійсню-
ються через 
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через опера-
торів мобіль-
ного зв'язку 
або іншу ме-
режу широко-
смугового 
бездротового 
зв'язку 

 
 
О3 

 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

операторів мо-
більного 
зв’язку або 
іншу мережу 
широкосмуго-
вого бездрото-
вого зв’язку 

8.15. РІС повинна 
забезпечити 
покриття 
своєї зони дії 
базовими ста-
нціями авто-
матичної іде-
нтифікацій-
ної системи, а 
в разі пот-
реби - вико-
ристовувати 
контрольно-

Пункт 4.5 
розділу ІV 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 

4 річкова інфор-
маційна служба 
забезпечує пок-
риття своєї зони 
дії базовими 
станціями авто-
матичної іденти-
фікаційної сис-
теми, а в разі по-
треби - викорис-
товує контро-
льно-коригува-
льні станції 
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коригувальні 
станції 

ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

морського 
або річко-
вого судна 
 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

8.16. Устаткування 
локальної та 
розподіленої 
обчислюваль-
них мереж 
розміщується 
у головному 
та регіональ-
них центрах 
РІС 

Пункт 4.6 
розділу ІV 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 устаткування 
локальної та ро-
зподіленої обчи-
слювальних ме-
реж розміщено у 
головному та 
регіональних 
центрах річкової 
інформаційної 
служби 
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вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

8.17. Судна, що 
здійснюють 
плавання на 
внутрішніх во-
дних шляхах 
України в зоні 
дії річкової ін-
формаційної 
служби, забез-
печені необхід-
ним обладнан-
ням та систе-
мами згідно з 
переліком, на-
веденим у до-
датку до цього 
Положення 
№ 642 з ураху-
ванням таких 
рекомендацій: 

Пункт 4.8 
розділу ІV 
Положення 
№ 7 

      судна, що здійс-
нюють плавання 
на внутрішніх 
водних шляхах 
України в зоні 
дії річкової ін-
формаційної 
служби, забезпе-
чені необхідним 
обладнанням та 
системами згі-
дно з переліком, 
наведеним у до-
датку до Поло-
ження № 7 з 
урахуванням та-
ких рекоменда-
цій: 

 

8.17.1. Забезпечення 
функціону-
вання радіо-
установок, що 
використову-
ються на внут-
рішніх водних 

Підпункт 
4.8.1 пункту 
4.8 
розділу ІV 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 
Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
 
 
 

4 Після встанов-
лення берего-
вого обладнання 
забезпечено ная-
вність в них ав-
томатичної сис-
теми ідентифі-
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шляхах Укра-
їни в зоні дії 
РІС, в діапа-
зоні дуже ви-
соких частот 
(ДВЧ) морсь-
кої рухомої 
служби (156-
162 МГц). Пі-
сля встанов-
лення берего-
вого облад-
нання забезпе-
чити наявність 
в них автома-
тичної системи 
ідентифікації 
відправника 
повідомлення 
(ATIS) та від-
повідність їх 
експлуатацій-
них характери-
стик вимогам 
додатка 3 до 
Регіональної 
угоди про ра-
діотелефонну 
службу на вну-
трішніх судно-
плавних 
шляхах від 06 
квітня 2000 
року, м. Базель 

які мають 
судна, що 
експлуату-
ються в 
зоні дії Річ-
кової інфо-
рмаційної 
служби 

 
 
 
О3 

 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

кації відправ-
ника повідом-
лення (ATIS) та 
відповідність їх 
експлуатаційних 
характеристик 
вимогам дода-
тка 3 до Регіона-
льної угоди про 
радіотелефонну 
службу на внут-
рішніх судноп-
лавних шляхах 
від 06 квітня 
2000 року, м. 
Базель 
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8.17.2. Обладнання 

системи відо-
браження елек-
тронних карт і 
інформації для 
внутрішнього 
судноплавства 
(далі - ECDIS) 
повинно відпо-
відати вимогам 
Резолюції № 
48 "Рекоменда-
ції, що стосу-
ються системи 
відображення 
електронних 
карт та інфор-
мації для внут-
рішнього суд-
ноплавства 
(ECDIS для 
внутрішнього 
судноплавс-
тва)" Європей-
ської економі-
чної комісії 
Організації 
Об'єднаних 
Націй 

Підпункт 
4.8.2 пункту 
4.8 розділу 
ІV Правил 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 
Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які мають 
судна, що 
експлуату-
ються в 
зоні дії Річ-
кової інфо-
рмаційної 
служби 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

4 Обладнання си-
стеми відобра-
ження елект-
ронних карт і 
інформації для 
внутрішнього 
судноплавства 
(далі – ECDIS) 
відповідає ви-
могам Резолю-
ції № 48 «Реко-
мендації, що 
стосуються си-
стеми відобра-
ження елект-
ронних карт та 
інформації для 
внутрішнього 
судноплавства 
(ECDIS для 
внутрішнього 
судноплавс-
тва)» Європей-
ської економіч-
ної комісії Ор-
ганізації Об'єд-
наних Націй 

 

8.17.3. Річкова авто-
матична іден-
тифікаційна 
система (далі - 
AIS) повинна 
відповідати ви-

Підпункт 
4.8.3 пункту 
4.8 
розділу ІV 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 
Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 річкова автома-
тична ідентифі-
каційна сис-
тема (далі - 
AIS) повинна 
відповідати ви-
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могам Резолю-
ції № 63 "Між-
народний стан-
дарт для сис-
тем виявлення 
і відстеження 
суден на внут-
рішніх водних 
шляхах" Євро-
пейської еко-
номічної комі-
сії Організації 
Об'єднаних 
Націй та забез-
печувати мож-
ливість при-
йому повідом-
лень відпо-
відно до Резо-
люції № 60 
"Міжнародний 
стандарт, що 
стосується по-
відомлень суд-
новодіям і сис-
тем електрон-
них суднових 
повідомлень на 
внутрішньому 
судноплавстві" 
Європейської 
економічної 
комісії Органі-
зації Об'єдна-
них Націй 

особи-під-
приємці), 
які мають 
судна, що 
експлуату-
ються в 
зоні дії Річ-
кової інфо-
рмаційної 
служби 

О3 Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

могам Резолю-
ції № 63 «Між-
народний стан-
дарт для сис-
тем виявлення і 
відстеження 
суден на внут-
рішніх водних 
шляхах» Євро-
пейської еконо-
мічної комісії 
Організації 
Об’єднаних 
Націй та забез-
печувати мож-
ливість при-
йому повідом-
лень відповідно 
до Резолюції № 
60 «Міжнарод-
ний стандарт, 
що стосується 
повідомлень 
судноводіям і 
систем елект-
ронних судно-
вих повідом-
лень на внутрі-
шньому судно-
плавстві» Єв-
ропейської еко-
номічної комі-
сії Організації 
Об’єднаних 
Націй 
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8.17.4. Обладнання 

для передачі 
електронних 
повідомлень 
повинно відпо-
відати вимогам 
Резолюції № 
60 "Міжнарод-
ний стандарт, 
що стосується 
повідомлень 
судноводіям і 
систем елект-
ронних судно-
вих повідом-
лень на внутрі-
шньому судно-
плавстві" Єв-
ропейської 
економічної 
комісії Органі-
зації Об'єдна-
них Націй 

Підпункт 
4.8.4 пункту 
4.8 
розділу ІV 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 
Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які мають 
судна, що 
експлуату-
ються в 
зоні дії Річ-
кової інфо-
рмаційної 
служби 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

4 обладнання для 
передачі елект-
ронних повідом-
лень повинно 
відповідати ви-
могам Резолюції 
№ 60 «Міжнаро-
дний стандарт, 
що стосується 
повідомлень су-
дноводіям і сис-
тем електронних 
суднових пові-
домлень на вну-
трішньому суд-
ноплавстві» Єв-
ропейської еко-
номічної комісії 
Організації 
Об’єднаних На-
цій 

 

8.17.5. Обладнання 
згідно з Пере-
ліком повинно 
забезпечува-
тись живлен-
ням від основ-
ного і від ава-

Підпункт 
4.8.5 пункту 
4.8 
розділу ІV 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 
Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 обладнання, на-
ведене у дода-
тку до Поло-
ження № 7, за-
безпечується 
живленням від 
основного і від 
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рійного дже-
рела електрич-
ної енергії. 
При цьому для 
обладнання, 
наведеного в 
пункті 3 Пере-
ліку, повинно 
бути передба-
чено аварійно-
перехідне (ре-
зервне) дже-
рело живлення 

які мають 
судна, що 
експлуату-
ються в 
зоні дії Річ-
кової інфо-
рмаційної 
служби 

О3 Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

аварійного дже-
рела електрич-
ної енергії, при 
цьому для обла-
днання, наведе-
ного в пункті 3 
додатку до По-
ложення № 7 пе-
редбачено ава-
рійно-перехідне 
(резервне) дже-
рело живлення 

8.18. Типи наведе-
них у Переліку 
обладнання та 
систем повинні 
бути схвалені 
відповідно до 
Інструкції про 
схвалення типу 
суднового ра-
діо і навігацій-
ного облад-
нання, затвер-
дженої нака-
зом Міністерс-
тва транспорту 
України від 14 

Пункт 4.9 
розділу ІV 
Положення 
№ 7 
Інструкція 
про схва-
лення типу 
суднового 
радіо і наві-
гаційного 
обладнання, 
затверджена 
наказом 
Мінтрансу 
від 14 липня 
2003 року 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які мають 
судна, що 
експлуату-
ються в 
зоні дії Річ-
кової інфо-
рмаційної 
служби. 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 

4 типи облад-
нання та сис-
тем, наведені у 
додатку до По-
ложення № 7, 
схвалені відпо-
відно до Ін-
струкції про 
схвалення типу 
суднового ра-
діо і навігацій-
ного облад-
нання, затвер-
дженої наказом 
Мінтрансу від 
14 липня 2003 
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липня 2003 
року № 531, 
зареєстрованої 
в Міністерстві 
юстиції Укра-
їни 29 липня 
2003 року за № 
653/7974 

№ 531, заре-
єстрована 
в Мін’юсті 
29 липня 
2003 року 
за № 
653/7974 

ДП «Кла-
сифіка-
ційне това-
риство Ре-
гістр суд-
ноплавства 
України» 

морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

року № 531, за-
реєстрованої в 
Мін’юсті 29 
липня 2003 
року за № 
653/7974 

8.19. Суднам, що 
здійснюють 
плавання на 
внутрішніх 
водних 
шляхах Укра-
їни в зоні дії 
РІС, рекомен-
довано мак-
симально ви-
користову-
вати інформа-
цію, яка нада-
ється РІС 

Пункт 4.12 
розділу ІV 
Положення 
№ 7 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які мають 
судна, що 
експлуату-
ються в 
зоні дії Річ-
кової інфо-
рмаційної 
служби. 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 суднам, що 
здійснюють 
плавання на 
внутрішніх во-
дних шляхах 
України в зоні 
дії річкової ін-
формаційної 
служби, реко-
мендовано мак-
симально вико-
ристовувати ін-
формацію, яка 
надається річ-
ковій інформа-
ційній службі 
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пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

8.20. Зв'язок між 
РІС та суд-
нами здійс-
нюється че-
рез РСРРС. 
Усі судна в 
зоні дії 
РСРРС по-
винні нести 
постійну ра-
діовахту на 
робочих ка-
налах СРРС 
відповідно до 
встановлених 
правил суд-
ноплавства в 
цій зоні 

Пункт 5.1 
розділу V 
Положення 
№ 7 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які мають 
судна, що 
експлуату-
ються в 
зоні дії Річ-
кової інфо-
рмаційної 
служби. 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

4 судна в зоні дії 
регіональної 
служби регу-
лювання руху 
суден несуть 
постійну радіо-
вахту на робо-
чих каналах 
служби регу-
лювання руху 
суден відпо-
відно до вста-
новлених пра-
вил судноплав-
ства в цій зоні 
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8.21. Межі зони дії 

РІС, шляхи та 
порядок руху 
суден у цій 
зоні і їх взає-
модії з СРРС, 
перелік пос-
луг СРРС, ро-
бочих каналів 
радіозв'язку, 
перелік інфо-
рмації про су-
дна, яка має 
передаватися 
до ПРРС та 
центрів РІС, 
зазначаються 
в повідомлен-
нях морепла-
вцям (NtoS - 
notices to 
skippers). Ін-
формація про 
зміну відомо-
стей про РІС 
має бути 
своєчасно до-
ведена до ві-
дома судно-
водіїв за до-
помогою від-
повідних еле-
ктронних по-
відомлень 
шляхом пере-

Пункт 5.6 
розділу V 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

4 межі зони дії рі-
чкової інформа-
ційної служби, 
шляхи та поря-
док руху суден у 
цій зоні і їх взає-
модії з службою 
регулювання 
руху суден, пе-
релік послуг 
служби регулю-
вання руху су-
ден, робочих ка-
налів ра-
діозв’язку, пере-
лік інформації 
про судна, яка 
має передава-
тися до посту 
регулювання 
руху суден та 
центрів річкової 
інформаційної 
служби, зазнача-
ються в повідо-
мленнях мореп-
лавцям (NtoS - 
notices to 
skippers). Інфор-
мація про зміну 
відомостей про 
річкову інфор-
маційну службу 
своєчасно дове-
дена до відома 
судноводіїв за 
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дачі навіга-
ційних попе-
реджень по 
радіо, в пові-
домленнях 
мореплавцям 
та на відпові-
дному сайті 
РІС 

допомогою від-
повідних елект-
ронних повідом-
лень шляхом пе-
редачі навігацій-
них попере-
джень по радіо, 
в повідомленнях 
мореплавцям та 
на відповідному 
сайті річкової 
інформаційної 
служби 

8.22. ДУ "Держгід-
рографія" на-
дає навіга-
ційно-гідрог-
рафічну та 
картографі-
чну інформа-
цію, що сто-
сується від-
повідної зони 
дії РІС 

Пункт 5.8 
розділу V 
Правил № 7 

ДУ «Держ-
гідрогра-
фія» 
ДП 
«АМПУ» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 ДУ «Держгідро-
графія» надає 
навігаційно-гід-
рографічну та 
картографічну 
інформацію, що 
стосується від-
повідної зони дії 
річкової інфор-
маційної служби 
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пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

8.23. ДУ "Держгід-
рографія" та 
ДП "Укрвод-
шлях" нада-
ють РІС інфо-
рмацію про 
зміни навіга-
ційних умов 
та режиму 
плавання на 
внутрішніх 
водних 
шляхах, розк-
лад роботи 
шлюзів 

Абзац пер-
ший пункту 
5.9 
розділу V 
Положення 
№ 7 

ДУ «Держ-
гідрогра-
фія» 
ДП «Укр-
водшлях» 
ДП 
«АМПУ» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

4 ДУ «Держгідро-
графія» та ДП 
«Укрводшлях» 
надають річко-
вій інформацій-
ній службі інфо-
рмацію про 
зміни навігацій-
них умов та ре-
жиму плавання 
на внутрішніх 
водних шляхах, 
розклад роботи 
шлюзів 
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8.24. ДП "Дельта-

лоцман" на-
дає судново-
діям інформа-
цію про наві-
гаційні умови 
та режим пла-
вання, розк-
лад роботи 
мостів, шлю-
зів та метеоі-
нформацію у 
зоні дії РІС 

Абзац дру-
гий пункту 
5.9 
розділу V 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

4 Філія «Дельта-
лоцман» 
ДП «Адмініст-
рація морських 
портів України» 
надає судново-
діям інформа-
цію про навіга-
ційні умови та 
режим пла-
вання, розклад 
роботи мостів, 
шлюзів та мете-
оінформацію у 
зоні дії служби 
регулювання 
руху суден 

 

8.25. Судна підтве-
рджують 
отримання ін-
формації від 
РІС, а інші 
користувачі 
РІС забезпе-

Пункт 5.10 
розділу V 
Положення 
№ 7 

ДП 
«АМПУ»,  
Суб’єкти 
господарю-
вання, що 
здійсню-

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 судна підтвер-
джують отри-
мання інформа-
ції від річкової 
інформаційної 
служби, а інші 
користувачі річ-
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чують своє-
часне на-
дання, пов-
ноту та дос-
товірність да-
них, необхід-
них РІС для 
виконання 
покладених 
на неї завдань 
і функцій 

ють взає-
модію з 
РІС 

О3 Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ре-
гулювання руху 
морського або 
річкового судна 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час лоц-
манського про-
ведення морсь-
кого або річко-
вого судна 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

кової інформа-
ційної служби 
забезпечують 
своєчасне на-
дання, повноту 
та достовірність 
даних, необхід-
них річковій ін-
формаційній 
службі для ви-
конання покла-
дених на неї за-
вдань і функцій 

9. Порядок участі 
стивідорних 
компаній, вла-
сників (корис-
тувачів) морсь-
ких терміналів 
у розробленні 
плану локалі-
зації та лікві-
дації аварій 
(катастроф), 
придбанні, 
утриманні об-
ладнання, при-
строїв та меха-
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нізмів, відшко-
дуванні витрат 
на ліквідацію 
аварій на тери-
торії та в аква-
торії морсь-
кого порту, за-
тверджений 
постановою 
Кабінету Міні-
стрів України 
від 24 липня 
2013 року № 
926 (далі - По-
рядок № 926) 

9.1. Для розроб-
лення проекту 
плану 
суб’єкти гос-
подарювання, 
що провадять 
свою діяль-
ність на тери-
торії та в ак-
ваторії відпо-
відного мор-
ського порту, 
на вимогу ад-
міністрації 
морських пор-
тів України 
подають відо-
мості щодо 
наявних у них 
виробничого 
персоналу, у 

Пункт 4 По-
рядку № 926 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
Аварія внаслі-
док порушення 
вимог щодо за-
безпечення без-
пеки судноплав-
ства під час ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних робіт 
у морському або 
річковому порту 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
 

4 для розроблення 
проекту плану 
суб’єкти госпо-
дарювання, що 
провадять свою 
діяльність на те-
риторії та в ак-
ваторії морсь-
кого порту, на 
вимогу адмініст-
рації морських 
портів України 
подають відомо-
сті щодо наяв-
них у них виро-
бничого персо-
налу, у тому чи-
слі спеціальних 
підрозділів, до 
завдань яких на-
лежить негайне 
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тому числі 
спеціальних 
підрозділів, 
до завдань 
яких нале-
жить негайне 
реагування на 
аварії (катаст-
рофи) до пов-
ної ліквідації 
їх наслідків, 
суден, облад-
нання, при-
строїв та ме-
ханізмів, що 
залучати-
муться до 
здійснення за-
ходів з лока-
лізації та лік-
відації аварій 
(катастроф) 
на території 
та в акваторії 
відповідного 
морського 
порту 

О4 Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

реагування на 
аварії (катаст-
рофи) до повної 
ліквідації їх нас-
лідків, суден, 
обладнання, 
пристроїв та ме-
ханізмів, що за-
лучатимуться до 
здійснення захо-
дів з локалізації 
та ліквідації ава-
рій (катастроф) 
на території та в 
акваторії відпо-
відного морсь-
кого порту 

9.2. Під час розро-
блення прое-
кту плану ад-
міністрація 
морських пор-
тів України 
опрацьовує 
отриману від 

Пункт 5 По-
рядку № 926 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 під час розроб-
лення проекту 
плану адмініст-
рація морських 
портів України 
опрацьовує 
отриману від 
суб’єктів госпо-
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суб’єктів гос-
подарювання 
інформацію та 
враховує реа-
льні можливо-
сті і наявні ре-
сурси суб’єктів 
господарю-
вання, що про-
вадять свою ді-
яльність на те-
риторії та в ак-
ваторії відпові-
дного морсь-
кого порту, на-
копичений їх 
персоналом 
досвід щодо 
здійснення за-
ходів під час 
аварій (катаст-
роф), визначає 
потребу у при-
дбанні 
суб’єктами го-
сподарювання 
додаткового 
обладнання, 
пристроїв та 
механізмів, не-
обхідних для 
запобігання 
виникненню 
прогнозованих 
аварій (катаст-

нюють дія-
льність в 
порту 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

дарювання інфо-
рмацію та вра-
ховує реальні 
можливості і на-
явні ресурси 
суб’єктів госпо-
дарювання, що 
провадять свою 
діяльність на те-
риторії та в ак-
ваторії відповід-
ного морського 
порту, накопи-
чений їх персо-
налом досвід 
щодо здійснення 
заходів під час 
аварій (катаст-
роф), визначено 
потребу у прид-
банні 
суб’єктами гос-
подарювання 
додаткового об-
ладнання, при-
строїв та механі-
змів, необхідних 
для запобігання 
виникненню 
прогнозованих 
аварій (катаст-
роф), локаліза-
ції, ліквідації та 
мінімізації їх на-
слідків 
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роф), локаліза-
ції, ліквідації 
та мінімізації 
їх наслідків 

9.3. Розроблений 
проект плану 
адміністрація 
морських пор-
тів України 
надсилає на 
погодження 
капітану відпо-
відного морсь-
кого порту 

Пункт 6 По-
рядку № 926 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 
ДП 
«АМПУ» 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 розроблений 
проект плану 
адміністрація 
морських портів 
України надси-
лає на пого-
дження капітану 
відповідного 
морського порту 
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9.4. Погоджений 
капітаном від-
повідного 
морського 
порту проект 
плану надси-
лається адмі-
ністрацією 
морських пор-
тів України на 
погодження 
всім 
суб’єктам гос-
подарювання, 
що провадять 
свою діяль-
ність на тери-
торії та в ак-
ваторії відпо-
відного мор-
ського порту. 
Суб’єкти гос-
подарювання 
у десятиден-
ний строк з 
дня отри-
мання зазна-
ченого прое-
кту плану по-
годжують 
його або по-
дають свої за-
уваження 
(пропозиції) 
до нього 

Пункт 7 По-
рядку № 926 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту. 
ДП 
«АМПУ» 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 погоджений ка-
пітаном відпові-
дного морського 
порту проєкт 
плану надіслано 
адміністрацією 
морських портів 
України на по-
годження з 
всіма 
суб’єктами гос-
подарювання, 
що провадять 
свою діяльність 
на території та в 
акваторії відпо-
відного морсь-
кого порту 
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9.5. Адміністрація 
морських пор-
тів України 
після отри-
мання пого-
джень прое-
кту плану не 
менше ніж від 
двох третин 
суб’єктів гос-
подарювання 
відповідно до 
пункту 7 
цього По-
рядку або пі-
сля отри-
мання рі-
шення робо-
чої групи про 
погодження 
проекту плану 
відповідно до 
пункту 8 
цього По-
рядку затвер-
джує план у 
встановле-
ному порядку. 
План має 
бути прону-
мерований та 
зброшурова-
ний 

Пункти 9, 10 
та 12 По-
рядку № 926 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту. 
ДП 
«АМПУ» 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 план затвердже-
ний, пронумеро-
ваний та збро-
шурований та 
дійсний протя-
гом п’яти років 
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9.6. Залучення су-
ден, облад-
нання, при-
строїв та ме-
ханізмів, які 
належать 
суб’єктам гос-
подарювання, 
для запобі-
гання аваріям 
(катастро-
фам), локалі-
зації, ліквіда-
ції аварій (ка-
тастроф), мі-
німізації їх 
наслідків, у 
порядку не-
гайного реа-
гування на 
аварії (катаст-
рофи) або за-
грозу їх вини-
кнення у ме-
жах території 
та акваторії 
відповідного 
морського 
порту, а та-
кож фінансу-
вання відпові-
дних заходів 
здійснюються 
на підставі 
окремих дого-

Абзац дру-
гий пункту 
14 Порядку 
№ 926 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту. 
ДП 
«АМПУ» 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 залучення су-
ден, облад-
нання, при-
строїв та механі-
змів, які нале-
жать суб’єктам 
господарю-
вання, для запо-
бігання аваріям 
(катастрофам), 
локалізації, лік-
відації аварій 
(катастроф), мі-
німізації їх нас-
лідків, у по-
рядку негайного 
реагування на 
аварії (катаст-
рофи) або за-
грозу їх виник-
нення у межах 
території та ак-
ваторії відповід-
ного морського 
порту, а також 
фінансування ві-
дповідних захо-
дів здійсню-
ються на підс-
таві окремих до-
говорів між ад-
міністрацією 
морських портів 
України та 
суб’єктами гос-
подарювання, 
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ворів між ад-
міністрацією 
морських пор-
тів України та 
суб’єктами 
господарю-
вання, що 
провадять 
свою діяль-
ність на тери-
торії та в ак-
ваторії відпо-
відного мор-
ського порту 

що провадять 
свою діяльність 
на території та в 
акваторії відпо-
відного морсь-
кого порту 

10. Порядок на-
дання центра-
льними та міс-
цевими ор-
ганами викона-
вчої влади до-
помоги адміні-
страції морсь-
ких портів Ук-
раїни, власни-
кам морських 
терміналів, по-
ртовим опера-
торам у лікві-
дації наслідків 
стихійного 
лиха, аварій і 
катастроф, а 
також у запобі-
ганні  можли-
вим протиза-
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конним і неса-
нкціонованим 
втручанням у 
портову діяль-
ність, затвер-
джений поста-
новою Кабі-
нету Міністрів 
України від 24 
липня 2013 № 
670 (далі - По-
рядок № 670) 

10.1. З метою запо-
бігання мож-
ливим проти-
законним і не-
санкціонова-
ним втручан-
ням у портову 
діяльність, що 
створює за-
грозу життю 
або здоров’ю 
людей, без-
печному мо-
реплавству, 
експлуатації 
транспортних 
засобів у мор-
ському порту 
і схоронності 
вантажів, вла-
сники (корис-
тувачі) морсь-
ких терміна-
лів, портові 

Абзац пер-
ший пункту 
4 Порядку 
№ 670 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту. 
ДП 
«АМПУ» 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 з метою запобі-
гання можли-
вим протиза-
конним і несан-
кціонованим 
втручанням у 
портову діяль-
ність, що ство-
рює загрозу 
життю або здо-
ров’ю людей, 
безпечному мо-
реплавству, 
експлуатації 
транспортних 
засобів у мор-
ському порту і 
схоронності ва-
нтажів, влас-
ники (користу-
вачі) морських 
терміналів, по-
ртові опера-
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оператори че-
рез адмініст-
рацію відпові-
дного морсь-
кого порту 
письмово зве-
ртаються до 
адміністрації 
морських пор-
тів України 

довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

тори через ад-
міністрацію ві-
дповідного 
морського 
порту пись-
мово зверта-
ються до адмі-
ністрації мор-
ських портів 
України 

10.2. з МВС, ДСНС 
та відповід-
ними місце-
вими ор-
ганами вико-
навчої влади - 
з питань про-
тизаконного 
та/або несанк-
ціонованого 
втручання у 
портову дія-
льність, що 
створює за-
грозу життю 
та здоров’ю 
людей і схо-
ронності ван-
тажів 

Абзац дру-
гий пункту 5 
Порядку 
№ 670 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту. 
ДП 
«АМПУ» 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 адміністрація 
морських портів 
України з метою 
недопущення 
порушень зако-
нодавства та ви-
никнення небез-
пеки в межах 
морських портів 
взаємодіє з 
МВС, ДСНС та 
відповідними 
місцевими ор-
ганами виконав-
чої влади - з пи-
тань протиза-
конного та/або 
несанкціонова-
ного втручання 
у портову діяль-
ність, що ство-
рює загрозу 
життю та здо-
ров’ю людей і 
схоронності ва-
нтажів 
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речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

10.3. з Морською 
адміністра-
цією та відпо-
відними міс-
цевими ор-
ганами вико-
навчої влади - 
з питань про-
тизаконного 
та/або несанк-
ціонованого 
втручання у 
портову дія-
льність, що 
створює за-
грозу безпеч-
ному мореп-
лавству та 
експлуатації 
транспортних 
засобів у мор-
ському порту 

Абзац третій 
пункту 5 По-
рядку № 670 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту. 
ДП 
«АМПУ» 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 адміністрація 
морських портів 
України з метою 
недопущення 
порушень зако-
нодавства та ви-
никнення небез-
пеки в межах 
морських портів 
взаємодіє з 
Морською адмі-
ністрацією та 
відповідними 
місцевими ор-
ганами виконав-
чої влади - з пи-
тань протиза-
конного та/або 
несанкціонова-
ного втручання 
у портову діяль-
ність, що ство-
рює загрозу без-
печному мореп-
лавству та екс-
плуатації транс-
портних засобів 
у морському 
порту 
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10.4. з Міноборони, 
ДСНС та від-
повідними мі-
сцевими ор-
ганами вико-
навчої влади - 
з питань лікві-
дації наслід-
ків стихійного 
лиха, аварій і 
катастроф 

Абзац третій 
пункту 5 По-
рядку № 670 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту. 
ДП 
«АМПУ» 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 адміністрація 
морських пор-
тів України з 
метою недопу-
щення пору-
шень законо-
давства та ви-
никнення небе-
зпеки в межах 
морських пор-
тів взаємодіє з 
Міноборони, 
ДСНС та відпо-
відними місце-
вими органами 
виконавчої 
влади - з пи-
тань ліквідації 
наслідків сти-
хійного лиха, 
аварій і катаст-
роф 

 

10.5. З метою 
вжиття захо-
дів з недопу-
щення виник-

Абзац 
п’ятий пун-
кту 5 
Порядку № 
670 

ДП 
«АМПУ» 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 з метою вжиття 
заходів з недо-
пущення виник-
нення небезпеки 
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нення небез-
пеки в межах 
морських пор-
тів та своєчас-
ного реагу-
вання на неї 
адміністрація 
морських пор-
тів України 
разом з цент-
ральними та 
місцевими ор-
ганами вико-
навчої влади 
розробляє та 
затверджує ві-
дповідні 
плани взаємо-
дії 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

в межах морсь-
ких портів та 
своєчасного реа-
гування на неї 
адміністрація 
морських портів 
України разом  з 
центральними 
та місцевими 
органами вико-
навчої влади ро-
зробляє та за-
тверджує відпо-
відні плани взає-
модії 

11. Правила на-
дання послуг у 
морських пор-
тах України, 
затверджені 
наказом Мінін-
фраструктури 
від 05 червня 
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2013 року № 
348, зареєстро-
вані в 
Мін’юсті 15 
серпня 2013 
року за № 
1401/23933 
(далі - Правила 
№ 348): 

11.1 безпечний та 
не стане небе-
зпечним у 
тому вигляді, 
в якому він 
доставлений 
та/або коли 
буде перебу-
вати на тери-
торії морсь-
кого порту 

Абзац дру-
гий пункту 
3.6 розділу 
ІІІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 замовник гара-
нтує, якщо 
інше не обумо-
влено в дого-
ворі перевалки, 
що будь-який 
вантаж або тра-
нспортний за-
сіб, який він 
доставляє або 
направляє пор-
товому опера-
тору (опера-
тору термі-
налу) безпеч-
ний та не стане 
небезпечним у 
тому вигляді, в 
якому він дос-
тавлений 
та/або коли 
буде перебу-
вати на терито-
рії морського 
порту 
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речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.2. нетоксичний і 
не буде дже-
релом виді-
лення шкідли-
вого газу, 
пилу, рідини 
або радіацій-
ного випромі-
нювання 

Абзац третій 
пункту 3.6 
розділу ІІІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 замовник гара-
нтує, якщо 
інше не обумо-
влено в дого-
ворі перевалки, 
що будь-який 
вантаж або тра-
нспортний за-
сіб, який він 
доставляє або 
направляє пор-
товому опера-
тору (опера-
тору термі-
налу) нетокси-
чний і не буде 
джерелом виді-
лення шкідли-
вого газу, пилу, 
рідини або ра-
діаційного ви-
промінювання 
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11.3. не буде забру-
днювати на-
вколишнє се-
редовище, яв-
ляти небез-
пеку ура-
ження або 
збитку будь-
якій особі або 
будь-якому 
вантажу, або 
обладнанню, 
або акваторії, 
або території 
порту 

Абзац четве-
ртий пункту 
3.6 розділу 
ІІІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 замовник гара-
нтує, якщо 
інше не обумо-
влено в дого-
ворі перевалки, 
що будь-який 
вантаж або тра-
нспортний за-
сіб, який він 
доставляє або 
направляє пор-
товому опера-
тору (опера-
тору термі-
налу) не буде 
забруднювати 
навколишнє се-
редовище, яв-
ляти небезпеку 
ураження або 
збитку будь-
якій особі або 
будь-якому ва-
нтажу, або об-
ладнанню, або 
акваторії, або 
території порту 

 

11.4. належним чи-
ном упакова-
ний відпо-
відно до чин-

Абзац 
п’ятий пун-
кту 3.6 роз-
ділу ІІІ Пра-
вил № 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 замовник гара-
нтує, якщо 
інше не обумо-
влено в дого-
ворі перевалки, 
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них держав-
них стандар-
тів та техніч-
них умов 

особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

що будь-який 
вантаж або тра-
нспортний за-
сіб, який він 
доставляє або 
направляє пор-
товому опера-
тору (опера-
тору термі-
налу) належ-
ним чином упа-
кований відпо-
відно до чин-
них державних 
стандартів та 
технічних умов 

11.5. відповідним 
чином марко-
ваний з попе-
реджуваль-
ними знаками 
у випадку, 
якщо вантаж 
небезпечний, 

Абзац шос-
тий пункту 
3.6 розділу 
ІІІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 замовник гара-
нтує, якщо 
інше не обумо-
влено в дого-
ворі перевалки, 
що будь-який 
вантаж або тра-
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і з відповід-
ними зна-
ками, якщо іс-
нують спеціа-
льні вимоги з 
переванта-
ження і транс-
портування 
такого ван-
тажу 

нюють дія-
льність в 
порту 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

нспортний за-
сіб, який він 
доставляє або 
направляє пор-
товому опера-
тору (опера-
тору термі-
налу) відповід-
ним чином ма-
ркований з по-
переджуваль-
ними  знаками 
у випадку, 
якщо вантаж 
небезпечний, і 
з відповідними 
знаками, якщо 
існують спеціа-
льні вимоги з 
переванта-
ження і транс-
портування та-
кого вантажу 

11.6 не містить то-
варів, предме-
тів та речо-
вин, заборо-
нених до пе-
реміщення 

Абзац сьо-
мий пункту 
3.6 розділу 
ІІІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 замовник гара-
нтує, якщо 
інше не обумо-
влено в дого-
ворі перевалки, 
що будь-який 
вантаж або тра-
нспортний за-
сіб, який він 
доставляє або 
направляє пор-
товому опера-
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

тору (опера-
тору термі-
налу) не міс-
тить товарів, 
предметів та 
речовин, забо-
ронених до пе-
реміщення 

11.7. Портовий 
оператор 
(оператор тер-
мінала) здійс-
нює прий-
мання і зда-
вання ван-
тажу в розта-
шованих на 
його території 
та в акваторії 
морського 
порту місцях, 
встановлених 
для відповід-
них транспор-
тних засобів 

Пункт 3.7 
розділу ІІІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-

4 портовий опера-
тор (оператор 
термінала) здій-
снює приймання 
і здавання ван-
тажу в розташо-
ваних на його 
території та в 
акваторії морсь-
кого порту міс-
цях, встановле-
них для відпові-
дних транспорт-
них засобів 
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О4 

них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

11.8. Суб’єкти гос-
подарювання, 
що здійсню-
ють свою дія-
льність у мор-
ському порту, 
інформують 
адміністрацію 
морського 
порту, відпо-
відні органи 
державного 
нагляду і кон-
тролю про всі 
небезпечні 
ситуації з ван-
тажами в ме-
жах території 
та акваторії 
морського 
порту 

Пункт 3.8 
розділу ІІІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 суб’єкти госпо-
дарювання, що 
здійснюють 
свою діяльність 
у морському 
порту, інформу-
ють адміністра-
цію морського 
порту, відпові-
дні органи дер-
жавного нагляду 
і контролю про 
всі небезпечні 
ситуації з ванта-
жами в межах 
території та ак-
ваторії морсь-
кого порту 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

11.9. Замовник зо-
бов’язаний 
узгоджувати 
завезення у 
морський 
порт вантажів 
з портовим 
оператором 
(оператором 
термінала) до 
відванта-
ження ван-
тажу з пункту 
відправлення, 
а також з ад-
міністрацією 
морського 
порту, якщо 
завезення ван-
тажу в морсь-
кий порт ви-
конується 
шляхами, що 
знаходяться 
на балансі 

Абзац пер-
ший пункту 
4.2 розділу 
ІV Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 замовник узго-
джує завезення 
у морський порт 
вантажів з пор-
товим операто-
ром (оператором 
термінала) до 
відвантаження 
вантажу з пун-
кту відправ-
лення, а також з 
адміністрацією 
морського 
порту, якщо за-
везення вантажу 
в морський порт 
виконується 
шляхами, що 
знаходяться на 
балансі (корис-
туванні) в адмі-
ністрації морсь-
кого порту, або 
шляхами, які на-
лежать до 
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(користу-
ванні) в адмі-
ністрації мор-
ського порту, 
або шляхами, 
які належать 
до об’єктів 
портової ін-
фраструктури 
загального ко-
ристування 
державної фо-
рми власно-
сті, або згідно 
з договорами, 
укладеними 
між адмініст-
рацією морсь-
кого порту і 
перевізником 
(замовником, 
відправни-
ком) 

забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

об’єктів порто-
вої інфраструк-
тури загального 
користування 
державної фо-
рми власності, 
або згідно з до-
говорами, укла-
деними між ад-
міністрацією 
морського порту 
і перевізником 
(замовником, 
відправником) 

11.10. Замовник по-
винен зазда-
легідь пого-
дити з порто-
вим операто-
ром (операто-
ром термі-
нала) заве-
зення небез-
печних ванта-
жів незалежно 
від того, чи є 

Абзац дру-
гий пункту 
4.2 розділу 
ІV Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 замовник зазда-
легідь пого-
джує з порто-
вим операто-
ром (операто-
ром термінала) 
завезення небе-
зпечних ванта-
жів незалежно 
від того, чи є 
вантаж транзи-
тним або буде 
вивантаженим 
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вантаж тран-
зитний або 
буде виванта-
жений у пор-
тового опера-
тора (опера-
тора термі-
нала), а також 
письмово поі-
нформувати 
адміністрацію 
морського 
порту 

 
 
 
 
 
 
 
О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

у портового 
оператора (опе-
ратора термі-
нала), а також 
письмово інфо-
рмує адмініст-
рацію морсь-
кого порту 

11.11. Морський пе-
ревізник або 
морський 
агент за 24 го-
дини до при-
буття судна в 
порт призна-
чення або з 
моменту ви-
ходу з най-
ближчого 
порту, якщо 
перехід стано-
вить менше 
24 годин, на-
дає адмініст-
рації морсь-

Абзац пер-
ший пункту 
4.3 розділу 
ІV Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-

4 морський пере-
візник або мор-
ський агент за 
24 години до 
прибуття судна 
в порт призна-
чення або з мо-
менту виходу з 
найближчого 
порту, якщо пе-
рехід становить 
менше 24 го-
дин, надає ад-
міністрації 
морського 
порту інформа-
цію, об’єм, фо-

 



265 
 

кого порту ін-
формацію, 
об’єм, формат 
та порядок пе-
редачі якої 
визначається 
зводом зви-
чаїв морсь-
кого порту 

 
 
 
 
О4 

них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

рмат та поря-
док передачі 
якої визнача-
ється зводом 
звичаїв морсь-
кого порту 

11.12. За 24 години 
до прибуття 
судна в порт 
призначення 
чи з моменту 
виходу з най-
ближчого 
порту, якщо 
морський пе-
рехід стано-
вить менше 
однієї доби, 
перевізник 
або морський 
агент зо-
бов’язані на-
дати до адмі-
ністрації мор-
ського порту 
інформацію 
про випадки 

Абзац дру-
гий пункту 
4.3 розділу 
ІV Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 за 24 години до 
прибуття судна 
в порт призна-
чення чи з мо-
менту виходу з 
найближчого 
порту, якщо 
морський пере-
хід становить 
менше однієї 
доби, перевіз-
ник або морсь-
кий агент надає 
до адміністра-
ції морського 
порту інформа-
цію про випа-
дки технічної 
несправності 
на судні та інші 
обставини, які 
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технічної не-
справності на 
судні та інші 
обставини, які 
могли б впли-
нути на стан 
вантажу під 
час переве-
зення, та 
умови заходу 
судна в порту 

О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

могли б впли-
нути на стан 
вантажу під час 
перевезення, та 
умови заходу 
судна в порту 

11.13. Виванта-
ження ван-
тажу із судна 
дозволяється 
лише з до-
зволу 
суб’єкта гос-
подарювання, 
що має нале-
жним чином 
оформлені 
згідно із зако-
нодавством 
повноваження 
здійснювати 
експлуатацію 
причалу, мор-
ського термі-
нала 

Пункт 4.4 
розділу ІV 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 вивантаження 
вантажу із су-
дна дозволя-
ється лише з 
дозволу 
суб’єкта госпо-
дарювання, що 
має належним 
чином оформ-
лені згідно із 
законодавством 
повноваження 
здійснювати 
експлуатацію 
причалу, мор-
ського термі-
нала 
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забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.14. До початку 
ВО портовий 
оператор 
(оператор тер-
мінала) зо-
бов’язаний 
спільно з ад-
міністрацією 
судна прове-
сти перевірку 
готовності су-
дна до безпеч-
ного прове-
дення на 
ньому ванта-
жних опера-
цій та офор-
мити акт го-
товності су-
дна до безпеч-
ного вико-
нання вантаж-
них робіт 

Пункт 4.5 
розділу ІV 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 до початку ван-
тажної операції 
портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
зобов’язаний 
спільно з адмі-
ністрацією су-
дна провести 
перевірку гото-
вності судна до 
безпечного 
проведення на 
ньому вантаж-
них операцій та 
оформити акт 
готовності су-
дна до безпеч-
ного виконання 
вантажних ро-
біт 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.15. Вантажі, які 
не відно-
сяться до ка-
тегорії небез-
печних ванта-
жів, але мо-
жуть впли-
вати на інші 
вантажі в про-
цесі переван-
таження 
та/або техно-
логічного на-
копичення че-
рез свої фі-
зико-хімічні 
властивості, 
відзначаються 
замовником у 
транспортних 
(перевізних) 
документах 
спеціальною 
позначкою 

Пункт 4.6 
розділу ІV 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 у транспортних 
(перевізних) 
документах 
спеціальною 
позначкою за-
мовником від-
значаються ва-
нтажі, які не 
відносяться до 
категорії небез-
печних ванта-
жів, але мо-
жуть впливати 
на інші вантажі 
в процесі пере-
вантаження 
та/або техноло-
гічного накопи-
чення через 
свої фізико-хі-
мічні властиво-
сті 
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11.16. До завезення 
небезпечного 
вантажу в 
морський 
порт замов-
ник надсилає 
портовому 
оператору 
(оператору те-
рмінала) ін-
формацію про 
вантаж та від-
повідні доку-
менти, перед-
бачені законо-
давством 

Пункт 4.8 
розділу ІV 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 до завезення 
небезпечного 
вантажу в мор-
ський порт за-
мовник надси-
лає портовому 
оператору (опе-
ратору термі-
нала) інформа-
цію про вантаж 
та відповідні 
документи, пе-
редбачені зако-
нодавством 

 

11.17. Планування 
робіт щодо за-
везення, виве-
зення ванта-

Пункт 4.9 
розділу ІV 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 планування ро-
біт щодо заве-
зення, виве-
зення вантажів 
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жів та обслу-
говування су-
ден здійсню-
ється згідно зі 
зводом зви-
чаїв морсь-
кого порту 

особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

та обслугову-
вання суден 
здійснюється 
згідно зі зво-
дом звичаїв 
морського 
порту 

11.18. При плану-
ванні своєї ді-
яльності у 
морському 
порту портові 
оператори 
(оператори 
терміналів) 
зобов’язані 

Пункт 4.10 
розділу ІV 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 при плануванні 
своєї діяльності 
у морському 
порту портові 
оператори 
(оператори тер-
міналів) зо-
бов’язані доде-
ржуватись по-
ложень зводу 
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додержува-
тись поло-
жень зводу 
звичаїв мор-
ського порту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

звичаїв морсь-
кого порту 

11.19. Оформ-
лення пере-
дачі ванта-
жів, що 
прибувають 
у порт від 
залізниці до 
морського 
порту, здій-
снюється 
відповідно 

Пункт 4.11 
розділу ІV 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 оформлення 
передачі ванта-
жів, що прибу-
вають у порт 
від залізниці до 
морського 
порту, здійсню-
ється відпо-
відно до дого-
вору із залізни-
цею 
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до договору 
із залізни-
цею 

 
 
 
 
 
 
 
О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

11.20. Замовник за-
безпечує па-
кування і мар-
кування ван-
тажу, що над-
ходить у мор-
ський порт, з 
урахуванням 
його фізико-
хімічних вла-
стивостей від-
повідно до ви-
мог: 
міжнародних 
і національ-
них стандар-
тів; 

Пункт 5.1 
розділу V 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-

4 замовник забез-
печує паку-
вання і марку-
вання вантажу, 
що надходить у 
морський порт, 
з урахуванням 
його фізико-хі-
мічних власти-
востей відпо-
відно до вимог 
міжнародних і 
національних 
стандартів, 
правил переве-
зення вантажів, 
що діють на ві-
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правил пере-
везення ван-
тажів, що ді-
ють на відпо-
відних видах 
транспорту, а 
також існую-
чої РТК 
 

 
 
 
 
О4 

них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

дповідних ви-
дах транспо-
рту, а також іс-
нуючої робочої 
технологічної 
карти 

11.21. Замовник на-
дає порто-
вому опера-
тору (опера-
тору термі-
нала) достові-
рні та доста-
тні відомості 
про вантаж, 
направлений 
у морський 
порт, перед-
бачені міжна-
родними до-
говорами Ук-
раїни, цими 
Правилами, 
іншими нор-
мативно-пра-
вовими ак-
тами України, 

Пункт 5.2 
розділу V 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 замовник надає 
портовому опе-
ратору (опера-
тору термінала) 
достовірні та 
достатні відо-
мості про ван-
таж, направле-
ний у морський 
порт, передба-
чені міжнарод-
ними догово-
рами України, 
Правилами № 
348, іншими 
нормативно-
правовими ак-
тами України, 
законодавством 
країни, на тери-
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законодавст-
вом країни, на 
територію, че-
рез терито-
рію, з терито-
рії якої вико-
нується пере-
везення ван-
тажів 

О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

торію, через те-
риторію, з те-
риторії якої ви-
конується пере-
везення ванта-
жів 

11.22. Замовник 
веде підгото-
вку вантажів, 
що направля-
ються в мор-
ський порт 
для транспор-
тування з ура-
хуванням за-
безпечення: 
збереження 
вантажу про-
тягом переве-
зення та без-
пеки транспо-
ртного засобу 
і навколиш-
нього середо-
вища; 
для вантажів, 
що потребу-
ють упаковки 
(тари), необ-
хідної міцно-
сті упаковки 

Пункт 5.3 
розділу V 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 замовник веде 
підготовку ван-
тажів, що на-
правляються в 
морський порт 
для транспор-
тування з ура-
хуванням за-
безпечення збе-
реження ван-
тажу протягом 
перевезення та 
безпеки транс-
портного за-
собу і навколи-
шнього середо-
вища, для ван-
тажів, що пот-
ребують упако-
вки (тари), не-
обхідної міцно-
сті упаковки 
(тари) вантажу 
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(тари) ван-
тажу 

забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.23. При направ-
ленні в морсь-
кий порт дов-
гомірних з не-
стандартними 
місцями стро-
пування ван-
тажів замов-
ник забезпе-
чує нанесення 
на такі ван-
тажі відповід-
ного марку-
вання з вказі-
вкою місць та 
способів стро-
пування та 
документа-
цією, необхід-
ною для про-
ведення без-
печних ВО 

Пункт 5.4 
розділу V 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 при направ-
ленні в морсь-
кий порт довго-
мірних з неста-
ндартними міс-
цями стропу-
вання вантажів 
замовник забез-
печує нане-
сення на такі 
вантажі відпо-
відного марку-
вання з вказів-
кою місць та 
способів стро-
пування та до-
кументацією, 
необхідною для 
проведення 
безпечних ван-
тажних опера-
цій 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.24. У разі надхо-
дження ванта-
жів у пошко-
дженій тарі 
(упаковці) за-
мовник: 
забезпечує 
портового 
оператора 
(оператора те-
рмінала) запа-
сною тарою 
та витрат-
ними матеріа-
лами в кілько-
сті, необхід-
ній для пере-
тарки  і ремо-
нту, або 
здійснює ви-
везення ван-
тажів з тери-
торії порто-
вого опера-
тора (опера-
тора термі-
нала) в найко-
ротший строк, 
якщо інше не 
передбачено 
договором пе-
ревалки 
 

Пункт 5.5 
розділу V 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 у разі надхо-
дження ванта-
жів у пошко-
дженій тарі 
(упаковці) за-
мовник забез-
печує порто-
вого оператора 
(оператора тер-
мінала) запас-
ною тарою та 
витратними ма-
теріалами в кі-
лькості, необ-
хідній для пе-
ретарки і ремо-
нту, або здійс-
нює вивезення 
вантажів з те-
риторії порто-
вого оператора 
(оператора тер-
мінала) в най-
коротший 
строк, якщо 
інше не перед-
бачено догово-
ром перевалки 
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11.25. Замовник за-
безпечує на 
вантажах, що 
направля-
ються в мор-
ський порт, 
чітко видиме 
маркування, а 
на вантажах, 
які потребу-
ють особли-
вих умов пе-
ревезення і 
ВО, - спеціа-
льне марку-
вання 

Пункт 5.8 
розділу V 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 замовник забез-
печує на ванта-
жах, що напра-
вляються в 
морський порт, 
чітко видиме 
маркування, а 
на вантажах, 
які потребують 
особливих 
умов переве-
зення і вантаж-
них операцій,- 
спеціальне мар-
кування 

 

11.26. Маркування 
вантажних 
місць прово-
диться замов-

Пункт 5.9 
розділу V 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 маркування ва-
нтажних місць 
проводиться за-
мовником від-
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ником відпо-
відно до ви-
мог чинного 
стандарту на 
маркування 
вантажів та 
визначає при-
належність 
вантажу до 
конкретної 
вантажної 
партії 

особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

повідно до ви-
мог чинного 
стандарту на 
маркування ва-
нтажів та ви-
значає прина-
лежність ван-
тажу до конк-
ретної вантаж-
ної партії 

11.27. Вантажі, що 
відвантажу-
ються з мор-
ського порту, 
замовник пре-
д'являє до на-
вантаження 

Пункт 5.10 
розділу V 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 вантажі, що 
відвантажу-
ються з морсь-
кого порту, за-
мовник 
пред’являє до 
навантаження 
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на транспорт-
ний засіб у 
тарі (упако-
вці), в якій 
вони прибули 
до портового 
оператора 
(оператора те-
рмінала), 
якщо інше не 
передбачено 
договором пе-
ревалки 

нюють дія-
льність в 
порту 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

на транспорт-
ний засіб у тарі 
(упаковці), в 
якій вони при-
були до порто-
вого оператора 
(оператора тер-
мінала), якщо 
інше не перед-
бачено догово-
ром перевалки 

11.28. Портовий 
оператор 
(оператор тер-
мінала) відпо-
відно до укла-
деного дого-
вору перева-
лки приймає 
для ВО небез-
печні вантажі, 
що відповіда-
ють вимогам 

Абзац пер-
ший пункту 
6.1 розділу 
VІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
відповідно до 
укладеного до-
говору перева-
лки приймає 
для вантажних 
операцій небез-
печні вантажі, 
що відповіда-
ють вимогам 
законодавства, 
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законодав-
ства, встанов-
леним для пе-
ревезення та-
ких вантажів, 
які належним 
чином класи-
фіковані, упа-
ковані, мають 
відповідне 
маркування 
та/або інфор-
маційне табло 
на упаковці, з 
достовірною 
інформацією 
про них у пе-
ревізних до-
кументах 
тощо 

 
 
 
 
 
 
 
О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

встановленим 
для переве-
зення таких ва-
нтажів, які на-
лежним чином 
класифіковані, 
упаковані, ма-
ють відповідне 
маркування 
та/або інформа-
ційне табло на 
упаковці, з дос-
товірною інфо-
рмацією про 
них у перевіз-
них докумен-
тах тощо 

11.29. Усі знаки не-
безпеки, які 
не стосуються 
цього вантажу 
або його пере-
везення, по-
винні бути ви-
далені 

Абзац дру-
гий пункту 
6.1 розділу 
VІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 усі знаки небе-
зпеки, які не 
стосуються 
цього вантажу 
або його пере-
везення, вида-
лені 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

11.30. На вимогу по-
ртового опе-
ратора (опера-
тора термі-
нала) замов-
ник забезпе-
чує його від-
повідними 
знаками небе-
зпеки або їх 
трафаретами 
для нанесення 
на вантаж від-
повідного ма-
ркування 

Абзац третій 
пункту 6.1 
розділу VІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 на вимогу пор-
тового опера-
тора (оператора 
термінала) за-
мовник забез-
печує його від-
повідними зна-
ками небезпеки 
або їх трафаре-
тами для нане-
сення на ван-
таж відповід-
ного марку-
вання 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

11.31. Замовник на-
дає порто-
вому опера-
тору (опера-
тору термі-
нала) до при-
буття вантажу 
в морський 
порт інформа-
цію про ван-
таж, оформ-
лену в устано-
вленому по-
рядку у необ-
хідній кілько-
сті оригіналь-
них екземпля-
рів, та, у разі 
необхідності, 
належним чи-
ном оформле-
ний переклад 
цих докумен-
тів 

Пункт 6.2 
розділу VІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 замовник надає 
портовому опе-
ратору (опера-
тору термінала) 
до прибуття ва-
нтажу в морсь-
кий порт інфо-
рмацію про 
вантаж, оформ-
лену в установ-
леному по-
рядку у необ-
хідній кількості 
оригінальних 
екземплярів, 
та, у разі необ-
хідності, нале-
жним чином 
оформлений 
переклад цих 
документів 
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забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.32. Портовий 
оператор 
(оператор тер-
мінала) надає 
замовнику пи-
сьмове підт-
вердження, у 
якому зазна-
чаються поря-
док, строки і 
місце доста-
вки небезпеч-
ного вантажу, 
після чого до-
пускається 
ввезення на 
територію 
морського 
порту небез-
печного ван-
тажу 

Пункт 6.3 
розділу VІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
надає замов-
нику письмове 
підтвердження, 
у якому зазна-
чаються поря-
док, строки і 
місце доставки 
небезпечного 
вантажу, після 
чого допуска-
ється ввезення 
на територію 
морського 
порту небезпе-
чного вантажу 

 



284 
 

морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.33. З метою за-
безпечення 
безпеки робіт 
з небезпеч-
ними ванта-
жами порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) орга-
нізовує пос-
тійний конт-
роль за вве-
зенням/виве-
зенням небез-
печних ванта-
жів, їх перемі-
щенням, скла-
дуванням та 
здійсненням 
ВО 

Пункт 6.4 
розділу VІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 з метою забез-
печення без-
пеки робіт з не-
безпечними ва-
нтажами порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) органі-
зовує постій-
ний контроль 
за ввезенням/ 
вивезенням не-
безпечних ван-
тажів, їх пере-
міщенням, 
складуванням 
та здійсненням 
вантажних опе-
рацій 

 



285 
 

11.34. Персонал по-
ртового опе-
ратора (опера-
тора термі-
нала), пов'яза-
ний з прове-
денням ванта-
жних та ін-
ших операцій 
з небезпеч-
ними ванта-
жами, зо-
бов’язаний 
пройти спеці-
альне нав-
чання, за ре-
зультатами 
якого отри-
мати свідоц-
тво (сертифі-
кат), форма 
якого затвер-
джується Мі-
ністерством 
інфраструк-
тури 

Пункт 6.5 
розділу VІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 персонал пор-
тового опера-
тора (оператора 
термінала), 
пов’язаний з 
проведенням 
вантажних та 
інших операцій 
з небезпечними 
вантажами, 
пройшов спеці-
альне нав-
чання, за ре-
зультатами 
якого отримав 
свідоцтво (сер-
тифікат), фо-
рма якого за-
тверджується 
Мінінфрастру-
ктури 

 

11.35. Технологічні 
процеси, пов'-
язані із вве-
зенням (виве-
зенням) в (з) 

Пункт 7.1 
розділу VІІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 технологічні 
процеси, 
пов’язані із 
ввезенням (ви-
везенням) в (з) 
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морський(ого) 
порт(у), а та-
кож перемі-
щенням у ме-
жах морсь-
кого порту ва-
нтажів, ба-
гажу, транс-
портних засо-
бів та обслу-
говуванням 
пасажирів, ви-
значаються 
ТС 

особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

морський(ого) 
порт(у), а та-
кож перемі-
щенням у ме-
жах морського 
порту вантажів, 
багажу, транс-
портних засо-
бів та обслуго-
вуванням паса-
жирів, визнача-
ються техноло-
гічною схемою 

11.36. Примірна ТС 
розробляється 
відповідно до 
вимог законо-
давства, у 
тому числі 
цих Правил, 
зводу звичаїв 

Абзац пер-
ший пункту 
7.2 розділу 
VІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 примірна тех-
нологічна 
схема розроб-
лена відповідно 
до вимог зако-
нодавства та 
затверджена 
адміністрацією 
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морського 
порту, робо-
чої технологі-
чної докумен-
тації, інших 
документів, 
що встанов-
люють поря-
док роботи в 
морському 
порту, та за-
тверджується 
адміністра-
цією морсь-
кого порту 

нюють дія-
льність в 
порту 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

морського 
порту 

11.37. Портові опе-
ратори (опе-
ратори термі-
налів) на підс-
таві положень 
примірної ТС 
розробляють 
та затверджу-
ють робочі 
ТС морських 
та інших тер-
міналів, екс-
плуатація 

Абзац пер-
ший пункту 
7.2 розділу 
VІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 портовими опе-
раторами (опе-
ратори терміна-
лів) на підставі 
положень при-
мірної техноло-
гічної схеми 
розроблено та 
затверджено 
робочі техно-
логічні схеми 
морських та ін-
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яких здійсню-
ється ними в 
установле-
ному порядку 

 
 
 
 
 
 
 
О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

ших терміна-
лів, експлуата-
ція яких здійс-
нюється ними в 
установленому 
порядку 

11.38. Робочі ТС для 
об'єктів, що 
знаходяться 
на балансі (у 
користуванні) 
адміністрації 
морського 
порту, а та-
кож об’єктів 
портової ін-
фраструктури 
загального ко-
ристування 
державної фо-
рми власності 
розробля-
ються та за-
тверджуються 

Абзац пер-
ший пункту 
7.2 розділу 
VІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-

4 робочі техно-
логічні схеми 
для об’єктів, 
що знаходяться 
на балансі (у 
користуванні) 
адміністрації 
морського 
порту, а також 
об’єктів порто-
вої інфраструк-
тури загаль-
ного користу-
вання держав-
ної форми вла-
сності розроб-
ляються та за-
тверджуються 
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адміністра-
цією морсь-
кого порту 

 
 
 
 
О4 

них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

адміністрацією 
морського 
порту 

11.39. У разі вне-
сення змін у 
примірну ТС 
перегляда-
ються робочі 
ТС 

Абзац дру-
гий пункту 
7.2 розділу 
VІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 робочі техно-
логічні схеми 
перегляда-
ються у разі 
внесення змін у 
примірну тех-
нологічну 
схему 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

11.40. Робочі ТС є 
обов’язко-
вими для ви-
конання усіма 
суб’єктами 
господарю-
вання, що 
здійснюють 
свою діяль-
ність на тери-
торії морсь-
ких портів, 
морських та 
інших термі-
налів або ко-
ристуються 
послугами, 
що надаються 
на їх території 

Абзац третій 
пункту 7.2 
розділу VІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 робочі техно-
логічні схеми 
виконуються 
усіма 
суб’єктами гос-
подарювання, 
що здійснюють 
свою діяльність 
на території 
морських пор-
тів, морських 
та інших термі-
налів або кори-
стуються пос-
лугами, що на-
даються на їх 
території 
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забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.41. Після затвер-
дження ро-
бочі ТС мор-
ських та ін-
ших терміна-
лів надаються 
адміністрації 
морського 
порту до ві-
дома 

Абзац четве-
ртий пункту 
7.2 розділу 
VІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 після затвер-
дження робочі 
технологічні 
схеми морсь-
ких та інших 
терміналів на-
даються адміні-
страції морсь-
кого порту до 
відома 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.42. ТС визнача-
ють проце-
дури оформ-
лення докуме-
нтів, в’їзду, 
прийому, збе-
рігання, обро-
бки, видачі, 
переміщення 
в межах мор-
ського порту 
та виїзду ван-
тажів, багажу, 
транспортних 
засобів або 
пасажирів 

Пункт 7.3 
розділу VІІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 технологіч-
ними схемами 
визначено про-
цедури оформ-
лення докумен-
тів, в’їзду, при-
йому, збері-
гання, обробки, 
видачі, перемі-
щення в межах 
морського 
порту та виїзду 
вантажів, ба-
гажу, транспор-
тних засобів 
або пасажирів 
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11.43. У разі функці-
онування у 
порту ІСПС 
дії, передба-
чені розді-
лами IX, XII - 
XV цих Пра-
вил, здійсню-
ються із за-
стосуванням 
ІСПС 

Пункт 7.4 
розділу VІІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 у разі функціо-
нування у 
порту інформа-
ційної системи 
портового спів-
товариства дії, 
передбачені 
розділами IX, 
XII–XV Правил 
№ 348, здійс-
нюються із за-
стосуванням 
інформаційної 
системи порто-
вого співтова-
риства 

 

11.44. РТК, які по-
винні регла-
ментувати те-
хнологічні 
процеси ВО 

Абзац дру-
гий пункту 
8.1 розділу 
VІІІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 портові опера-
тори (опера-
тори термінала) 
здійснюють те-
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особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

хнологічні про-
цеси вантаж-
них операцій 
на підставі ро-
бочої техноло-
гічної докумен-
тації робочих 
технологічних 
карт, які регла-
ментують тех-
нологічні про-
цеси вантаж-
них операцій 

11.45. тимчасових 
технологічних 
інструкцій пе-
реванта-
ження, що по-
винні бути ро-
зроблені пор-
товим опера-
тором (опера-

Абзац третій 
пункту 8.1 
розділу VІІІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 портові опера-
тори (опера-
тори термінала) 
здійснюють те-
хнологічні про-
цеси вантаж-
них операцій 
на підставі 
тимчасових те-
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тором термі-
нала) для екс-
плуатаційної 
перевірки но-
вих техноло-
гічних проце-
сів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

хнологічних ін-
струкцій пере-
вантаження, що 
повинні бути 
розроблені по-
ртовим опера-
тором (опера-
тором термі-
нала) для екс-
плуатаційної 
перевірки но-
вих технологіч-
них процесів 

11.46. інструкцій із 
застосування 
типових спо-
собів і прийо-
мів робіт, що 
регламенту-
ють способи і 
прийоми ви-
конання окре-
мих елементів 
технологічних 
операцій 

Абзац четве-
ртий пункту 
8.1 розділу 
VІІІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 портові опера-
тори (опера-
тори термінала) 
здійснюють те-
хнологічні про-
цеси вантаж-
них операцій 
на підставі ін-
струкцій із за-
стосування ти-
пових способів 
і прийомів ро-
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

біт, що регла-
ментують спо-
соби і прийоми 
виконання ок-
ремих елемен-
тів технологіч-
них операцій 

11.47. інструкцій з 
обробки небе-
зпечних ван-
тажів 

Абзац 
п’ятий пун-
кту 8.1 роз-
ділу VІІІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-

4 портові опера-
тори (опера-
тори термінала) 
здійснюють те-
хнологічні про-
цеси вантаж-
них операцій 
на підставі ін-
струкцій з об-
робки небезпе-
чних вантажів 
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О4 

них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

11.48. схем складу-
вання ванта-
жів, безпеч-
ного руху тра-
нспорту та ін-
ших схем 

Абзац шос-
тий пункту 
8.1 розділу 
VІІІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 портові опера-
тори (оператори 
термінала) здій-
снюють техно-
логічні процеси 
вантажних опе-
рацій на підставі 
схем складу-
вання вантажів, 
безпечного руху 
транспорту та 
інших схем 
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потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

11.49. Робоча техно-
логічна доку-
ментація роз-
робляється з 
урахуванням 
вимог норма-
тивних доку-
ментів, що ре-
гламентують 
умови та за-
безпечення 
безпеки здійс-
нення ВО і 
складських 
робіт, затвер-
джується пор-
товим опера-
тором (опера-
тором термі-
нала) та пода-
ється адмініс-
трації морсь-
кого порту до 
відома 

Абзац пер-
ший пункту 
8.2 розділу 
VІІІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 робочу техноло-
гічну докумен-
тацію розроб-
лено з урахуван-
ням вимог нор-
мативних доку-
ментів, що рег-
ламентують 
умови та забез-
печення безпеки 
здійснення ван-
тажних операцій 
і складських ро-
біт, затверджено 
портовим опера-
тором (операто-
ром термінала) 
та подано адмі-
ністрації морсь-
кого порту до 
відома 
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забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.50. Робоча техно-
логічна доку-
ментація 
щодо об'єктів, 
які знахо-
дяться на ба-
лансі (у кори-
стуванні) ад-
міністрації 
морського 
порту, а та-
кож об’єктів 
портової ін-
фраструктури 
загального ко-
ристування 
державної фо-
рми власно-
сті, затвер-
джується ад-
міністрацією 
морського 
порту 

Абзац дру-
гий пункту 
8.2 розділу 
VІІІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 робочу техно-
логічну доку-
ментацію щодо 
об’єктів, які 
знаходяться на 
балансі (у ко-
ристуванні) ад-
міністрації 
морського 
порту, а також 
об’єктів порто-
вої інфраструк-
тури загаль-
ного користу-
вання держав-
ної форми вла-
сності, затвер-
джено адмініс-
трацією морсь-
кого порту 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.51. РТК портові 
оператори 
(оператори 
терміналів) 
розробляють 
для кожного 
вантажу 
(групи одно-
рідних у тех-
нологічному 
відношенні 
вантажів), що 
в сукупності 
повинно охо-
плювати всю 
номенклатуру 
вантажів, які 
перевантажу-
ються порто-
вим операто-
ром (операто-
ром термі-
нала) 

Пункт 8.4 
розділу VІІІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 робочі техно-
логічні карти 
портові опера-
тори (опера-
тори терміна-
лів) розробля-
ють для кож-
ного вантажу 
(групи однорід-
них у техноло-
гічному відно-
шенні ванта-
жів), що в су-
купності охоп-
лює всю номе-
нклатуру ван-
тажів, які пере-
вантажуються 
портовим опе-
ратором (опе-
ратором термі-
нала) 
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11.52. Навантаження 
вантажів у 
транспортні 
засоби порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) про-
водить відпо-
відно до ви-
мог робочої 
технологічної 
документації, 
технічних 
умов наванта-
ження і кріп-
лення ванта-
жів, що діють 
на відповід-
ному виді тра-
нспорту 

Пункт 8.5 
розділу VІІІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 навантаження 
вантажів у тра-
нспортні за-
соби портовий 
оператор (опе-
ратор термі-
нала) прово-
дить відповідно 
до вимог робо-
чої технологіч-
ної документа-
ції, технічних 
умов наванта-
ження і кріп-
лення вантажів, 
що діють на ві-
дповідному 
виді транспо-
рту 

 

11.53. Портовий 
оператор 
(оператор тер-
мінала) забез-

Абзац пер-
ший пункту 
8.6 розділу 
VІІІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
забезпечує ви-
конання всіх 
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печує вико-
нання всіх те-
хнічних умов 
навантаження 
і кріплення 
вантажів у 
транспортних 
засобах, а пе-
ревізник здій-
снює конт-
роль за прави-
льністю нава-
нтаження ван-
тажу в транс-
портні засоби 
(укладання, 
габарит, кріп-
лення, сепара-
ція тощо) 

особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

технічних умов 
навантаження і 
кріплення ван-
тажів у транс-
портних засо-
бах, а перевіз-
ник здійснює 
контроль за 
правильністю 
навантаження 
вантажу в тран-
спортні засоби 
(укладання, га-
барит, кріп-
лення, сепара-
ція тощо) 

11.54. При підгото-
вці вантажу 
до наванта-
ження порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) вико-
нує такі дії: 
розмітка, пе-

Абзац дру-
гий пункту 
8.6 розділу 
VІІІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 при підготовці 
вантажу до на-
вантаження по-
ртовий опера-
тор (оператор 
термінала) ви-
конує розмітку, 
перевірку кіль-
кості місць, на-
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ревірка кіль-
кості місць, 
нанесення на 
вантажні мі-
сця відповід-
ного марку-
вання для іде-
нтифікації ва-
нтажів праці-
вниками пор-
тового опера-
тора (опера-
тора термі-
нала) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

несення на ван-
тажні місця ві-
дповідного ма-
ркування для 
ідентифікації 
вантажів праці-
вниками порто-
вого оператора 
(оператора тер-
мінала) 

11.55. збереження та 
контроль 
ПТО у справ-
ному стані 

Абзац третій 
пункту 8.6 
розділу VІІІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
призначив від-
повідальних за 
збереження та 
контроль підій-
мально-транс-
портного обла-
днання у справ-
ному стані 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

11.56. безпечне ви-
конання робіт 
з перемі-
щення ванта-
жів 

Абзац четве-
ртий пункту 
8.6 розділу 
VІІІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
призначив від-
повідальних за 
безпечне вико-
нання робіт з 
переміщення 
вантажів 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

11.57. нагляд за тех-
нологічною 
дисципліною 
та безпечним 
виконанням 
робіт з пере-
міщення ван-
тажів 

Абзац 
п’ятий пун-
кту 8.6 роз-
ділу VІІІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
призначив від-
повідальних за 
нагляд за тех-
нологічною ди-
сципліною та 
безпечним ви-
конанням робіт 
з переміщення 
вантажів 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

11.58. За умови, 
якщо це пе-
редбачено в 
договорі пере-
валки та за 
наявності тех-
нічної можли-
вості порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) може 
виконати за 
рахунок замо-
вника роботи 
зі спеціаль-
ного кріп-
лення та виго-
товлення за-
собів, перед-
бачених крес-
леннями нава-
нтаження і 
розрахунками 
кріплення ва-

Абзац пер-
ший пункту 
8.9 розділу 
VІІІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
виконує за ра-
хунок замов-
ника роботи зі 
спеціального 
кріплення та 
виготовлення 
засобів, перед-
бачених крес-
леннями наван-
таження і роз-
рахунками крі-
плення ван-
тажу на транс-
портних засо-
бах, якщо це 
передбачено в 
договорі пере-
валки, за умови 
наявності тех-
нічної можли-
вості 

 



307 
 

нтажу на тра-
нспортних за-
собах 

забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.59. Портовий 
оператор 
(оператор тер-
мінала) не 
може застосо-
вувати ваги, 
піддони і пе-
ревантажува-
льний інвен-
тар, які вико-
ристовуються 
при зважу-
ванні, перева-
люванні та 
складуванні 
вантажів та 
підлягають 
відповідно до 
законодавства 
санітарному 
та ветеринар-
ному нагляду, 
без відповід-
ної обробки 
для переважу-
вання, складу-
вання і наван-
таження/роз-
вантаження 

Пункт 8.10 
розділу VІІІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 портовий опера-
тор (оператор 
термінала) не за-
стосовує ваги, 
піддони і пере-
вантажувальний 
інвентар, які ви-
користовуються 
при зважуванні, 
перевалюванні 
та складуванні 
вантажів та під-
лягають відпо-
відно до законо-
давства санітар-
ному та ветери-
нарному на-
гляду, 
без відповідної 
обробки для пе-
реважування, 
складування і 
наванта-
ження/розванта-
ження інших ви-
дів вантажів 
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інших видів 
вантажів 

морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.60. Вантаж, який 
прибув у мор-
ський порт, 
портовий опе-
ратор (опера-
тор термі-
нала) приймає 
від перевіз-
ника за пере-
візними доку-
ментами від-
повідного 
виду транспо-
рту. Прий-
мання ван-
тажу від пере-
візника пор-
товий опера-
тор (оператор 
термінала) 
має право 
здійснювати 
за участю за-
мовника 

Пункт 9.1 
розділу ІХ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 вантаж, який 
прибув у мор-
ський порт, по-
ртовий опера-
тор (оператор 
термінала) 
приймає від пе-
ревізника за пе-
ревізними до-
кументами від-
повідного виду 
транспорту 
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11.61. Тарні і штучні 
вантажі пор-
товий опера-
тор (оператор 
термінала) 
приймає  за 
зовнішнім 
оглядом, за 
марками, з пе-
ревіркою ная-
вності марку-
вання на ван-
таж та відпо-
відності його 
товаросупро-
відним доку-
ментам, а та-
кож кількості 
місць і маси 
(обсягу), заяв-
лених у тран-
спортних (пе-
ревізних) до-
кументах 

Абзац пер-
ший пункту 
9.2 розділу 
ІХ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 тарні і штучні 
вантажі порто-
вий оператор 
(оператор термі-
нала) приймає 
за зовнішнім 
оглядом, за мар-
ками, з перевір-
кою наявності 
маркування на 
вантаж та відпо-
відності його то-
варосупровід-
ним докумен-
там, а також кі-
лькості місць і 
маси (обсягу), 
заявлених у тра-
нспортних (пе-
ревізних) доку-
ментах 

 

11.62. Вантажі, які 
прибули в по-
шкодженій 
тарі, зі слі-

Абзац третій 
пункту 9.2 
розділу ІХ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 вантажі, які при-
були в пошко-
дженій тарі, зі 
слідами розкра-
дання або явною 
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дами розкра-
дання або яв-
ною невідпо-
відністю фак-
тичної ваги 
вазі, зазначе-
ній в транспо-
ртних (переві-
зних) докуме-
нтах, порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) прий-
має від пере-
візника із су-
цільним пере-
важенням або 
перерахуван-
ням вмісту ва-
нтажних 
місць за уча-
стю представ-
ників перевіз-
ника, порто-
вого опера-
тора (опера-
тора термі-
нала) і замов-
ника (у разі 
присутності). 
Результати 
перерахунку 
(зважування) 
портовий опе-
ратор (опера-

особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

невідповідністю 
фактичної ваги 
вазі, зазначеній 
в транспортних 
(перевізних) до-
кументах, пор-
товий оператор 
(оператор термі-
нала) приймає 
від перевізника 
із суцільним пе-
реваженням або 
перерахуванням 
вмісту вантаж-
них місць за уч-
астю представ-
ників перевіз-
ника, портового 
оператора (опе-
ратора термі-
нала) і замов-
ника (у разі при-
сутності). Ре-
зультати перера-
хунку (зважу-
вання) портовий 
оператор (опера-
тор термінала) 
оформляє актом 
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тор термі-
нала) оформ-
ляє ак-
том  відпо-
відно до пра-
вил, що діють 
на відповід-
ному виді тра-
нспорту 

11.63. При вияв-
ленні пошко-
джених паке-
тів або окре-
мих пошко-
джених місць 
у пакеті пор-
товий опера-
тор (оператор 
термінала) 
спільно з пе-
ревізником 
(замовником) 
проводить пе-
ревірку кіль-
кості місць у 
пакеті, а та-
кож перевірку 
вмісту пошко-
джених місць 
(кількість, 
маса і стан ва-
нтажу) за ма-
ркуванням, 
специфікаці-
ями або паку-

Абзац дру-
гий пункту 
9.3 розділу 
ІХ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 при виявленні 
пошкоджених 
пакетів або ок-
ремих пошко-
джених місць у 
пакеті порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) спільно 
з перевізником 
(замовником) 
проводить пе-
ревірку кілько-
сті місць у па-
кеті, а також 
перевірку вмі-
сту пошкодже-
них місць (кі-
лькість, маса і 
стан вантажу) 
за маркуван-
ням, специфі-
каціями або па-
кувальними ли-
стами. Резуль-
тати перевірки 
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вальними лис-
тами. Резуль-
тати переві-
рки портовий 
оператор 
(оператор тер-
мінала) офор-
мляє актами в 
порядку, вста-
новленому 
правилами на 
відповідному 
виді транспо-
рту 

речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
оформляє ак-
тами 

11.64. Контейнери з 
вантажем, які 
прибули в 
морський 
порт, порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) прий-
має за зовніш-
нім оглядом з 
перевіркою 
номера кон-
тейнера, цілі-
сності ЗПП, 
чіткості від-
битків конт-
рольних зна-
ків на ЗПП та 
їх відповідно-
сті даним тра-
нспортного 
(перевізного) 

Абзац пер-
ший пункту 
9.4 розділу 
ІХ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 контейнери з 
вантажем, які 
прибули в мор-
ський порт, по-
ртовий опера-
тор (оператор 
термінала) 
приймає за зов-
нішнім огля-
дом з перевір-
кою номера ко-
нтейнера, ціліс-
ності запірно-
пломбувальних 
пристроїв, чіт-
кості відбитків 
контрольних 
знаків на запі-
рно-пломбува-
льних прист-
роях та їх від-
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документа, 
справності те-
хнічного 
стану контей-
нера 

природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

повідності да-
ним транспорт-
ного (перевіз-
ного) докуме-
нта, справності 
технічного 
стану контей-
нера 

11.65. При вияв-
ленні порто-
вим операто-
ром (операто-
ром термі-
нала) у мо-
мент прий-
мання контей-
нерів з техніч-
ними неспра-
вностями або 
пошкоджен-
нями, відсут-
ністю ЗПП, 
нечіткими 
відбитками 
контрольних 
знаків на ЗПП 
і пломбах, ро-
збіжностями 
маркування та 
відбитків 
пломб з да-
ними, зазна-
ченими у тра-
нспортному 
(перевізному) 

Абзац дру-
гий пункту 
9.4 розділу 
ІХ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 при виявленні 
портовим опе-
ратором (опе-
ратором термі-
нала) у момент 
приймання ко-
нтейнерів з те-
хнічними не-
справностями 
або пошко-
дженнями, від-
сутністю запі-
рно-пломбува-
льних при-
строїв, нечіт-
кими відбит-
ками контроль-
них знаків на 
запірно-плом-
бувальних при-
строях і плом-
бах, розбіжнос-
тями марку-
вання та відби-
тків пломб з 
даними, зазна-
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документі, ін-
ших невідпо-
відностей да-
ним транспор-
тного (переві-
зного) доку-
мента порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) має 
право відмо-
вити в прий-
нятті таких 
контейнерів 

речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

ченими у тран-
спортному (пе-
ревізному) до-
кументі, інших 
невідповіднос-
тей даним тра-
нспортного 
(перевізного) 
документа пор-
товий оператор 
(оператор тер-
мінала) має 
право відмо-
вити в прий-
нятті таких ко-
нтейнерів 

11.66. У разі прий-
мання порто-
вим операто-
ром (операто-
ром термі-
нала) таких 
контейнерів 
він перевіряє 
в них вантаж 
або здійснює 
переванта-
ження ван-
тажу в інший 
контейнер 
своїми си-
лами та у при-
сутності пред-
ставника пе-
ревізника (за-

Абзац третій 
пункту 9.4 
розділу ІХ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-

4 у разі прий-
мання портовим 
оператором 
(оператором те-
рмінала) таких 
контейнерів він 
перевіряє в них 
вантаж або здій-
снює переванта-
ження вантажу в 
інший контей-
нер своїми  си-
лами та у прису-
тності представ-
ника перевіз-
ника (замов-
ника). Після пе-
ревірки перевіз-
ник (замовник) 
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мовника). Пі-
сля перевірки 
перевізник 
(замовник) 
повинен опло-
мбувати кон-
тейнер ЗПП 
перевізника 
(замовника) 

 
 
О4 

них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

повинен оплом-
бувати контей-
нер запірно-пло-
мбувальними 
пристроями пе-
ревізника (замо-
вника) 

11.67. Після огляду 
та подаль-
шого затарю-
вання контей-
нер пломбу-
ється ЗПП за-
мовника, 
якщо інше не 
передбачено 
договором пе-
ревалки 

Абзац дру-
гий пункту 
9.5 розділу 
ІХ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 після огляду та 
подальшого за-
тарювання кон-
тейнер пломбу-
ється запірно-
пломбувальним 
пристроїм за-
мовника, якщо 
інше не перед-
бачено догово-
ром перевалки 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

11.68. При надхо-
дженні ван-
тажу в морсь-
кий порт залі-
зничним тран-
спортом пере-
візник здає, а 
портовий опе-
ратор (опера-
тор термі-
нала) приймає 
вантаж згідно 
з даними залі-
зничної на-
кладної з пе-
ревіркою 
маси на ви-
могу порто-
вого опера-
тора (опера-
тора термі-
нала) 

Абзац третій 
пункту 9.7 
розділу ІХ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 при надхо-
дженні вантажу 
в морський 
порт залізнич-
ним транспор-
том перевізник 
здає, а порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) прий-
має вантаж згі-
дно з даними 
залізничної на-
кладної з пере-
віркою маси на 
вимогу порто-
вого оператора 
(оператора тер-
мінала) 
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забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.69. Результати 
перевірки 
маси вантажу 
перевізник 
оформляє в 
порядку, вста-
новленому 
Правилами 
перевезення 
вантажів, за-
твердже-
ними наказом 
Міністерства 
транспорту 
України від 
21 листопада 
2000 року № 
644, зареєст-
рованим в Мі-
ністерстві юс-
тиції України 
24 листопада 
2000 року за 
№ 861/5082 
(із змінами) 

Абзац третій 
пункту 9.7 
розділу ІХ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 результати пе-
ревірки маси 
вантажу пере-
візник оформ-
ляє в порядку, 
встановленому 
Правилами пе-
ревезення ван-
тажів, затвер-
дженими нака-
зом Мінтрансу 
від 21 листо-
пада 2000 року 
№ 644, зареєст-
рованими в 
Мін’юсті 24 
листопада 2000 
року за № 
861/5082 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.70. Портовий 
оператор 
(оператор тер-
мінала) скла-
дає акт, у 
який фіксу-
ються факти 
приймання 
від перевіз-
ника пошко-
джених ванта-
жних місць, 
псування ван-
тажу, невідпо-
відності між 
фактичним 
найменуван-
ням, масою 
або кількістю 
вантажних 
місць і да-
ними, зазна-
ченими в тра-
нспортних 
(перевізних) 
документах, 
наявності ін-
ших випадків 
невідповідно-
сті даних, за-
значених у 
транспортних 
(перевізних) 

Пункт 9.8 
розділу ІХ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
складає акт, у 
якому фіксу-
ються факти 
приймання від 
перевізника по-
шкоджених ва-
нтажних місць, 
псування ван-
тажу, невідпо-
відності між 
фактичним 
найменуван-
ням, масою або 
кількістю ван-
тажних місць і 
даними, зазна-
ченими в тран-
спортних (пе-
ревізних) доку-
ментах, наявно-
сті інших випа-
дків невідпо-
відності даних, 
зазначених у 
транспортних 
(перевізних) 
документах, 
факту прий-
мання вантажу 
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документах, 
факту прий-
мання ван-
тажу порто-
вим операто-
ром (операто-
ром термі-
нала) 

портовим опе-
ратором (опе-
ратором термі-
нала) 

11.71. Складений 
акт підпису-
ється порто-
вим операто-
ром (операто-
ром термі-
нала) та пере-
візником 

Абзац дру-
гий пункту 
9.8 розділу 
ІХ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 складений акт 
підписується 
портовим опе-
ратором (опе-
ратором термі-
нала) та переві-
зником 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.72. Приймання 
вантажів, що 
прямують у 
прямому змі-
шаному спо-
лученні, пор-
товий опера-
тор (оператор 
термінала) 
здійснює від 
перевізника за 
передаваль-
ними відомос-
тями у по-
рядку, встано-
вленому зако-
нодавством 

Пункт 9.12 
розділу ІХ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 приймання ван-
тажів, що пря-
мують у пря-
мому зміша-
ному сполу-
ченні, порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) здійс-
нює від переві-
зника за пере-
давальними ві-
домостями у 
порядку, вста-
новленому за-
конодавством 
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11.73. Портовий 
оператор 
(оператор тер-
мінала) офор-
мляє прий-
мання ван-
тажу, що вво-
зиться на те-
риторію Ук-
раїни (далі - 
імпортний 
вантаж), гене-
ральним ак-
том, актом-
повідомлен-
ням і тальма-
нськими роз-
писками (від-
вісами) відпо-
відно до зводу 
звичаїв мор-
ського порту 

Пункт 9.13 
розділу ІХ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
оформляє 
приймання ван-
тажу, що вво-
зиться на тери-
торію України, 
генеральним 
актом, актом-
повідомленням 
і тальмансь-
кими розпис-
ками (відві-
сами) відпо-
відно до зводу 
звичаїв морсь-
кого порту 

 

11.74. При надхо-
дженні в мор-
ський порт ва-
нтажів вод-

Абзац пер-
ший пункту 
9.14 розділу 
ІХ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 усі зауваження 
щодо стану та 
кількості ван-
тажу, який ви-
вантажується, 
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ним транспор-
том перевіз-
ник цілодо-
бово здійснює 
видачу ван-
тажу порто-
вому опера-
тору (опера-
тору термі-
нала), якщо 
інше не вста-
новлено зво-
дом звичаїв 
морського 
порту. Усі за-
уваження 
щодо стану та 
кількості ван-
тажу, який ви-
вантажується, 
повинні пред'-
являтися пе-
ревізником 
портовому 
оператору 
(оператору те-
рмінала) про-
тягом зміни, в 
яку вантаж 
розвантажува-
вся, та фіксу-
ватися в таль-
манських роз-
писках відпо-
відно до зводу 

особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

повинні 
пред’являтися 
перевізником 
портовому опе-
ратору (опера-
тору термінала) 
протягом 
зміни, в яку 
вантаж розван-
тажувався, та 
фіксуватися в 
тальманських 
розписках від-
повідно до 
зводу звичаїв 
морського 
порту 
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звичаїв мор-
ського порту 

11.75. Приймання 
вантажу від 
перевізника 
(судна) порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) здійс-
нює в районі 
дії переванта-
жувального 
механізму або 
суднової апа-
релі з ураху-
ванням вимог 
правил охо-
рони праці. У 
разі наявності 
розбіжностей 
щодо кілько-
сті вантажу 
між портовим 
оператором 
(оператором 
термінала) і 
перевізником 
вантажні опе-
рації можуть 
бути припи-
нені для пере-
рахунку ван-
тажу та скла-
дання відпові-
дного акта 

Абзац дру-
гий пункту 
9.14 розділу 
ІХ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 приймання ван-
тажу від пере-
візника (судна) 
портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
здійснює в рай-
оні дії переван-
тажувального 
механізму або 
суднової апа-
релі з ураху-
ванням вимог 
правил охо-
рони праці 
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11.76. У разі невід-
повідності кі-
лькості імпор-
тного вантажу 
даним, зазна-
ченим у тран-
спортному 
(перевізному) 
документі, 
або у разі ви-
явлення пош-
коджених із 
слідами роз-
пакування ва-
нтажу та/або 
вантажних 
місць, виявле-
ного порто-
вим операто-
ром (операто-
ром термі-
нала) при 
прийманні ва-
нтажу від пе-
ревізника, ка-
пітаном судна 
або іншою 
уповноваже-
ною перевіз-
ником особою 
складається 
акт-повідом-
лення відпо-
відно до зводу 
звичаїв мор-
ського порту 

Пункт 9.15 
розділу ІХ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 у разі невідпо-
відності кілько-
сті імпортного 
вантажу даним, 
зазначеним у 
транспортному 
(перевізному) 
документі, або 
у разі вияв-
лення пошко-
джених із слі-
дами розпаку-
вання вантажу 
та/або вантаж-
них місць, ви-
явленого пор-
товим операто-
ром (операто-
ром термінала) 
при прийманні 
вантажу від пе-
ревізника, капі-
таном судна 
або іншою упо-
вноваженою 
перевізником 
особою склада-
ється акт-пові-
домлення від-
повідно до 
зводу звичаїв 
морського 
порту 
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11.77. Результати 
приймання 
вантажу від 
перевізника 
портовий опе-
ратор (опера-
тор термі-
нала) оформ-
лює генераль-
ним актом, в 
якому зазна-
чається кіль-
кість місць та 
маса зданого 
судном і 
прийнятого 
портовим опе-
ратором (опе-
ратором тер-
мінала) ван-
тажу 

Пункт 9.16 
розділу ІХ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 результати 
приймання ван-
тажу від пере-
візника порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) оформ-
лює генераль-
ним актом, в 
якому зазнача-
ється кількість 
місць та маса 
зданого судном 
і прийнятого 
портовим опе-
ратором (опе-
ратором термі-
нала) вантажу 

 

11.78 Портовий 
оператор 
(оператор тер-
мінала) офор-

Пункт 9.17 
розділу ІХ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
оформляє 
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мляє прий-
мання ван-
тажу, що на-
дійшов у мор-
ський порт 
для вивезення 
з території 
України (далі 
- експортний 
вантаж), карт-
кою обліку 
експортного 
вантажу 
(приймальний 
акт), яка є під-
твердженням 
приймання 
портовим опе-
ратором (опе-
ратором тер-
мінала) зазна-
ченого ван-
тажу 

особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

приймання ван-
тажу, що надій-
шов у морсь-
кий порт для 
вивезення з те-
риторії Укра-
їни, карткою 
обліку експорт-
ного вантажу 
(приймальний 
акт), яка є підт-
вердженням 
приймання по-
ртовим опера-
тором (опера-
тором термі-
нала) зазначе-
ного вантажу 

11.79. При прибутті 
залізничним 
транспортом 
у морський 
порт на ад-
ресу порто-
вого опера-

Пункт 9.18 
розділу ІХ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 при прибутті 
залізничним 
транспортом у 
морський порт 
на адресу пор-
тового опера-
тора (оператора 
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тора (опера-
тора термі-
нала) експор-
тного вантажу 
портовий опе-
ратор (опера-
тор термі-
нала), якщо 
це передба-
чено догово-
ром перева-
лки, здійснює 
документа-
льне оформ-
лення при-
йому ван-
тажу, що на-
дійшов заліз-
ничним тран-
спортом, та 
отримує від 
залізничної 
станції заліз-
ничну накла-
дну і додані 
до неї товаро-
супровідні до-
кументи на 
вантаж та 
акти загальної 
форми на ван-
таж у разі їх 
складання на 
шляху прохо-
дження 

нюють дія-
льність в 
порту 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

термінала) екс-
портного ван-
тажу портовий 
оператор (опе-
ратор термі-
нала), 
якщо це перед-
бачено догово-
ром перевалки, 
здійснює доку-
ментальне офо-
рмлення при-
йому вантажу, 
що надійшов 
залізничним 
транспортом, 
та отримує від 
залізничної 
станції залізни-
чну накладну і 
додані до неї 
товаросупро-
відні докуме-
нти на вантаж 
та акти загаль-
ної форми на 
вантаж у разі їх 
складання на 
шляху прохо-
дження 
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11.80. відсутності 
узгодженої 
заявки на за-
везення ван-
тажів відпо-
відно до ви-
мог пункту 
4.1 розділу 
IV цих Пра-
вил 

Абзац дру-
гий пункту 
10.1 розділу 
Х Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
відмовляє в 
прийманні ван-
тажів, які при-
були в морсь-
кий порт, у ви-
падку відсутно-
сті узгодженої 
заявки на заве-
зення вантажів 
відповідно до 
вимог пункту 
4.1 розділу IV 
Правил № 348 

 

11.81. прибуття ван-
тажів у кіль-
кості, біль-
шій, ніж узго-

Абзац третій 
пункту 10.1 
розділу Х 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
відмовляє в 
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джена за заяв-
кою на заве-
зення ванта-
жів 

особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

прийманні ван-
тажів, які при-
були в морсь-
кий порт, у ви-
падку прибуття 
вантажів у кі-
лькості, біль-
шій, ніж узго-
джена за заяв-
кою на заве-
зення вантажів 

11.82. прибуття ван-
тажів з пору-
шенням узго-
джених стро-
ків за заявкою 
на завезення 
вантажів 

Абзац четве-
ртий пункту 
10.1 розділу 
Х Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
відмовляє в 
прийманні ван-
тажів, які при-
були в морсь-
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нюють дія-
льність в 
порту 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

кий порт, у ви-
падку прибуття 
вантажів з по-
рушенням узго-
джених строків 
за заявкою на 
завезення ван-
тажів 

11.83. перевищення 
норм техноло-
гічного нако-
пичення, вста-
новлених у 
договорі пере-
валки ван-
тажу 

Абзац 
п’ятий пун-
кту 10.1 роз-
ділу Х Пра-
вил № 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
відмовляє в 
прийманні ван-
тажів, які при-
були в морсь-
кий порт, у ви-
падку переви-
щення норм те-
хнологічного 
накопичення, 
встановлених у 
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О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

договорі пере-
валки вантажу 

11.84. прибуття ван-
тажів неузго-
дженої номе-
нклатури 

Абзац шос-
тий пункту 
10.1 розділу 
Х Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
відмовляє в 
прийманні ван-
тажів, які при-
були в морсь-
кий порт, у ви-
падку прибуття 
вантажів не-
узгодженої но-
менклатури 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

11.85. прибуття ван-
тажів без на-
лежних транс-
портних (пе-
ревізних) до-
кументів 

Абзац сьо-
мий пункту 
10.1 розділу 
Х Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
відмовляє в 
прийманні ван-
тажів, які при-
були в морсь-
кий порт, у ви-
падку прибуття 
вантажів без 
належних тран-
спортних (пе-
ревізних) доку-
ментів 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

11.86. прибуття ван-
тажів, заборо-
нених до вве-
зення (виве-
зення) згідно 
з вимогами 
законодавства 

Абзац вось-
мий пункту 
10.1 розділу 
Х Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
відмовляє в 
прийманні ван-
тажів, які при-
були в морсь-
кий порт, у ви-
падку прибуття 
вантажів, забо-
ронених до 
ввезення (виве-
зення) згідно з 
вимогами зако-
нодавства 
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забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.87. надходження 
вантажу, на-
вантаженого в 
транспортний 
засіб з пору-
шенням пра-
вил розмі-
щення та крі-
плення цього 
вантажу в 
транспорт-
ному засобі 

Абзац 
дев’ятий пу-
нкту 10.1 ро-
зділу Х Пра-
вил № 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
відмовляє в 
прийманні ван-
тажів, які при-
були в морсь-
кий порт, у ви-
падку надхо-
дження ван-
тажу, наванта-
женого в транс-
портний засіб з 
порушенням 
правил розмі-
щення та кріп-
лення цього ва-
нтажу в транс-
портному за-
собі 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.88. неправильної 
адресації ван-
тажів 

Абзац деся-
тий пункту 
10.1 розділу 
Х Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
відмовляє в 
прийманні ван-
тажів, які при-
були в морсь-
кий порт, у ви-
падку неправи-
льної адресації 
вантажів 
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11.89. відсутності ін-
формації про 
вантаж або 
транспортний 
засіб, яку необ-
хідно надавати 
адміністрації 
морського 
порту, порто-
вому опера-
тору (опера-
тору термі-
налу), іншому 
уповноваже-
ному органу 
відповідно до 
законодавства 

Абзац одина-
дцятий пун-
кту 10.1 роз-
ділу Х Пра-
вил № 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
відмовляє в 
прийманні ван-
тажів, які при-
були в морсь-
кий порт, у ви-
падку відсутно-
сті інформації 
про вантаж або 
транспортний 
засіб, яку необ-
хідно надавати 
адміністрації 
морського 
порту, порто-
вому оператору 
(оператору тер-
міналу), ін-
шому уповно-
важеному ор-
гану відповідно 
до законодав-
ства 

 

11.90. прибуття ван-
тажу, який че-
рез свої влас-
тивості, стан 
та/або стан 

Абзац двана-
дцятий пун-
кту 10.1 роз-
ділу Х Пра-
вил № 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 портовий опера-
тор (оператор 
термінала) від-
мовляє в прий-
манні вантажів, 
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упаковки є не-
придатним для 
приймання 
та/або наражає 
на небезпеку 
людей, що бе-
руть участь у 
його переван-
таженні 

особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

які прибули в 
морський порт, 
у випадку при-
буття вантажу, 
який через свої 
властивості, 
стан та/або стан 
упаковки є не-
придатним для 
приймання 
та/або наражає 
на небезпеку 
людей, що бе-
руть участь у 
його переванта-
женні 

11.91. З метою техно-
логічного на-
копичення ван-
тажі, які 
прийняті до 
ВО, портовий 
оператор (опе-
ратор термі-
нала) розміщає 

Пункт 11.1 
розділу ХІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 з метою техно-
логічного нако-
пичення ван-
тажі, які 
прийняті до ван-
тажних опера-
цій, портовий 
оператор (опера-
тор термінала) 
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в критих скла-
дах, складах-
навісах, на від-
критих склад-
ських площах 
морського 
порту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

розміщає в кри-
тих складах, 
складах-навісах, 
на відкритих 
складських пло-
щах морського 
порту 

11.92. На складах по-
ртовий опера-
тор (оператор 
термінала) 
встановлює 
стенди із за-
значенням ви-
соти складу-
вання тарно-
штучних ван-
тажів та допус-
тимого наван-
таження на 

Пункт 11.3 
розділу ХІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 на складах пор-
товий оператор 
(оператор термі-
нала) встанов-
лює стенди із за-
значенням ви-
соти складу-
вання тарно-
штучних ванта-
жів та допусти-
мого наванта-
ження на квад-
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квадратний 
метр покриття 
складу, при-
чалу, максима-
льної маси 
ПТО, що допу-
скається до ро-
боти 

 
 
 
 
 
 
 
О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

ратний метр по-
криття складу, 
причалу, макси-
мальної маси пі-
діймально-тран-
спортного обла-
днання, що до-
пускається до 
роботи 

11.93. Розміщення 
штабелів на 
складі пор-
товий опера-
тор (опера-
тор термі-
нала) здійс-
нює з ураху-
ванням міні-
мальних 
проходів та 
проїздів 

Пункт 11.4 
розділу ХІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-

4 розміщення 
штабелів на 
складі порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) здійс-
нює з ураху-
ванням мініма-
льних проходів 
та проїздів 
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О4 

них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

11.94. Портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
має право ви-
значити окремі 
склади або сек-
ції складів як 
спеціалізовані 
для однорід-
них вантажів 
за властивос-
тями, а також 
напрямами пе-
ревезення. 
Складам, внут-
рішньо склад-
ським секціям 
портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 

Пункт 11.5 
розділу ХІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 складам, внут-
рішньо склад-
ським секціям 
портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
присвоює но-
мери або назви 
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присвоює но-
мери або назви 

О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

11.95. Портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
забезпечує від-
повідність 
складів техніч-
ним і санітар-
ним нормам та 
облаштовує їх 
справним про-
типожежним 
устаткуванням 
і інвентарем 
відповідно до 
вимог законо-
давства 

Пункт 11.6 
розділу ХІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
забезпечує від-
повідність 
складів техніч-
ним і санітар-
ним нормам та 
облаштовує їх 
справним про-
типожежним 
устаткуванням 
і інвентарем 
відповідно до 
вимог законо-
давства 
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забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.96. вимог робочої 
технологічної 
документації 

Абзац дру-
гий пункту 
11.7 розділу 
ХІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 при складу-
ванні вантажів 
на складах і ві-
дкритих майда-
нчиках порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) дотри-
мується вимог 
робочої техно-
логічної доку-
ментації 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.97. правил охо-
рони праці і 
правил проти-
пожежної без-
пеки 

Абзац третій 
пункту 11.7 
розділу ХІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 при складу-
ванні вантажів 
на складах і ві-
дкритих майда-
нчиках порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) дотри-
мується правил 
охорони праці і 
правил проти-
пожежної без-
пеки 
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11.98. ТС Абзац четве-
ртий пункту 
11.7 розділу 
ХІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 при складу-
ванні вантажів 
на складах і ві-
дкритих майда-
нчиках порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) дотри-
мується техно-
логічної схеми 

 

11.99. правильності 
укладання і 
стійкості шта-
белів, які до-
зволяють у 

Абзац 
п’ятий пун-
кту 11.7 роз-
ділу ХІ Пра-
вил № 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 при складу-
ванні вантажів 
на складах і ві-
дкритих майда-
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разі необхід-
ності прове-
сти контроль-
ний перераху-
нок вантаж-
них місць, пе-
ревірити мар-
кування ван-
тажу 

особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

нчиках порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) дотри-
мується прави-
льності укла-
дання і стійко-
сті штабелів, 
які дозволяють 
у разі необхід-
ності провести 
контрольний 
перерахунок 
вантажних 
місць, переві-
рити марку-
вання вантажу 

11.100. За необхідно-
сті на вантаж 
портовий опе-
ратор (опера-
тор термі-
нала) нано-
сить марку-
вання, що до-
зволяє іденти-

Абзац шос-
тий пункту 
11.7 розділу 
ХІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 за необхідності 
на вантаж пор-
товий оператор 
(оператор тер-
мінала) нано-
сить марку-
вання, що до-
зволяє іденти-
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фікувати ван-
таж, який 
прибув 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

фікувати ван-
таж, який при-
був 

11.101. Розміщення 
(зберігання) 
вантажів на 
складах пор-
товий опера-
тор (оператор 
термінала) 
здійснює від-
повідно до за-
твердженої 
ТС розмі-
щення ванта-
жів окремо за 

Абзац пер-
ший пункту 
11.9 розділу 
ХІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 розміщення 
(зберігання) ва-
нтажів на скла-
дах портовий 
оператор (опе-
ратор термі-
нала) здійснює 
відповідно до 
затвердженої 
технологічної 
схеми розмі-
щення вантажів 
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накладними 
або коносаме-
нтними парті-
ями пова-
гонно або су-
дновими пар-
тіями, якщо 
інше не пе-
редбачено за-
конодавством 

 
 
 
 
 
 
 
О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

окремо за на-
кладними або 
коносамент-
ними партіями 
повагонно або 
судновими пар-
тіями, якщо 
інше не перед-
бачено законо-
давством 

11.102. особливостей 
і властивос-
тей кожного 
вантажу 

Абзац третій 
пункту 11.9 
розділу ХІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-

4 розміщення ва-
нтажів порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) прово-
дить з ураху-
ванням особли-
востей і власти-
востей кожного 
вантажу 

 



348 
 

 
 
 
 
О4 

них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

11.103. забезпечення 
збереження 
вантажу 

Абзац четве-
ртий пункту 
11.9 розділу 
ХІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 розміщення ва-
нтажів порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) прово-
дить з ураху-
ванням забез-
печення збере-
ження вантажу 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

11.104. недопущення 
роз’єднання 
партій ван-
тажу і транс-
портних (пе-
ревізних) 
та/або товаро-
супровідних 
документів 

Абзац 
п’ятий пун-
кту 11.9 роз-
ділу ХІ Пра-
вил № 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 розміщення ва-
нтажів порто-
вий оператор 
(оператор тер-
мінала) прово-
дить з ураху-
ванням недопу-
щення роз’єд-
нання партій 
вантажу і тран-
спортних (пе-
ревізних) 
та/або товаро-
супровідних 
документів 
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забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.105. Вантажі, 
строки перебу-
вання яких на 
складі порто-
вого оператора 
(оператора тер-
мінала) обме-
жені вимогами 
чинного зако-
нодавства, мо-
жуть перебу-
вати на складі 
в межах цих 
строків 

Пункт 11.11 
розділу ХІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 вантажі, строки 
перебування 
яких на складі 
портового опе-
ратора (опера-
тора термінала) 
обмежені вимо-
гами законодав-
ства, можуть пе-
ребувати на 
складі в межах 
цих строків 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.106. Якщо закінчи-
лися строки, 
передбачені 
договорами пе-
ревалки або за-
конодавством, 
перебування 
вантажів на 
складі порто-
вого оператора 
(оператора тер-
мінала) або ад-
міністрації 
морського 
порту, такі ва-
нтажі можуть 
бути реалізо-
вані або зни-
щені в устано-
вленому зако-
нодавством по-
рядку 

Пункт 11.12 
розділу ХІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 якщо закінчи-
лися строки, 
передбачені до-
говорами пере-
валки або зако-
нодавством, пе-
ребування ван-
тажів на складі 
портового опе-
ратора (опера-
тора термінала) 
або адміністра-
ції морського 
порту, такі ван-
тажі можуть 
бути реалізо-
вані або зни-
щені в установ-
леному законо-
давством по-
рядку 
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11.107. Портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
надає інформа-
цію щодо руху 
вантажів та 
транспортних 
засобів на 
складах у по-
рядку, встанов-
леному зводом 
звичаїв морсь-
кого порту 

Пункт 12.1 
розділу ХІІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
надає інформа-
цію щодо руху 
вантажів та 
транспортних 
засобів на скла-
дах у порядку, 
встановленому 
зводом звичаїв 
морського 
порту 

 

11.108. Облік вантажів 
портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 

Пункт 12.2 
розділу ХІІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 облік вантажів 
портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
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здійснює ок-
ремо, з виді-
ленням в об-
ліку експорт-
них, імпортних 
і каботажних 
вантажів, шля-
хом відобра-
ження відомос-
тей про них у 
складських 
та/або обліко-
вих докумен-
тах згідно з 
встановленим 
порядком ве-
дення обліку в 
портового опе-
ратора (опера-
тора термі-
нала), який по-
винен відпові-
дати положен-
ням зводу зви-
чаїв морського 
порту 

особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

здійснює ок-
ремо, з виді-
ленням в об-
ліку експорт-
них, імпортних 
і каботажних 
вантажів, шля-
хом відобра-
ження відомос-
тей про них у 
складських 
та/або обліко-
вих документах 
згідно з встано-
вленим поряд-
ком ведення 
обліку в порто-
вого оператора 
(оператора тер-
мінала), який 
повинен відпо-
відати поло-
женням зводу 
звичаїв морсь-
кого порту 

11.109. Портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
веде облік ван-
тажів у папе-
ровому вигляді 
або за допомо-
гою ІСПС (за 
наявності) 

Пункт 12.3 
розділу ХІІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
веде облік ван-
тажів у паперо-
вому вигляді 
або за допомо-
гою інформа-
ційної системи 
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О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

портового спів-
товариства (за 
наявності) 

11.110. Замовник за-
безпечує сво-
єчасне виве-
зення ванта-
жів з морсь-
кого порту 

Абзац пер-
ший пункту 
13.1 розділу 
ХІІІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 замовник забез-
печує своєча-
сне вивезення 
вантажів з мор-
ського порту 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

11.111. У випадку ви-
везення ван-
тажу з морсь-
кого порту во-
дним транспо-
ртом морський 
агент або мор-
ський перевіз-
ник за 24 го-
дини до по-
дання судна 
для заванта-
ження надає 
адміністрації 
морського 
порту та пор-
товому опера-

Абзац пер-
ший пункту 
13.3 розділу 
ХІІІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-

4 у випадку виве-
зення вантажу 
з морського 
порту водним 
транспортом 
морський агент 
або морський 
перевізник за 
24 години до 
подання судна 
для заванта-
ження надає 
адміністрації 
морського 
порту та порто-
вому оператору 
(оператору тер-
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тору (опера-
тору термі-
нала) інформа-
цію про підхід 
судна до мор-
ського порту, 
об’єм, формат 
та порядок пе-
редачі якої ви-
значається зво-
дом звичаїв 
морського 
порту 

 
 
 
 
О4 

них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

мінала) інфор-
мацію про під-
хід судна до 
морського 
порту, об’єм, 
формат та по-
рядок передачі 
якої визнача-
ється зводом 
звичаїв морсь-
кого порту 

11.112. У разі виве-
зення вантажу 
з морського 
порту автомо-
більним тран-
спортом замо-
вник щодоби 
погоджує з 
портовим опе-
ратором (опе-
ратором тер-
мінала) графік 
подання авто-
транспорту на 
наступну пла-
нову добу з 
розбивкою по 
робочих змі-
нах 

Абзац пер-
ший пункту 
13.4 розділу 
ХІІІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 у разі виве-
зення вантажу 
з морського 
порту автомо-
більним транс-
портом замов-
ник щодоби по-
годжує з порто-
вим операто-
ром (операто-
ром термінала) 
графік подання 
автотранспорту 
на наступну 
планову добу з 
розбивкою по 
робочих змінах 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

11.113. У разі виве-
зення вантажу 
з морського 
порту автомо-
більним транс-
портом 
шляхами, що 
знаходяться на 
балансі (у ко-
ристуванні) ад-
міністрації 
морського 
порту, або 
шляхами, які є 
об’єктами пор-
тової інфра-
структури за-
гального кори-
стування дер-
жавної форми 
власності, пор-
товий оператор 
(оператор тер-
мінала) пого-

Абзац дру-
гий пункту 
13.4 розділу 
ХІІІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 у разі вивезення 
вантажу з мор-
ського порту ав-
томобільним 
транспортом 
шляхами, що 
знаходяться на 
балансі (у кори-
стуванні) адмі-
ністрації морсь-
кого порту, або 
шляхами, які є 
об’єктами пор-
тової інфрастру-
ктури загаль-
ного користу-
вання державної 
форми власно-
сті, портовий 
оператор (опера-
тор термінала) 
погоджує з адмі-
ністрацією мор-
ського порту 
графік подання 
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джує з адмініс-
трацією морсь-
кого порту гра-
фік подання 
автотранспо-
рту на насту-
пну планову 
добу з розбив-
кою по робо-
чих змінах 

забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

автотранспорту 
на наступну 
планову добу з 
розбивкою по 
робочих змінах 

11.114. отримання від 
залізничного 
перевізника 
плану переве-
зень 

Абзац дру-
гий пункту 
13.5 розділу 
ХІІІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 при вивезенні 
вантажу з мор-
ського порту за-
лізничним тран-
спортом замов-
ник, якщо інше 
не передбачено 
договором пере-
валки, забезпе-
чує отримання 
від залізничного 
перевізника 
плану переве-
зень 
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речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.115. надання необ-
хідної кілько-
сті ЗПП 

Абзац четве-
ртий пункту 
13.5 розділу 
ХІІІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 при вивезенні 
вантажу з мор-
ського порту 
залізничним 
транспортом 
замовник, якщо 
інше не перед-
бачено догово-
ром перевалки, 
забезпечує на-
дання необхід-
ної кількості 
запірно-плом-
бувальних при-
строїв 
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11.116. розробку кре-
слень і схем 
розміщення та 
кріплення в 
рухомому 
складі нестан-
дартних і не-
габаритних 
вантажів, а та-
кож надання 
матеріалів, 
необхідних 
для кріплення 
такого ван-
тажу 

Абзац 
п’ятий пун-
кту 13.5 роз-
ділу ХІІІ 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 при вивезенні 
вантажу з мор-
ського порту 
залізничним 
транспортом 
замовник, якщо 
інше не перед-
бачено догово-
ром перевалки, 
забезпечує роз-
робку креслень 
і схем розмі-
щення та кріп-
лення в рухо-
мому складі не-
стандартних і 
негабаритних 
вантажів, а та-
кож надання 
матеріалів, не-
обхідних для 
кріплення та-
кого вантажу 

 

11.117. Портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
повідомляє за-
мовника про 

Абзац пер-
ший пункту 
13.6 розділу 
ХІІІ Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
повідомляє за-
мовника про 
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необхідність 
вжиття захо-
дів, спрямова-
них на забезпе-
чення збере-
ження несвоє-
часно вивезе-
ного з морсь-
кого порту ва-
нтажу 

особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

необхідність 
вжиття заходів, 
спрямованих 
на забезпе-
чення збере-
ження несвоє-
часно вивезе-
ного з морсь-
кого порту ван-
тажу 

11.118. Здавання (ви-
дача) портовим 
оператором 
(оператором 
термінала) ван-
тажу здійсню-
ється на підс-
таві наряду (на 
автомобільний 

Пункт 14.1 
розділу ХІV 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 здавання (ви-
дача) портовим 
оператором 
(оператором 
термінала) ван-
тажу здійсню-
ється на підс-
таві наряду (на 
автомобільний 
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та/або залізни-
чний транс-
порт) або дору-
чення (на вод-
ний транспорт) 
(далі - докуме-
нти про зда-
вання (видачу) 
вантажу) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

та/або залізни-
чний транс-
порт) або дору-
чення (на вод-
ний транспорт) 

11.119. Портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
здає (видає) ва-
нтажі перевіз-
нику за марку-
ванням, кількі-
стю місць і ва-
гою (обсягом), 
за якими ван-
таж був 
прийнятий по-

Пункт 14.3 
розділу ХІV 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
здає (видає) ва-
нтажі перевіз-
нику за марку-
ванням, кількі-
стю місць і ва-
гою (обсягом), 
за якими ван-
таж був 
прийнятий пор-
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ртовим опера-
тором (опера-
тором термі-
нала) від пере-
візника, з пере-
віркою марку-
вання вантажу 

 
 
 
 
 
 
 
О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

товим операто-
ром (операто-
ром термінала) 
від перевіз-
ника, з перевір-
кою марку-
вання вантажу 

11.120. вантаж, заван-
тажений в ко-
нтейнер, за 
зовнішнім 
оглядом кон-
тейнера, з пе-
ревіркою його 
номера, ціліс-
ності ЗПП, чі-
ткості контро-
льних знаків 
на ЗПП, їх 
відповідності 
даним транс-
портних (пе-
ревізних) до-
кументів, 

Абзац другий 
пункту 14.5 
розділу ХІV 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-

4 портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
здає перевіз-
нику або особі, 
уповноваженій 
на отримання 
вантажу, ван-
таж, завантаже-
ний в контей-
нер, за зовніш-
нім оглядом 
контейнера, з 
перевіркою 
його номера, 
цілісності запі-
рно-пломбува-
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справності те-
хнічного 
стану контей-
нера 

 
 
 
 
О4 

них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

льних при-
строїв, чіткості 
контрольних 
знаків на запі-
рно-пломбува-
льних прист-
роях, їх відпо-
відності даним 
транспортних 
(перевізних) 
документів, 
справності тех-
нічного стану 
контейнера 

11.121. У разі наявно-
сті розбіжнос-
тей в кількості 
та масі ван-
тажу, зазначе-
них у транспо-
ртних (перевіз-
них) докумен-
тах і визначе-
них за резуль-
татами переві-
рки, портовий 
оператор (опе-
ратор термі-
нала), замов-
ник (у разі 
його залу-
чення), переві-
зник або особа, 
уповноважена 
на отримання 

Абзац другий 
пункту 14.6 
розділу ХІV 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 у разі наявності 
розбіжностей в 
кількості та масі 
вантажу, зазна-
чених у транс-
портних (переві-
зних) докумен-
тах і визначених 
за результатами 
перевірки, пор-
товий оператор 
(оператор термі-
нала), замовник 
(у разі його за-
лучення), пере-
візник або 
особа, уповнова-
жена на отри-
мання вантажу, 
складають акт, 
що підтверджує 
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вантажу, скла-
дають акт, що 
підтверджує 
різницю в масі 
вантажу 

О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

різницю в масі 
вантажу 

11.122. Портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
здає (видає) 
вантаж переві-
знику (судну) у 
районі дії пере-
вантажуваль-
ного механізму 
або суднової 
апарелі з ура-
хуванням ви-
мог правил 
охорони праці 

Абзац другий 
пункту 14.9 
розділу ХІV 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 портовий опера-
тор (оператор 
термінала) здає 
(видає) вантаж 
перевізнику (су-
дну) у районі дії 
перевантажува-
льного механі-
зму або судно-
вої апарелі з 
урахуванням ви-
мог правил охо-
рони праці 
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забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.123. Щодо ванта-
жів, які підля-
гають ВО за 
прямим варіан-
том, замовник 
зобов'язаний 
надавати адмі-
ністрації мор-
ського порту 
та портовому 
оператору 
(оператору те-
рмінала) не 
менше ніж за 
24 години до 
прибуття судна 
в морський 
порт інформа-
цію, що міс-
тить усі необ-
хідні відомості 
для оформ-
лення транспо-
ртних (перевіз-
них) докумен-
тів та плану-
вання відповід-
них робіт 

Абзац другий 
пункту 14.13 
розділу ХІV 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 щодо вантажів, 
які підлягають 
вантажним опе-
раціям за пря-
мим варіантом, 
замовник зо-
бов’язаний на-
давати адмініст-
рації морського 
порту та порто-
вому оператору 
(оператору тер-
мінала) не 
менше ніж за 24 
години до при-
буття судна в 
морський порт 
інформацію, що 
містить усі не-
обхідні відомо-
сті для оформ-
лення транспор-
тних (перевіз-
них) документів 
та планування 
відповідних ро-
біт 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

11.124. На підставі до-
кумента про 
здавання (ви-
дачу) вантажу 
портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
зобов'язаний 
видати вантаж 
одержу-
вачу/перевіз-
никум 

Пункт 14.14 
розділу ХІV 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 на підставі до-
кумента про 
здавання (ви-
дачу) вантажу 
портовий опе-
ратор (опера-
тор термінала) 
зобов’язаний 
видати вантаж 
одержувачу/ 
перевізнику 
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11.125. Після заванта-
ження транс-
портного за-
собу замовник 
зобов’язаний 
надати порто-
вому опера-
тору (опера-
тору термі-
нала) транспо-
ртний (перевіз-
ний) документ 
(належним чи-
ном завірену 
копію), який 
підтверджує 
прийняття пе-
ревізником ва-
нтажу до пере-
везення 

Пункт 14.15 
розділу ХІV 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 після заванта-
ження транспор-
тного засобу за-
мовник зо-
бов’язаний на-
дати портовому 
оператору (опе-
ратору термі-
нала) транспорт-
ний (перевізний) 
документ (нале-
жним чином за-
вірену копію), 
який підтвер-
джує прийняття 
перевізником 
вантажу до пе-
ревезення 

 

11.126. Здавання (ви-
дача) вантажів 
між портовими 
операторами 
(операторами 

Пункт 14.16 
розділу ХІV 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 здавання (ви-
дача) вантажів 
між портовими 
операторами 
(операторами 
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терміналів) 
здійснюється 
за приймально-
здавальними 
актами, що 
складаються 
відповідно до 
зводу звичаїв 
морського 
порту 

особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

терміналів) здій-
снюється за 
приймально-зда-
вальними ак-
тами, що скла-
даються відпо-
відно до зводу 
звичаїв морсь-
кого порту 

11.127. надавати пос-
луги та здійс-
нювати свою 
діяльність від-
повідно до 
зводу звичаїв 
порту, обов’яз-
кових постанов 

Підпункт 1 
пункту 15.2 
розділу ХV 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 при наданні пос-
луг з обслугову-
вання суден та 
інших послуг у 
морських пор-
тах України та 
на підходах до 
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по порту, згі-
дно з чинними 
в порту прави-
лами на дату 
надання цих 
послуг, умов 
договорів 

нюють дія-
льність в 
порту 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

них суб’єкти го-
сподарювання 
надають пос-
луги та здійсню-
ють свою діяль-
ність відповідно 
до зводу звичаїв 
порту, обов’яз-
кових постанов 
по порту, згідно 
з чинними в 
порту прави-
лами на дату на-
дання цих пос-
луг, умов дого-
ворів 

11.128. надавати суд-
новласнику 
або його пред-
ставнику в 
морському 
порту (морсь-
кому агенту) 
інформацію 
про заплано-
вану постано-
вку і обробку 
суден, опера-

Підпункт 2 
пункту 15.2 
розділу ХV 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 при наданні пос-
луг з обслугову-
вання суден та 
інших послуг у 
морських пор-
тах України та 
на підходах до 
них суб’єкти го-
сподарювання 
надають суднов-
ласнику або 
його представ-
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тивну інформа-
цію, пов'язану 
із знаходжен-
ням судна в 
порту (під ВО 
або постачан-
ням) 

 
 
 
 
 
 
 
О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

нику в морсь-
кому порту 
(морському аге-
нту) інформацію 
про заплановану 
постановку і об-
робку суден, 
оперативну ін-
формацію, 
пов’язану із зна-
ходженням су-
дна в порту (під 
вантажними 
операціями або 
постачанням) 

11.129. приймати ін-
формацію від 
судновласника 
або його пред-
ставника в 
морському 
порту (морсь-
кого агента) 
про час під-
ходу судна і 
ступеня його 
готовності до 
обробки 

Підпункт 3 
пункту 15.2 
розділу ХV 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-

4 при наданні пос-
луг з обслугову-
вання суден та 
інших послуг у 
морських пор-
тах України та 
на підходах до 
них суб’єкти го-
сподарювання 
повинні прий-
мати інформа-
цію від суднов-
ласника або 
його представ-
ника в морсь-
кому порту 
(морського аге-
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О4 

них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

нта) про час під-
ходу судна і сту-
пінь його готов-
ності до обро-
бки 

11.130. забезпечити 
проходження 
інструктажів з 
техніки без-
пеки, дотри-
мання норм і 
правил охо-
рони праці 
найманими 
працівниками 
під час їх пере-
бування на те-
риторії морсь-
кого порту 

Підпункт 5 
пункту 15.2 
розділу ХV 
Правил 
№ 348 

Субєкти 
господарю-
вання (фі-
зичні 
особи-під-
приємці), 
які здійс-
нюють дія-
льність в 
порту 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 при наданні по-
слуг з обслуго-
вування суден 
та інших пос-
луг у морських 
портах України 
та на підходах 
до них 
суб’єктами гос-
подарювання 
забезпечено 
проходження 
інструктажів з 
техніки без-
пеки, дотри-
мання норм і 
правил охо-
рони праці най-
маними праців-
никами під час 
їх перебування 

 



373 
 

О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

на території 
морського 
порту 

12. Порядок на-
дання послуг із 
забезпечення 
проведення 
аварійно-ряту-
вальних робіт, 
затверджений 
наказом Мінін-
фраструктури 
від 25 липня 
2013 року № 
505, зареєстро-
ваний в 
Мін’юсті 09 
серпня 2013 
року за № 
1360/23892 
(далі - Порядок 
№ 505): 

         

12.1. Державне під-
приємство 
«Адміністрація 
морських пор-
тів України» 
створює 

Пункт 2.1 ро-
зділу ІІ По-
рядку № 505 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 

52.22 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 ДП «Адмініст-
рація морських 
портів України» 
створено 
об’єктову ава-
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об’єктову ава-
рійно-рятува-
льну службу в 
кожному мор-
ському порту 
України. Пер-
ший заступник 
начальника ад-
міністрації 
морського 
порту є нача-
льником 
об’єктової ава-
рійно-рятува-
льної служби 

портів Ук-
раїни» 

 
 
 
 
 
 
 
О3 

 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
 
 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

рійно-рятува-
льну службу в 
кожному морсь-
кому порту Ук-
раїни 
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ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

12.2. Державне під-
приємство 
«Адміністрація 
морських пор-
тів України» 
створює 
об’єктову ава-
рійно-рятува-
льну службу в 
кожному мор-
ському порту 
України. Пер-
ший заступник 
начальника ад-
міністрації 
морського 
порту є нача-
льником 
об’єктової ава-
рійно-рятува-
льної служби 

Пункт 2.1 ро-
зділу ІІ По-
рядку № 505 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 
портів Ук-
раїни» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
 
 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 першого заступ-
ника начальника 
адміністрації 
морського порту 
призначено на-
чальником 
об’єктової ава-
рійно-рятуваль-
ної служби 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

12.3. Для координа-
ції діяльності, 
пов'язаної з те-
хногенно-еко-
логічною без-
пекою, захис-
том населення 
і територій, за-
побіганням і 

Пункт 2.2 ро-
зділу ІІ По-
рядку № 505 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 
портів Ук-
раїни» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 для координації 
діяльності, 
пов’язаної з тех-
ногенно-еколо-
гічною безпе-
кою, захистом 
населення і те-
риторій, запобі-
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реагуванням на 
НС начальни-
ком адмініст-
рації морсь-
кого порту 
утворюється 
комісія з над-
звичайних си-
туацій 

 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-

 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 

ганням і реагу-
ванням на над-
звичайні ситуа-
ції начальником 
адміністрації 
морського порту 
утворено комі-
сію з надзвичай-
них ситуацій 
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фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

12.4. Залучення сил 
цивільного за-
хисту до лікві-
дації НС здійс-
нюється згідно 
з планами реа-
гування на НС, 
планами взає-
модії органів 
управління та 
сил цивільного 
захисту у разі 
виникнення 
НС, а також 
планами лока-
лізації і лікві-
дації наслідків 
аварії 

Пункт 2.4 ро-
зділу ІІ По-
рядку № 505 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 
портів Ук-
раїни», 
суб’єкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
діяльність у 
морських 
портах 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
 
 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 залучення сил 
цивільного захи-
сту до ліквідації 
надзвичайних 
ситуацій здійс-
нюється згідно з 
планами реагу-
вання на надзви-
чайні ситуації, 
планами взаємо-
дії органів уп-
равління та сил 
цивільного захи-
сту у разі виник-
нення надзви-
чайної ситуації, 
а також планами 
локалізації і лік-
відації наслідків 
аварії 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 



383 
 

під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

12.5. Суб’єкти гос-
подарювання, 
що здійснюють 
господарську 
діяльність на 
території 
порту, та ок-
ремі території 
порту, на яких 

Пункт 2.5 ро-
зділу ІІ По-
рядку № 505 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 
портів Ук-
раїни», 
суб’єкти го-
сподарю-
вання, які 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
 

4 щодо суб’єктів 
господарю-
вання, що здійс-
нюють госпо-
дарську діяль-
ність на терито-
рії порту, та ок-
ремих територій 
порту, на яких 
існує небезпека 
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існує небез-
пека виник-
нення НС, під-
лягають пос-
тійному та 
обов’язковому 
обслугову-
ванню ава-
рійно-рятува-
льними служ-
бами, які прой-
шли атестацію 
в установле-
ному порядку 

здійснюють 
діяльність у 
морських 
портах 

 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-

 
 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 

виникнення над-
звичайної ситуа-
ції, здійсню-
ється постійне 
та обов’язкове 
обслуговування 
аварійно-рятува-
льними служ-
бами, які прой-
шли атестацію в 
установленому 
порядку 
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фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
 

 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
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потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

13. Порядок на-
дання послуг з 
навігаційно-гі-
дрографічного 
та картографі-
чного забезпе-
чення мореп-
лавства у мор-
ських портах 
України, за-
тверджений 
наказом Мінін-
фраструктури 
від 08 травня 
2013 року № 
294, зареєстро-
ваний в 
Мін’юсті 29 
травня 2013 
року за № 
834/23366 (далі 
- Порядок № 
294): 
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13.1. оснащення ак-
ваторій морсь-
ких портів, 
внутрішніх пі-
дхідних кана-
лів, судноплав-
них каналів бе-
реговими і 
плавучими за-
собами навіга-
ційного облад-
нання (далі - 
ЗНО) та ЗНО 
на гідротехніч-
ній основі, за-
безпечення їх 
безперебійної 
роботи згідно з 
установленими 
режимами ро-
боти відпо-
відно до реко-
мендацій 
МАМС 

Абзац другий 
пункту 2.1 
розділу ІІ По-
рядку № 294 

ДУ «Держ-
гідрогра-
фія» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 

Смерть лю-
дини 
 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює навіга-
ційно-гідрогра-
фічне забезпе-
чення мореплав-
ства в межах ак-
ваторії морсь-
кого порту шля-
хом оснащення 
акваторій мор-
ських портів, 
внутрішніх під-
хідних каналів, 
судноплавних 
каналів берего-
вими і плаву-
чими засобами 
навігаційного 
обладнання та 
засобами навіга-
ційного облад-
нання на гідро-
технічній ос-
нові, забезпе-
чення їх безпе-
ребійної роботи 
згідно з установ-
леними режи-
мами роботи 
відповідно до 
рекомендацій 
Міжнародної 
морської органі-
зації та Міжна-
родної асоціації 
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навігаційного 
забезпечення і 
маякових служб 

13.2. обслугову-
вання, ремонт і 
забезпечення 
дії ЗНО (бере-
гових, плаву-
чих та ЗНО на 
гідротехнічній 
основі) загаль-
нодержавного 
значення, своє-
часне встанов-
лення та зняття 
плавучих ЗНО 

Абзац третій 
пункту 2.1 
розділу ІІ По-
рядку № 294 

ДУ «Держ-
гідрогра-
фія» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 

Смерть лю-
дини 
 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює навіга-
ційно-гідрогра-
фічне забезпе-
чення мореплав-
ства в межах ак-
ваторії морсь-
кого порту шля-
хом обслугову-
вання, ремонту і 
забезпечення дії 
засобами навіга-
ційного облад-
нання (берего-
вих, плавучих та 
засобів навіга-
ційного облад-
нання на гідро-
технічній ос-
нові) загально-
державного зна-
чення, своєчас-
ного встанов-
лення та зняття 
плавучих засо-
бів навігацій-
ного обладнання 

 

13.3. узгодження 
встановлення 
окремих спеці-
альних ЗНО в 

Абзац четвер-
тий пункту 
2.1 розділу ІІ 
Порядку 
№ 294 

ДУ «Держ-
гідрогра-
фія» 

52.22 О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
 

4 ДУ «Держгід-
рографія» здій-
снює навіга-
ційно-гідрогра-
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межах аквато-
рії морського 
порту, порто-
вих пунктах, 
терміналів, на 
каналах, які 
використову-
ються для пла-
вання і діяль-
ності суден 

 
 
 
 
О3 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

фічне забезпе-
чення мореп-
лавства в ме-
жах акваторії 
морського 
порту шляхом 
узгодження 
встановлення 
окремих спеці-
альних засобів 
навігаційного 
обладнання в 
межах аквато-
рії морського 
порту, порто-
вих пунктах, 
терміналів, на 
каналах, які ви-
користову-
ються для пла-
вання і діяль-
ності суден 

13.4. виконання 
промірних ро-
біт в аквато-
ріях портів, на 
каналах до 
портів, якірних 
стоянках, пере-
вантажуваль-
них рейдах та 
інших части-
нах портової 
акваторії - за 

Абзац п’ятий 
пункту 2.1 
розділу ІІ По-
рядку № 294 

ДУ «Держ-
гідрогра-
фія» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює навіга-
ційно-гідрогра-
фічне забезпе-
чення мореплав-
ства в межах ак-
ваторії морсь-
кого порту шля-
хом виконання 
промірних робіт 
в акваторіях 
портів, на кана-
лах до портів, 
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заявками від-
повідних адмі-
ністрацій 

під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

якірних стоян-
ках, переванта-
жувальних рей-
дах та інших ча-
стинах портової 
акваторії - за за-
явками відповід-
них адміністра-
цій 

13.5. узгодження 
проектів наві-
гаційного об-
ладнання при 
будівництві і 
реконструкції 
морських пор-
тів, терміналів, 
каналів, гідро-
технічних і пі-
дводних спо-
руд, прокла-
денні трубоп-
роводів і кабе-
льних ліній 
зв’язку аквато-
рією порту, 
уведення в дію 
нових судноп-
лавних каналів 

Абзац шос-
тий пункту 
2.1 розділу ІІ 
Порядку 
№ 294 

ДУ «Держ-
гідрогра-
фія» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює навіга-
ційно-гідрогра-
фічне забезпе-
чення мореплав-
ства в межах ак-
ваторії морсь-
кого порту шля-
хом узгодження 
проектів навіга-
ційного облад-
нання при будів-
ництві і реконс-
трукції  морсь-
ких портів, тер-
міналів, каналів, 
гідротехнічних і 
підводних спо-
руд, прокла-
денні трубопро-
водів і кабель-
них ліній 
зв’язку аквато-
рією порту, уве-
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дення в дію но-
вих судноплав-
них каналів 

13.6. виконання гід-
рографічних 
робіт в межах 
акваторії мор-
ського порту з 
метою картог-
рафування і за-
безпечення по-
треб порту, фо-
рмування і під-
тримки на су-
часному рівні 
банку даних гі-
дрографічних 
матеріалів 

Абзац другий 
пункту 2.2 
розділу ІІ По-
рядку № 294 

ДУ «Держ-
гідрогра-
фія» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 

Смерть лю-
дини 
 
 
 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює картографі-
чне забезпе-
чення в межах 
акваторії морсь-
кого порту шля-
хом виконання 
гідрографічних 
робіт в межах 
акваторії морсь-
кого порту з ме-
тою картографу-
вання і забезпе-
чення потреб 
порту, форму-
вання і підтри-
мки на сучас-
ному рівні ба-
нку даних гідро-
графічних мате-
ріалів 

 

13.7. складання, ви-
дання і підтри-
мка на сучас-
ному рівні 
морських наві-
гаційних карт 
у цифровому 
та паперовому 
вигляді, а та-
кож атласів, 

Абзац третій 
пункту 2.2 
розділу ІІ По-
рядку № 294 

ДУ «Держ-
гідрогра-
фія» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює картографі-
чне забезпе-
чення в межах 
акваторії морсь-
кого порту шля-
хом складання, 
видання і підт-
римки на сучас-
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альбомів, кері-
вництв і посіб-
ників для пла-
вання з ураху-
ванням потреб 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 

послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

ному рівні мор-
ських навігацій-
них карт у циф-
ровому та папе-
ровому вигляді, 
а також атласів, 
альбомів, керів-
ництв і посібни-
ків для плавання 
з урахуванням 
потреб 

13.8. внесення змін 
до діючих карт 
і посібників 
для плавання 
за результа-
тами розробки 
нових і зміни 
діючих встано-
влених шляхів 
руху суден і за 
необхідності 
здійснення їх 
гідрографіч-
ного вивчення 

Абзац четвер-
тий пункту 
2.2 розділу ІІ 
Порядку 
№ 294 

ДУ «Держ-
гідрогра-
фія» 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює картографі-
чне забезпе-
чення в межах 
акваторії морсь-
кого порту шля-
хом внесення 
змін до діючих 
карт і посібни-
ків для плавання 
за результатами 
розробки нових 
і зміни діючих 
встановлених 
шляхів руху су-
ден і за необхід-
ності здійснення 
їх гідрографіч-
ного вивчення 

 

13.9. розробка прое-
ктів суднопла-
вних фарвате-
рів та вико-

Абзац п’ятий 
пункту 2.2 
розділу ІІ По-
рядку № 294 

ДУ «Держ-
гідрогра-
фія» 

52.22 О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 ДУ «Держгідро-
графія» здійс-
нює картографі-
чне забезпе-
чення в межах 
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нання промір-
них робіт і 
площинного 
відстеження 
цих фарватерів 
з метою їх кар-
тографування 

 
 
 
О3 

 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 

акваторії морсь-
кого порту шля-
хом розробки 
проектів судно-
плавних фарва-
терів та вико-
нання промір-
них робіт і пло-
щинного відсте-
ження цих фар-
ватерів з метою 
їх картографу-
вання 

14. Порядок на-
дання послуг із 
забезпечення 
запобігання і 
ліквідації роз-
ливу забруд-
нюючих речо-
вин у морських 
портах Укра-
їни, затвердже-
ний наказом 
Мінінфрастру-
ктури від 21 
серпня 2013 
року № 631, 
зареєстрова-
ний в Мін’юсті 
06 вересня 
2013 року за № 
1533/24065 
(далі - Порядок 
№ 631): 
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14.1. операції з по-
всякденного та 
аварійного бо-
нування 

Абзац третій 
пункту 3 По-
рядку № 631 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 
портів Ук-
раїни», 
суб’єкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
діяльність у 
морських 
портах 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 адміністрація 
морських портів 
організувала 
операції з по-
всякденного та 
аварійного бо-
нування 

 

14.2. опломбування 
клапанів (при-
строїв) сис-
теми ски-
дів/викидів за-
бруднюючих 
речовин із су-
ден 

Абзац четвер-
тий пункту 3 
Порядку 
№ 631 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 
портів Ук-
раїни», 
суб’єкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
діяльність у 
морських 
портах 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 адміністрація 
морських портів 
організувала 
опломбування 
клапанів (при-
строїв) системи 
скидів/викидів 
забруднюючих 
речовин із суден 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

14.3. приймання з 
суден та пере-
дача на плавучі 
або берегові 
очисні споруди 
забруднюючих 
речовин або 
вод, що їх міс-
тять 

Абзац п’ятий 
пункту 3 По-
рядку № 631 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 
портів Ук-
раїни», 
суб’єкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
діяльність у 
морських 
портах 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 адміністрація 
морських портів 
організувала 
приймання з су-
ден та передачу 
на плавучі або 
берегові очисні 
споруди забруд-
нюючих речо-
вин або вод, що 
їх містять 

 

14.4. приймання з 
суден сміття та 
відходів з без-
посередньою 
передачею їх 
спеціалізова-
ним підприєм-
ствам для по-
дальшого по-
водження з 
ними (у тому 
числі розмі-
щенням їх на 

Абзац шос-
тий пункту 3 
Порядку 
№ 631 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 
портів Ук-
раїни», 
суб’єкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
діяльність у 
морських 
портах 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 адміністрація 
морських портів 
організувала 
приймання з су-
ден сміття та ві-
дходів з безпо-
середньою пере-
дачею їх спеціа-
лізованим підп-
риємствам для 
подальшого по-
водження з 
ними (у тому 
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об’єктах пово-
дження з від-
ходами) згідно 
з чинним зако-
нодавством 
України 

речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

числі розміщен-
ням їх на 
об’єктах пово-
дження з відхо-
дами) згідно з 
чинним законо-
давством Укра-
їни 

14.5. очищення ак-
ваторій морсь-
ких портів від 
забруднюючих 
речовин та сто-
ронніх предме-
тів і матеріалів 

Абзац сьомий 
пункту 3 По-
рядку № 631 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 
портів Ук-
раїни», 
суб’єкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
діяльність у 
морських 
портах 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 адміністрація 
морських портів 
організувала 
очищення аква-
торій морських 
портів від забру-
днюючих речо-
вин та сторонніх 
предметів і ма-
теріалів 

 

14.6. локалізацію та 
ліквідацію нас-
лідків аварій-
них скидів за-
бруднюючих 
речовин або 

Абзац вось-
мий пункту 3 
Порядку 
№ 631 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 
портів Ук-
раїни», 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 адміністрація 
морських портів 
здатна організу-
вати та організо-
вує локалізацію 
та ліквідацію 
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вод, що їх міс-
тять, у межах 
акваторій мор-
ських портів 

суб’єкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
діяльність у 
морських 
портах 

 
О4 

 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

наслідків ава-
рійних скидів 
забруднюючих 
речовин або вод, 
що їх містять, у 
межах акваторій 
морських портів 

14.7. ліквідацію за-
бруднень в ак-
ваторії та на 
території мор-
ських портів 

Абзац 
дев’ятий пун-
кту 3 По-
рядку № 631 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 
портів Ук-
раїни», 
суб’єкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
діяльність у 
морських 
портах 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 адміністрація 
морських портів 
здійснює лікві-
дацію забруд-
нень в акваторії 
та на території 
морських портів 

 

14.8. З метою орга-
нізації надання 
вищезазначе-
них послуг Ад-

Абзац деся-
тий пункту 3 
Порядку 
№ 631 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 адміністрацією 
морських портів 
укладено відпо-
відні договори зі 
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міністрація ук-
ладає відпові-
дні договори зі 
спеціалізова-
ними підпри-
ємствами та 
організаціями, 
які згідно з за-
конодавством 
мають право 
надавати такі 
послуги, а та-
кож з відповід-
ними аварійно-
рятувальними 
службами  

портів Ук-
раїни», 
суб’єкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
діяльність у 
морських 
портах 

 
 
 
О4 

 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

спеціалізова-
ними підприєм-
ствами та орга-
нізаціями, які 
згідно з законо-
давством мають 
право надавати 
послуги, а також 
з відповідними 
аварійно-рятува-
льними служ-
бами 

14.9. Суб'єкти гос-
подарювання 
укладають до-
говори з Адмі-
ністрацією про 
взаємодію у 
розробці, реа-
лізації та фі-
нансуванні 
плану локалі-
зації та ліквіда-
ції розливу за-
бруднюючих 
речовин, забез-
печення вимог 
екологічної 
безпеки (у 
тому числі під-
тримання у го-

Пункт 4 По-
рядку № 631 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 
портів Ук-
раїни», 
суб’єкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
діяльність у 
морських 
портах 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 суб’єктами гос-
подарювання 
укладено дого-
вори з адмініст-
рацією морсь-
ких портів про 
взаємодію у роз-
робці, реалізації 
та фінансуванні 
плану локаліза-
ції та ліквідації 
розливу забруд-
нюючих речо-
вин, забезпе-
чення вимог 
екологічної без-
пеки (у тому чи-
слі підтримання 
у готовності не-
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товності необ-
хідних потуж-
ностей, облад-
нання, об’єкто-
вих аварійно-
рятувальних 
служб та їх 
експлуатації) 

обхідних потуж-
ностей, облад-
нання, об’єкто-
вих аварійно-ря-
тувальних 
служб та їх екс-
плуатації) 

14.10. Взаємодія Ад-
міністрації, су-
б'єктів госпо-
дарювання та 
інших 
суб’єктів щодо 
запобігання та 
ліквідації роз-
ливу забруд-
нюючих речо-
вин на терито-
рії (акваторії) 
морського 
порту та пере-
лік необхідних 
сил і засобів 
для ліквідації 
наслідків ви-
значаються 
Адміністра-
цією у плані 
локалізації та 
ліквідації роз-
ливу забруд-
нюючих речо-
вин 

Пункт 6 По-
рядку № 631 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 
портів Ук-
раїни», 
суб’єкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
діяльність у 
морських 
портах 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 взаємодія адмі-
ністрації морсь-
ких портів, 
суб’єктів госпо-
дарювання та ін-
ших суб’єктів 
щодо запобіган-
нята ліквідації 
розливу забруд-
нюючих речо-
вин на території 
(акваторії) мор-
ського порту та 
перелік необхід-
них сил і засобів 
для ліквідації 
наслідків визна-
чено адміністра-
цією морських 
портів у плані 
локалізації та лі-
квідації розливу 
забруднюючих 
речовин 
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14.11. не допускати 
забруднення 
або засмічення 
акваторії та те-
риторії морсь-
кого порту, 
збирати та пе-
редавати за до-
говорами для 
подальшого 
безпечного по-
водження (у 
тому числі роз-
міщення) усі 
види відходів 
та забруднених 
вод, що утво-
рюються в ре-
зультаті їх дія-
льності 

Абзац другий 
пункту 7 По-
рядку № 631 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 
портів Ук-
раїни», 
суб’єкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
діяльність у 
морських 
портах 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 суб’єкти госпо-
дарювання, що 
проводять пе-
ревантаження 
вантажів, які 
містять небез-
печні хімічні та 
сипкі речо-
вини, не допус-
кають забруд-
нення або за-
смічення аква-
торії та терито-
рії морського 
порту, збира-
ють та переда-
ють за догово-
рами для пода-
льшого безпеч-
ного пово-
дження (у тому 
числі розмі-
щення) усі 
види відходів 
та забруднених 
вод, що утво-
рюються в ре-
зультаті їх дія-
льності 

 

14.12. розробляти 
плани заходів і 
здійснювати 
разом з Адмі-
ністрацією за-
ходи щодо 

Абзац третій 
пункту 7 По-
рядку № 631 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 
портів Ук-
раїни», 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 суб’єктами гос-
подарювання, 
що проводять 
перевантаження 
вантажів, які мі-
стять небезпечні 
хімічні та сипкі 
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зменшення об-
сягів викидів 
(скидів) забру-
днюючих речо-
вин у довкілля 
та утворення 
відходів, запо-
бігання забруд-
ненню аквато-
рій, територій 
морських пор-
тів та прибере-
жних вод мо-
рів під час збе-
рігання і пере-
валки ванта-
жів, що містять 
небезпечні хі-
мічні та сипкі 
речовини 

суб’єкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
діяльність у 
морських 
портах 

 
О4 

 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

речовини, роз-
роблено плани 
заходів і здійс-
нюються разом з 
адміністрацією 
морських портів 
заходи щодо 
зменшення об-
сягів викидів 
(скидів) забруд-
нюючих речо-
вин у довкілля 
та утворення ві-
дходів, запобі-
гання забруд-
ненню аквато-
рій, територій 
морських портів 
та прибережних 
вод морів під 
час зберігання і 
перевалки ван-
тажів, що міс-
тять небезпечні 
хімічні та сипкі 
речовини 

14.13. впроваджувати 
ефективні ме-
тоди і технічні 
засоби щодо 
запобігання 
втратам нафти, 
нафтопродук-
тів і вантажів, 
що містять не-

Абзац четвер-
тий пункту 7 
Порядку 
№ 631 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 
портів Ук-
раїни», 
суб’єкти го-
сподарю-
вання, які 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 суб’єктами гос-
подарювання, 
що проводять 
перевантаження 
вантажів, які мі-
стять небезпечні 
хімічні та сипкі 
речовини, впро-
ваджено ефекти-
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безпечні хімі-
чні та сипкі ре-
човини, під час 
їх наванта-
ження та роз-
вантаження 

здійснюють 
діяльність у 
морських 
портах 

природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

вні методи і тех-
нічні засоби 
щодо запобі-
гання втратам 
нафти, нафто-
продуктів і ван-
тажів, що міс-
тять небезпечні 
хімічні та сипкі 
речовини, під 
час їх наванта-
ження та розва-
нтаження 

14.14. дотримуватись 
вимог техноло-
гічних схем, 
затверджених 
адміністрацією 
морського 
порту 

Абзац п’ятий 
пункту 7 По-
рядку № 631 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 
портів Ук-
раїни», 
суб’єкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
діяльність у 
морських 
портах 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 суб’єктами гос-
подарювання, 
що проводять 
перевантаження 
вантажів, які мі-
стять небезпечні 
хімічні та сипкі 
речовини, до-
тримуються ви-
моги технологі-
чних схем, за-
тверджених ад-
міністрацією 
морського порту 

 

14.15. облаштовувати 
спеціальні при-
чали для прий-

Абзац шос-
тий пункту 7 
Порядку 
№ 631 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 

50 
52.10 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 суб’єктами гос-
подарювання, 
що проводять 
перевантаження 
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мання та відп-
равки ванта-
жів, що містять 
небезпечні хі-
мічні та сипкі 
речовини, при-
міщення для їх 
зберігання та 
перепакування, 
а також майда-
нчики для зне-
шкодження за-
лишків небез-
печних речо-
вин 

морських 
портів Ук-
раїни», 
суб’єкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
діяльність у 
морських 
портах 

52.29  
 
 
 
О4 

 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

вантажів, які мі-
стять небезпечні 
хімічні та сипкі 
речовини, обла-
штовувано спе-
ціальні причали 
для приймання 
та відправки ва-
нтажів, що міс-
тять небезпечні  
хімічні та сипкі 
речовини, при-
міщення для їх 
зберігання та 
перепакування, 
а також майдан-
чики для знеш-
кодження зали-
шків небезпеч-
них речовин 

14.16. збирати, очи-
щати, знешко-
джувати забру-
днені води, що 
утворюються 
під час проми-
вання вантаж-
них місткос-
тей, а також 
стічні води ак-
ваторії та тери-
торії морських 
портів, термі-
налів, причалів 
та інших спо-
руд 

Абзац сьомий 
пункту 7 По-
рядку № 631 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 
портів Ук-
раїни», 
суб’єкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
діяльність у 
морських 
портах 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 суб’єктами гос-
подарювання, 
що проводять 
перевантаження 
вантажів, які мі-
стять небезпечні 
хімічні та сипкі 
речовини, зби-
раються, очища-
ються, знешко-
джуються забру-
днені води, що 
утворюються 
під час проми-
вання вантаж-
них місткостей, 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

а також стічних 
вод акваторії та 
території морсь-
ких портів, тер-
міналів, прича-
лів та інших 
споруд 

14.17. розробляти та 
здійснювати 
разом з Адмі-
ністрацією за-
ходи щодо за-
побігання за-
брудненню ак-
ваторії та тери-
торії морських 
портів під час 
зберігання та 
перевалки на-
фти, нафтопро-
дуктів та/або 
зрідженого ву-
глеводного 
газу 

Абзац вось-
мий пункту 7 
Порядку 
№ 631 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 
портів Ук-
раїни», 
суб’єкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
діяльність у 
морських 
портах 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 суб’єктами гос-
подарювання, 
що проводять 
перевантаження 
вантажів, які мі-
стять небезпечні 
хімічні та сипкі 
речовини, роз-
роблено та здій-
снено разом з 
адміністрацією 
морських портів 
заходи щодо за-
побігання забру-
дненню аквато-
рії та території 
морських портів 
під час збері-
гання та перева-
лки нафти, наф-
топродуктів 
та/або зрідже-
ного вуглевод-
ного газу 

 

14.18. Адміністрація 
розробляє та 
затверджує 
план локаліза-
ції та ліквідації 

Пункт 8 По-
рядку № 631 

Державне 
підприємс-
тво «Адмі-
ністрація 
морських 

50 
52.10 
52.22 
52.24 
52.29 

О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 адміністрація 
морських портів 
розробляє та за-
тверджує план 
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розливів забру-
днюючих речо-
вин, сторінки 
якого повинні 
бути пронуме-
ровані, план - 
зброшурова-
ний, підписа-
ний у двох 
примірниках та 
скріплений пе-
чаткою 

портів Ук-
раїни», 
суб’єкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
діяльність у 
морських 
портах 

 
 
 
О4 

 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

локалізації та лі-
квідації розливів 
забруднюючих 
речовин, сторі-
нки якого про-
нумеровані, 
план зброшуро-
ваний, підписа-
ний у двох при-
мірниках та 
скріплений пе-
чаткою 

15. Положення 
про систему 
управління 
безпекою на 
морському і рі-
чковому транс-
порті, затвер-
джене наказом 
Мінтрансу від 
20 листопада 
2003 року № 
904, зареєстро-
ване в 
Мін’юсті 19 
грудня 2003 
року за № 
1193/8514 (далі 
- Положення 
№ 904): 

         

15.1. СК та інші під-
приємства, ус-

Пункт 2.6 
глави 2 

Суб’єкти го-
сподарю-

50 
52.29 
52.22 

О1 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 

Смерть лю-
дини 
 

4 судноплавною 
компанією та ін-
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танови, органі-
зації МРТ на 
підставі цього 
Положення ро-
зробляють і 
впроваджують 
СУБ. Відпові-
дальність за 
функціону-
вання СУБ при 
цьому покла-
дається на пер-
ших керівників 
СК, підпри-
ємств, установ, 
організацій, які 
здійснюють 
управління БС 

Положення 
№ 904 

вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 глави 4 
Положення 
№ 904 

52.24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-

шим підприємс-
твом, устано-
вою, організа-
цією на морсь-
кому і річко-
вому транспорті 
розроблено і 
впроваджено си-
стеми управ-
ління безпекою 
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фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 

ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.2. СК та інші під-
приємства, ус-
танови, органі-
зації МРТ на 
підставі цього 
Положення ро-
зробляють і 
впроваджують 
СУБ. Відпові-
дальність за 
функціону-
вання СУБ при 
цьому покла-
дається на пер-
ших керівників 
СК, підпри-
ємств, установ, 
організацій, які 
здійснюють 
управління БС 

Пункт 2.6 
глави 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 глави 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 відповідальність 
за функціону-
вання системи 
управління без-
пекою покла-
дено на першого 
керівника суд-
ноплавної ком-
панії, підприєм-
ства, установи, 
організації на 
морському і річ-
ковому транспо-
рті 
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під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
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О4 

 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.3. забезпечення 
безпечної екс-
плуатації су-
ден, безпеки 
суднового пер-
соналу, паса-
жирів, схорон-
ності вантажів, 
запобігання за-
брудненню до-
вкілля із суден 

Абзац другий 
пункту 3.2 
глави 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 глави 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 система управ-
ління безпекою 
судноплавної 
компанії (підп-
риємства, уста-
нови, організа-
ції) на морсь-
кому і річко-
вому транспорті 
забезпечує без-
печну експлуа-
тацію суден, 
безпеку судно-
вого персоналу, 
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під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 

пасажирів, схо-
ронності ванта-
жів, запобігання 
забрудненню 
довкілля із су-
ден 
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.4. забезпечення 

належного 
стану шляхів 
руху суден, 
функціону-
вання берего-
вих об'єктів 
МРТ та без-
пеки берего-
вого персоналу 

Абзац третій 
підпункту 3.2 
глави 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 глави 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 система управ-
ління безпекою 
судноплавної 
компанії (підп-
риємства, уста-
нови, організа-
ції) на морсь-
кому і річко-
вому транспорті 
забезпечує нале-
жний стан шля-
хів руху суден, 
функціонування 
берегових 
об’єктів морсь-
кому і річко-
вому транспорту 
та безпеки бере-
гового персо-
налу 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.5. забезпечення 
пошуку і ряту-
вання людей та 
суден на морі, 
ліквідація не-
безпечних за-
бруднень мор-
ського середо-
вища 

Абзац четвер-
тий підпун-
кту 3.2 глави 
3 Положення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 глави 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 система управ-
ління безпекою 
судноплавної 
компанії (підп-
риємства, уста-
нови, організа-
ції) на морсь-
кому і річко-
вому транспорті 
забезпечує по-
шук і рятування 
людей та суден 
на морі, ліквіда-
цію небезпечних 
забруднень мор-
ського середо-
вища 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.6. визначення су-
б'єктів та об'єк-
тів управління 
БС 

Абзац дру-
гий підпун-
кту 3.4.1 пу-
нкту 3.4 
глави 3 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 системою уп-
равління безпе-
кою судноплав-
ної компанії 
(підприємства, 
установи, орга-
нізації) на мор-
ському і річко-
вому транспо-
рті визначено 
суб’єкти та 
об’єкти управ-
ління безпекою 
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.7. встановлення 

функціональ-
них обов'язків 
структурних 
підрозділів та 
посадових осіб 
з питань БС на 
всіх рівнях уп-
равління та ви-
робництва 

Абзац третій 
підпункту 
3.4.1 пункту 
3.4 
глави 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 системою уп-
равління безпе-
кою судноплав-
ної компанії 
(підприємства, 
установи, орга-
нізації) на мор-
ському і річко-
вому транспо-
рті встановлено 
функціональні 
обов’язки стру-
ктурних під-
розділів та по-
садових осіб з 
питань безпеки 
судноплавства 
на всіх рівнях 
управління та 
виробництва 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.8. регламентацію 
діяльності ке-
рівників та по-
садових осіб 

Абзац четве-
ртий підпун-
кту 3.4.1 пу-
нкту 3.4 
глави 3 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 системою уп-
равління безпе-
кою судноплав-
ної компанії 
(підприємства, 
установи, орга-
нізації) на мор-
ському і річко-
вому транспо-
рті регламенто-
вано діяльність 
керівників та 
посадових осіб 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.9. передачі інфо-
рмації в уста-
новленому по-
рядку 

Абзац дру-
гий підпун-
кту 3.4.2 пу-
нкту 3.4 
глави 3 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 система управ-
ління безпекою 
судноплавної 
компанії (підп-
риємства, уста-
нови, організа-
ції) на морсь-
кому і річко-
вому транспо-
рті передає ін-
формацію в 
установленому 
порядку 

 



425 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

 



426 
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рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.10. отримання та 

цільового зби-
рання інформа-
ції про стан БС 

Абзац третій 
підпункту 
3.4.2 пункту 
3.4 
глави 3 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 система управ-
ління безпекою 
судноплавної 
компанії (підп-
риємства, уста-
нови, організа-
ції) на морсь-
кому і річко-
вому транспо-
рті здійснює 
отримання та 
цільове зби-
рання інформа-
ції про стан 
безпеки судно-
плавства 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 



429 
 

 
О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.11. обліку та сис-
тематизації ін-
формації 

Абзац четве-
ртий підпун-
кту 3.4.2 пу-
нкту 3.4 
глави 3 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 система управ-
ління безпекою 
судноплавних 
компаній, підп-
риємств, уста-
нов, організа-
цій на морсь-
кому і річко-
вому транспо-
рті забезпечує 
облік та систе-
матизацію ін-
формації 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.12. аналізу показ-
ників аварійно-
сті та стану БС 

Абзац 
п’ятий під-
пункту 3.4.2 
пункту 3.4 
глави 3 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 система управ-
ління безпекою 
судноплавної 
компанії (підп-
риємства, уста-
нови, організа-
ції) на морсь-
кому і річко-
вому транспо-
рті забезпечує 
аналіз показни-
ків аварійності 
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

та стану без-
пеки судноп-
лавства 
 



433 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.13. підготовки ви-

сновків і відпо-
відних пропо-
зицій 

Абзац шос-
тий підпун-
кту 3.4.2 пу-
нкту 3.4 
глави 3 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 система управ-
ління безпекою 
судноплавної 
компанії (підп-
риємства, уста-
нови, організа-
ції) на морсь-
кому і річко-
вому транспо-
рті забезпечує 
підготовку ви-
сновків і про-
позицій про 
стан безпеки 
судноплавства 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.14. отримання ін-
формації про 
АП 

Абзац дру-
гий підпун-
кту 3.4.3 пу-
нкту 3.4 
глави 3 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 система управ-
ління безпекою 
судноплавної 
компанії (підп-
риємства, уста-
нови, організа-
ції) на морсь-
кому і річко-
вому транспо-
рті забезпечує 
отримання ін-
формації про 
аварійну подію 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.15. попередньої 
оцінки та кла-
сифікації АП 

Абзац третій 
підпункту 
3.4.3 пункту 
3.4 
глави 3 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 система управ-
ління безпекою 
судноплавної 
компанії (підп-
риємства, уста-
нови, організа-
ції) на морсь-
кому і річко-
вому транспо-
рті здійснює 
попередню оці-
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

нку та класифі-
кацію аварійної 
події 
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.16. організації та 

проведення по-
шукових та 
аварійно-ряту-
вальних робіт 

Абзац четве-
ртий підпун-
кту 3.4.3 пу-
нкту 3.4 
глави 3 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 система управ-
ління безпекою 
судноплавної 
компанії (підп-
риємства, уста-
нови, організа-
ції) на морсь-
кому і річко-
вому транспо-
рті проводить 
пошукові та 
аварійно-ряту-
вальні роботи 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.17. розслідування 
АП 

Абзац 
п’ятий під-
пункту 3.4.3 
пункту 3.4 
глави 3 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 система управ-
ління безпекою 
судноплавної 
компанії (підп-
риємства, уста-
нови, організа-
ції) на морсь-
кому і річко-
вому транспо-
рті проводить 
розслідування 
аварійної події 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.18. оцінки стану 
безпеки на об'-
єктах управ-
ління, де ста-
лися АП 

Абзац шос-
тий підпун-
кту 3.4.3 пу-
нкту 3.4 
глави 3 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 система управ-
ління безпекою 
судноплавної 
компанії (підп-
риємства, уста-
нови, організа-
ції) на морсь-
кому і річко-
вому транспо-
рті забезпечує 
проведення 
оцінки стану 
безпеки на 
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

об’єктах управ-
ління, де ста-
лися аварійні 
події 
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.19. аналізу, обліку 

та передачі ін-
формації про 
АП 

Абзац сьо-
мий підпун-
кту 3.4.3 пу-
нкту 3.4 
глави 3 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 система управ-
ління безпекою 
судноплавної 
компанії (підп-
риємства, уста-
нови, організа-
ції) на морсь-
кому і річко-
вому транспо-
рті здійснює 
аналіз, облік та 
передачу інфо-
рмації про ава-
рійну подію 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.20. підготовки і 
впровадження 
заходів попе-
редження 

Абзац вось-
мий підпун-
кту 3.4.3 пу-
нкту 3.4 
глави 3 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 система управ-
ління безпекою 
судноплавної 
компанії (підп-
риємства, уста-
нови, організа-
ції) на морсь-
кому і річко-
вому транспо-
рті реалізує 
підготовку і 
впровадження 
заходів попере-
дження аварій-
них подій 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.21. розробку та 
вжиття заходів 
(програм) з 
підтримки та 
підвищення рі-
вня БС і попе-
редження АП 

Абзац дру-
гий підпун-
кту 3.4.4 пу-
нкту 3.4 
глави 3 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 планування та 
виконання ро-
біт у системі 
управління без-
пекою судноп-
лавної компанії 
(підприємства, 
установи, орга-
нізації) на мор-
ському і річко-
вому транспо-
рті передбачає 
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

заходи з підт-
римки та підви-
щення рівня 
безпеки судно-
плавства і по-
передження 
аварійних по-
дій 
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.22. організацію 

виконання (ре-
алізації) 
прийнятих за-
ходів (про-
грам); 
супрово-
дження (конт-
роль) на всіх 
етапах вико-
нання заходів 
(програм) 

Абзаци тре-
тій 
та четвертий 
підпункту 
3.4.4 пункту 
3.4 
глави 3 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 планування та 
виконання ро-
біт у системі 
управління без-
пекою судноп-
лавної компанії 
(підприємства, 
установи, орга-
нізації) на мор-
ському і річко-
вому транспо-
рті передбачає 
організацію ви-
конання (реалі-
зації) прийня-
тих заходів 
(програм), їх 
супроводження 
(контроль) на 
всіх етапах ви-
конання 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.23. аналіз та оці-
нку результа-
тів, прийняття 
в установле-
ному порядку 
результатів ви-
конаних захо-
дів (програм) 

Абзац 
п’ятий під-
пункту 3.4.4 
пункту 3.4 
глави 3 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 планування та 
виконання ро-
біт у системі 
управління без-
пекою судноп-
лавної компанії 
(підприємства, 
установи, орга-
нізації) на мор-
ському і річко-
вому транспо-
рті передбачає 
аналіз та оці-
нку результа-
тів, прийняття 
в установле-
ному порядку 
результатів ви-
конаних захо-
дів (програм) 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.24. підтвердження 
відповідності 

Абзац дру-
гий підпун-
кту 3.4.5 пу-
нкту 3.4 
глави 3 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 система управ-
ління безпекою 
судноплавної 
компанії (підп-
риємства, уста-
нови, організа-
ції) на морсь-
кому і річко-
вому транспо-
рті передбачає 
підтвердження 
відповідності 
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.25. сертифікацію 

суден, СК, пла-
вскладу, окре-
мих елементів 
берегової ін-
фраструктури 
МРТ 

Абзац третій 
підпункту 
3.4.5 пункту 
3.4 
глави 3 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 судна, плавск-
лад, окремих 
елементів бере-
гової інфра-
структури суд-
ноплавної ком-
панії (підпри-
ємства, уста-
нови, організа-
ції) на морсь-
кому і річко-
вому транспо-
рті сертифіко-
вано 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.26. ліцензування 
окремих видів 
діяльності 

Абзац четве-
ртий підпун-
кту 3.4.5 пу-
нкту 3.4 
глави 3 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 судноплавною 
компанією 
(підприємст-
вом, устано-
вою, організа-
цією) на морсь-
кому і річко-
вому транспо-
рті отримано 
ліцензії на види 
діяльності, які 
вони здійсню-
ють 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.27. Для організації 
роботи з забез-
печення БС на 
всіх рівнях уп-
равління ство-
рюються від-
повідні служби 
або признача-
ються відпові-
дальні особи 

Підпункт 
4.2.2 пункту 
4.2 
глави 4 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 для організації 
роботи з забез-
печення без-
пеки судноп-
лавства судно-
плавною ком-
панією (підп-
риємством, 
установою, ор-
ганізацією) на 
морському і рі-
чковому транс-
порті створено 

 



467 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

відповідну слу-
жбу або приз-
начено відпові-
дальну особу 
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рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.28. визначення 

мети і плану-
вання діяльно-
сті із забезпе-
чення БС 

Абзац дру-
гий підпун-
кту 5.1 глави 
5 Поло-
ження № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 судноплавною 
компанією 
(підприємст-
вом, устано-
вою, організа-
цією) на морсь-
кому і річко-
вому транспо-
рті визначено 
мету і забезпе-
чено плану-
вання діяльно-
сті із забезпе-
чення безпеки 
судноплавства 
 

 



470 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.29. підготовки 
управлінського 
персоналу, по-
в'язаного із за-
безпеченням 
БС на МРТ 

Абзац третій 
підпункту 
5.1 глави 5 
Положення 
№ 904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 судноплавною 
компанією 
(підприємст-
вом, устано-
вою, організа-
цією) на морсь-
кому і річко-
вому транспо-
рті забезпечено 
підготовку 
управлінського 
персоналу, 
пов’язаного із 
забезпеченням 
безпеки судно-
плавства 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.30. постійного ці-
леспрямова-
ного виявлення 
факторів 
впливу на рі-
вень БС, їх 
аналізу, розро-
бки і прий-
няття відповід-
них управлін-
ських рішень 

Абзац четве-
ртий підпун-
кту 5.1 глави 
5 Поло-
ження № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 судноплавною 
компанією 
(підприємст-
вом, устано-
вою, організа-
цією) на морсь-
кому і річко-
вому транспо-
рті постійно ці-
леспрямовано 
виявляються 
фактори 
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

впливу на рі-
вень безпеки 
судноплавства, 
здійснюється їх 
аналіз, розроб-
ляються і прий-
маються відпо-
відні управлін-
ські рішення 
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.31. організації і 

координації 
виконання 
управлінських 
рішень, конт-
ролю обліку 
результатів 

Абзац 
п’ятий під-
пункту 5.1 
глави 5 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 судноплавною 
компанією 
(підприємст-
вом, устано-
вою, організа-
цією) на морсь-
кому і річко-
вому транспо-
рті організо-
вано і коорди-
нується вико-
нання управ-
лінських рі-
шень, здійсню-
ється контроль 
обліку резуль-
татів 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.32. корегування 
мети і планів 
здійснення дія-
льності із за-
безпечення 
безпеки судно-
плавства 

Абзац шос-
тий підпун-
кту 5.1 глави 
5 Поло-
ження № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 судноплавною 
компанією 
(підприємст-
вом, устано-
вою, організа-
цією) на морсь-
кому і річко-
вому транспо-
рті здійсню-
ється корегу-
вання мети і 
планів здійс-
нення діяльно-
сті із забезпе-
чення безпеки 
судноплавства 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.33. Інформація 
про виявлені 
відхилення від 
вимог БС та 
АП надходить 
в органи уп-
равління для 
аналізу або ро-
зслідування, 
прийняття 
управлінських 

Пункт 5.2 
глави 5 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 інформація про 
виявлені відхи-
лення від ви-
мог безпеки су-
дноплавства та 
аварійні події 
надходить в ор-
гани управ-
ління судноп-
лавною компа-
нією (підпри-
ємством, уста-
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рішень та кон-
тролю за їх ви-
конанням 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

новою, органі-
зацією) на мор-
ському і річко-
вому транспо-
рті для аналізу 
або розсліду-
вання, прий-
няття управлін-
ських рішень 
та контролю за 
їх виконанням 
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 



483 
 
15.34. Відповідаль-

ність за органі-
зацію робіт із 
забезпечення 
БС, стан БС, 
функціону-
вання СУБ, 
профілактичну 
роботу із попе-
редження АП 
покладена на 
перших керів-
ників об'єктів 
управління 
СУБС МРТ. На 
суднах ця від-
повідальність 
покладається 
на капітана 
(судноводія), в 
портах - на на-
чальника 
порту 

Підпункт 
5.3.8 пункту 
5.3 
глави 5 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 відповідаль-
ність за органі-
зацію робіт із 
забезпечення 
безпеки судно-
плавства, стан 
безпеки судно-
плавства, функ-
ціонування си-
стеми управ-
ління безпе-
кою, профілак-
тичну роботу із 
попередження 
аварійних по-
дій покладена 
на першого ке-
рівника 
об’єктів управ-
ління системи 
управління без-
пекою судноп-
лавства на мор-
ському та річ-
ковому транс-
порті; на суд-
нах на капіта-
нів (судново-
діїв); в портах 
на начальника 
порту 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.35. У положеннях 
про структурні 
підрозділи на 
всіх рівнях уп-
равління та ви-
робництва, в 
посадових ін-
струкціях пра-
цівників, які 
беруть участь 
у роботі з пи-
тань забезпе-
чення БС, у ко-
нтрактах з ке-
рівниками дер-
жавних підп-
риємств, орга-
нізацій, уста-
нов мають 
бути зазначені 
конкретні обо-
в'язки, права і 
відповідаль-
ність з питань 
БС 

Підпункт 
5.3.9 пункту 
5.3 
глави 5 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 у положеннях 
про структурні 
підрозділи на 
всіх рівнях уп-
равління та ви-
робництва, в 
посадових ін-
струкціях пра-
цівників, які 
беруть участь у 
роботі з питань 
забезпечення 
безпеки судно-
плавства, у ко-
нтрактах з кері-
вниками дер-
жавних підпри-
ємств, організа-
цій, установ за-
значено конк-
ретні 
обов’язки, 
права і відпові-
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 

дальність з пи-
тань безпеки 
судноплавства 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.36. Функціональні 
обов'язки поса-
дових осіб з 
безпеки судно-
плавства підля-
гають перег-
ляду: 
один раз на 5 
років; 
у разі зміни ак-
тів чинного за-
конодавства, 

Підпункт 
5.3.10 пун-
кту 5.3 
глави 5 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 функціональні 
обов’язки поса-
дових осіб з 
безпеки судно-
плавства перег-
лядаються 
один раз на 5 
років, у разі 
зміни актів за-
конодавства, 
якими встанов-
лені вимоги з 
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якими встанов-
лені вимоги з 
БС; 
за рішенням 
або на вимогу 
органів управ-
ління СУБС 
МРТ у межах 
їх компетенції; 
у випадках 
значної зміни 
структури або 
напрямків дія-
льності об'єкта 
управління; 
в інших випад-
ках, коли це 
вимагається 
СУБ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

безпеки судно-
плавства, за рі-
шенням або на 
вимогу органів 
управління сис-
теми управ-
ління безпекою 
морського та 
річкового тран-
спорту у випад-
ках значної 
зміни струк-
тури або напря-
мків діяльності 
об’єкта управ-
ління, в інших 
випадках, коли 
це вимагається 
системою уп-
равління безпе-
кою 
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.37. Перелік за-

вдань для кері-
вного складу, 
відповідальних 
осіб, працівни-
ків відповідних 
служб забезпе-
чення БС за-
тверджується 
керівниками 
підприємств, 
установ і орга-
нізацій  

Підпункт 
5.5.2 пункту 
5.5 
глави 5 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 перелік завдань 
для керівного 
складу, відпові-
дальних осіб, 
працівників ві-
дповідних 
служб забезпе-
чення безпеки 
судноплавства 
затверджено 
керівниками 
підприємств, 
установ і орга-
нізацій 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.38. на підприємст-
вах, в устано-
вах і організа-
ціях - не рідше 
одного разу на 
місяць 

Абзац дру-
гий підпун-
кту 5.5.3 пу-
нкту 5.5 
глави 5 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 для попере-
дження аварій-
них подій та за-
безпечення си-
стемності в ро-
боті з питань 
безпеки на 
морському та 
річковому тра-
нспорті на під-
приємствах, в 
установах і ор-
ганізаціях не 
рідше одного 
разу на місяць 
проводяться 
спеціальні дні 
безпеки 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.39. Перед прове-
денням дня 
безпеки вида-
ється наказ, в 
якому: 
вказуються 
підприємства, 
організації, ус-
танови або 
структурні під-
розділи, які пі-
длягають пере-
вірці; 

Підпункт 
5.5.4 пункту 
5.5 
глави 5 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 перед прове-
денням дня 
безпеки вида-
ється наказ, в 
якому вказу-
ються структу-
рні підрозділи, 
які підлягають 
перевірці, при-
значається ко-
місія, яку очо-
лює керівник 
підприємства 

 



495 
 

призначається 
склад комісії з 
перевірки і 
термін її ро-
боти; у залеж-
ності від рівня 
комісії її очо-
лює керівник 
підприємства 
(установи, ор-
ганізації), Го-
лова Морської 
адміністрації, 
Перший засту-
пник Міністра 
інфраструк-
тури України; 
визначаються 
питання, які пі-
длягають пере-
вірці 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

(установи, ор-
ганізації), 
склад комісії і 
термін її ро-
боти, визнача-
ються питання, 
які підлягають 
перевірці 
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.40. Матеріали пе-

ревірок, здійс-
нених під час 
проведення 
дня безпеки, 
оформлюються 
актами 

Підпункт 
5.5.6 пункту 
5.5 
глави 5 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 матеріали пере-
вірок, здійсне-
них під час 
проведення дня 
безпеки, офор-
млюються ак-
тами 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.41. За результа-
тами прове-
дення днів без-
пеки, у разі не-
обхідності, ви-
даються на-
кази, які по-
винні визна-
чати заходи 
стосовно по-
ліпшення ро-
боти, усунення 
виявлених не-
доліків, удо-
сконалення 
функціону-
вання СУБ під-
приємства, ус-
танови, органі-
зації або СУБС 
МРТ 

Підпункт 
5.5.7 пункту 
5.5 
глави 5 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 за результа-
тами прове-
дення днів без-
пеки, у разі не-
обхідності, ви-
даються на-
кази, які визна-
чають заходи 
стосовно поліп-
шення роботи, 
усунення вияв-
лених недолі-
ків, удоскона-
лення функціо-
нування сис-
теми управ-
ління безпекою 
підприємства, 
установи, орга-
нізації 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.42. Підсумки про-
ведення днів 
безпеки розг-
лядаються на 
засіданнях ко-
місій з питань 
безпеки транс-
порту Мінін-
фраструктури 
України і Мор-
ської адмініст-
рації, нарадах, 

Підпункт 
5.5.8 пункту 
5.5 
глави 5 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 підсумки про-
ведення днів 
безпеки розгля-
даються на на-
радах, що про-
водяться керів-
никами підпри-
ємств, установ і 
організацій 
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що прово-
дяться керівни-
ками підпри-
ємств, установ 
і організацій 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.43. Керівники об'-

єктів управ-
ління СУБС 
МРТ повинні 
організувати 
такий порядок 
своєї роботи, 
роботи визна-
чених осіб, ін-
ших працівни-
ків берегового 
та суднового 
персоналу, при 
якому інфор-
мація про АП 
передається 
негайно. Цей 
порядок має 
бути докумен-
тально закріп-
лений в СУБ 

Абзац пер-
ший пункту 
6.1 
глави 6 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 керівники 
об’єктів управ-
ління системи 
управління без-
пекою на мор-
ському та річ-
ковому транс-
порті організо-
вують такий 
порядок своєї 
роботи, роботи 
визначених 
осіб, інших 
працівників бе-
регового та су-
днового персо-
налу, при 
якому інформа-
ція про ава-
рійні події пе-
редається не-
гайно 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.44. Керівники об'-
єктів управ-
ління СУБС 
МРТ повинні 
організувати 
такий порядок 
своєї роботи, 
роботи визна-
чених осіб, ін-
ших працівни-
ків берегового 
та суднового 
персоналу, при 
якому інфор-
мація про АП 
передається 
негайно. Цей 
порядок має 
бути докумен-
тально закріп-
лений в СУБ 

Абзац пер-
ший пункту 
6.1 
глави 6 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 цей порядок 
документально 
закріплений в 
системи управ-
ління безпекою 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.45. Порядок обов'-
язкової пере-
дачі інформації 
про АП іншим 
органам, що не 
входять до 
складу СУБС 
МРТ, здійсню-
ється у по-
рядку, встанов-
леному законо-
давством 

Абзац дру-
гий пункту 
6.1 
глави 6 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 порядок 
обов’язкової 
передачі інфор-
мації про ава-
рійну подію ін-
шим органам, 
що не входять 
до складу сис-
теми управ-
ління безпекою 
на морському 
та річковому 
транспорті, 
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

здійснюється у 
порядку, вста-
новленому за-
конодавством 
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рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.46. українські 

морські води: 
СК (керівника, 
призначену 
особу), 
ДМРКЦ 

Абзац дру-
гий підпун-
кту 6.2.1 пу-
нкту 6.2 
глави 6 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 у разі виник-
нення аварійної 
події на судні в 
українських 
морських водах 
капітан (судно-
водій; особа, 
яка виконує 
функції капі-
тана) вживає 
заходів, перед-
бачених вимо-
гами безпеки 
судноплавства 
стосовно цієї 
аварійної події, 
у тому числі 
негайно пові-
домляє будь-
яким доступ-
ним способом 
судноплавну 
компанію (ке-
рівника, приз-
начену особу), 
Державний 
морський ряту-
вально-коорди-
наційний центр 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.47. інші морські 
води: СК (кері-
вника, призна-
чену особу), 
заінтересовані 
організації 
прибережних 
держав (згідно 
з "Общими 
принципами 
систем су-
довых сообще-
ний и требова-
ний к передаче 
сообщений, 
включая руко-
водство по пе-
редаче сообще-
ний об инциде-
нтах, связан-
ных со сбро-
сом опасных 
грузов, вред-
ных веществ 

Абзац третій 
підпункту 
6.2.1 пункту 
6.2 
глави 6 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 у разі виник-
нення аварійної 
події на судні в 
морських во-
дах, крім укра-
їнських, капі-
тан (судново-
дій; особа, яка 
виконує функ-
ції капітана) 
вживає заходів, 
передбачених 
вимогами без-
пеки судноп-
лавства стосо-
вно цієї аварій-
ної події, у 
тому числі не-
гайно повідом-
ляє будь-яким 
доступним спо-
собом судноп-
лавну компа-
нію (керівника, 
призначену 
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и/или загряз-
нителей моря") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

особу), заінте-
ресовані орга-
нізації прибе-
режних держав 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.48. річкові ВВШ: 
СК (керівника, 
призначену 
особу), Мор-
ську адмініст-
рацію або 
будь-яку іншу 
берегову орга-
нізацію (адмі-
ністрацію 
шлюзу, порту 
та інше) 

Абзац четве-
ртий підпун-
кту 6.2.1 пу-
нкту 6.2 
глави 6 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 у разі виник-
нення аварійної 
події на судні 
на річкових 
внутрішніх во-
дних шляхах 
капітан (судно-
водій; особа, 
яка виконує 
функції капі-
тана) вживає 
заходів, перед-
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

бачених вимо-
гами безпеки 
судноплавства 
стосовно цієї 
аварійної події, 
у тому числі 
негайно пові-
домляє будь-
яким доступ-
ним способом 
судноплавну 
компанію (ке-
рівника, приз-
начену особу), 
Морську адмі-
ністрацію або 
будь-яку іншу 
берегову орга-
нізацію (адмі-
ністрацію 
шлюзу, порту 
та інше) 
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.49. будь-які укра-

їнські води в 
разі АП з ма-
ломірним (ма-
лим) судном: 
адміністрацію 
бази або Мор-
ську адмініст-
рацію, або 
будь-яку іншу 
берегову орга-
нізацію (адмі-
ністрацію 
шлюзу, порту 
та інше) 

Абзац 
п’ятий під-
пункту 6.2.1 
пункту 6.2 
глави 6 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 у разі виник-
нення аварійної 
події на судні у 
будь-яких ук-
раїнських во-
дах в разі ава-
рійної події з 
маломірним 
(малим) суд-
ном капітан 
(судноводій; 
особа, яка ви-
конує функції 
капітана) вжи-
ває заходів, пе-
редбачених ви-
могами безпеки 
судноплавства 
стосовно цієї 
аварійної події, 
у тому числі 
негайно пові-
домляє будь-
яким доступ-
ним способом 
адміністрацію 
бази або Мор-
ську адмініст-
рацію, або 
будь-яку іншу 
берегову орга-
нізацію (адмі-
ністрацію 
шлюзу, порту 
та інше) 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.50.  Підпункт 
6.2.2 пункту 
6.2 
глави 6 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 керівник або 
інший уповно-
важений праці-
вник суднопла-
вної компанії 
(адміністрації 
бази) негайно 
повідомляє про 
аварійну по-
дію, в тому чи-
слі про втрату 
радіозв’язку з 
морським або 
річковим суд-
ном, про не-
прибуття мор-
ського або річ-
кового судна 
до порту або 
точки призна-
чення більш 
ніж на 4 години 
з нез’ясованих 
причин Держа-
вний морський 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

рятувально-ко-
ординаційний 
центр (аварійна 
подія із суд-
нами в морсь-
ких водах), 
Морську адмі-
ністрацію 
(всі аварійні 
події) 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.51. У разі початку 
аварійно-ряту-
вальних робіт 
на акваторії 
порту, керів-
ник або інша 
уповноважена 
посадова особа 
порту повинен 
негайно пові-
домити про це 

Підпункт 
6.2.3 пункту 
6.2 
глави 6 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 у разі початку 
аварійно-ряту-
вальних робіт 
на акваторії 
порту, керівник 
або інша упов-
новажена поса-
дова особа 
порту повинен 
негайно пові-
домити про це 
Державний 
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ДМРКЦ і Мор-
ську адмініст-
рацію 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

морський ряту-
вально-коорди-
наційний центр 
і Морську адмі-
ністрацію 
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.52. В період з 15 

грудня по 15 
лютого вклю-
чно підприємс-
тва, установи, 
організації 
МРТ (за пере-
ліком, що роз-
робляється та 
затверджу-
ється Морсь-
кою адмініст-
рацією) що-
денно, до 7-ї 
години ранку, 
надають Мор-
ській адмініст-
рації операти-
вну інформа-
цію про забез-
печення БС та 
функціону-
вання об'єктів 
МРТ у зимо-
вий період (за 
формою, наве-
деною у дода-
тку 10). Мор-
ська адмініст-
рація щоденно 
до 8-ї години 
ранку надає 
Мінінфрастру-
ктури України 
зведену опера-

Пункт 6.3 
глави 6 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 в період з 15 
грудня по 15 
лютого вклю-
чно підприємс-
тва, установи, 
організації 
морського та 
річкового тран-
спорту (за пе-
реліком, що ро-
зробляється та 
затверджується 
Морською ад-
міністрацією) 
щоденно, до 7-ї 
години ранку, 
надають Мор-
ській адмініст-
рації операти-
вну інформа-
цію про забез-
печення без-
пеки судноп-
лавства та фун-
кціонування 
об’єктів морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту у зимовий 
період 
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тивну інформа-
цію за встанов-
леними фор-
мою та поряд-
ком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.53. Кожна АП під-
лягає обліку на 
підприємстві, в 
установі та ор-
ганізації. Ава-
рії підлягають 
обліку в Мор-
ській адмініст-
рації 

Підпункт 
6.4.1 пункту 
6.4 
глави 6 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 на підприємс-
тві, в установі 
та організації 
обліковується 
кожна аварійна 
подія 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.54. Попереднє роз-
слідування АП 
на судні здійс-
нюється капі-
таном судна 

Підпункт 
7.2.3 пункту 
7.2 
глави 7 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 попереднє роз-
слідування ава-
рійної події на 
судні здійсню-
ється капітаном 
судна 
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
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рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.55. Розслідування 

АП прово-
дяться комісі-
ями, які ство-
рюються нака-
зами органів 
державного 
управління, 
підприємств, 
установ, орга-
нізацій, що 
проводять роз-
слідування. В 
наказі вказу-
ється склад ко-
місії, визнача-
ються строки 
розслідування і 
подання мате-
ріалів. Крім 
цього, наказом 
визначають 
інші організа-
ційні умови 
проведення ро-
зслідування, 
зокрема дже-
рела фінансу-
вання витрат 
на роботу ко-
місії (проїзд, 
добові, прожи-
вання, витратні 
матеріали, зв'я-
зок та інше), 
вказуються 

Підпункт 
7.2.4 пункту 
7.2 
глави 7 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 розслідування 
аварійної події 
проводяться 
комісіями, які 
створюються 
наказами орга-
нів державного 
управління, 
підприємств, 
установ, орга-
нізацій, що 
проводять роз-
слідування. В 
наказі вказу-
ється склад ко-
місії, визнача-
ються строки 
розслідування і 
подання мате-
ріалів, інші ор-
ганізаційні 
умови прове-
дення розсліду-
вання, зокрема 
джерела фінан-
сування витрат 
на роботу комі-
сії (проїзд, до-
бові, прожи-
вання, витратні 
матеріали, 
зв’язок та 
інше), вказу-
ються підпри-
ємства, уста-
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підприємства, 
установи, орга-
нізації, що 
здійснюють 
організаційну 
підтримку ро-
боти комісії 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 

нови, організа-
ції, що здійс-
нюють органі-
заційну підтри-
мку роботи ко-
місії 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.56. Розслідування 
АП комісіями 
проводиться у 
строк не бі-
льше 20 діб 

Підпункт 
7.2.5 пункту 
7.2 
глави 7 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 розслідування 
аварійної події 
комісіями про-
водиться у 
строк не бі-
льше 20 діб 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.57. Голова комісії 
з розсліду-
вання протя-
гом трьох діб з 
моменту поча-
тку розсліду-
вання надає ке-
рівнику ор-
гану, підпри-
ємства, уста-
нови, організа-
ції, якими 

Підпункт 
7.2.7 пункту 
7.2 
глави 7 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 головою комісії 
з розслідування 
протягом трьох 
діб з моменту 
початку розслі-
дування надано 
керівнику ор-
гану, підприєм-
ства, установи, 
організації, 
якими створено 
комісію з розс-
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створено комі-
сію з розсліду-
вання, таку по-
передню інфо-
рмацію: 
наслідки події 
(кількість заги-
блих, їх грома-
дянство, кіль-
кість осіб, які 
отримали тіле-
сні ушко-
дження, прі-
звища, ім'я та 
по батькові ко-
жного з них, 
адреса місця 
проживання, 
площа забруд-
нення до-
вкілля); 
характер і маса 
вантажів; 
конкретний 
опис обставин 
події; 
ступінь пошко-
дження суден, 
берегових спо-
руд; 
іншу інформа-
цію, що вста-
новлена в ході 
розслідування і 
становить інте-
рес; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

лідування по-
передню інфор-
мацію про нас-
лідки події (кі-
лькість загиб-
лих, їх грома-
дянство, кіль-
кість осіб, які 
отримали тіле-
сні ушко-
дження, прі-
звища, ім’я та 
по батькові ко-
жного з них, 
адреса місця 
проживання, 
площа забруд-
нення до-
вкілля), харак-
тер і маса ван-
тажів, конкрет-
ний опис об-
ставин події, 
ступінь пошко-
дження суден, 
берегових спо-
руд, іншу інфо-
рмацію, що 
встановлена в 
ході розсліду-
вання і стано-
вить інтерес, 
пропозиції 
щодо прове-
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пропозиції 
щодо прове-
дення необхід-
них терміно-
вих заходів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

дення необхід-
них термінових 
заходів 
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15.58. Матеріали роз-

слідування АП 
на МРТ офор-
млюють актом 
розслідування, 
типова форма 
якого наведена 
в додатку 14 

Підпункт 
7.2.8 пункту 
7.2 
глави 7 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 матеріали розс-
лідування ава-
рійної події 
оформляються 
актом розсліду-
вання 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.59. Оригінали ак-
тів, інших ма-
теріалів розслі-
дування АП 
передаються 
до Морської 
адміністрації і 
зберігаються 
нею у порядку 
та протягом те-
рмінів, визна-
чених Мінін-
фраструктури 
України, якщо 
інше не перед-
бачене чинним 
законодавст-
вом 

Підпункт 
7.2.9 пункту 
7.2 
глави 7 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 оригінали ак-
тів, інших ма-
теріалів розслі-
дування аварій-
них подій пере-
дано до Морсь-
кої адміністра-
ції 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.60. Планування 
здійснюється 
на державному 
і галузевому 
рівнях та на 
підприємствах, 
в установах, 
організаціях. 
Заходи (про-
грами) плану-
ються як на се-
редньостроко-

Підпункт 
8.1.2 пункту 
8.1 
глави 8 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 планування на 
підприємствах, 
в установах, 
організаціях 
здійснено на 
середньостро-
ковий (п’ятирі-
чний), так і на 
поточний (річ-
ний) період 
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вий (п'ятиріч-
ний), так і на 
поточний (річ-
ний) період 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.61. При плану-

ванні заходів 
(програм) не-
обхідно дотри-
муватися таких 
принципів: 
конкретності; 
можливості ре-
алізації (вклю-
чаючи ресур-
сне забезпе-
чення); 
ефективності 
(має бути про-
ведена попере-
дня оцінка 
ефективності 
запланованих 
завдань); 
можливості ко-
нтролю за реа-
лізацією за-
вдань 

Підпункт 
8.1.5 пункту 
8.1 
глави 8 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 заходи плану-
вання конкре-
тні, їх можливо 
реалізувати 
(включаючи 
ресурсне забез-
печення), ефек-
тивні (прове-
дена попередня 
оцінка ефекти-
вності заплано-
ваних завдань), 
контролюється 
їх реалізація 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.62. заходи (про-
грами) розро-
блено за вста-
новленою фо-
рмою на підс-
таві вимог за-
конодавчих та 
нормативних 
актів, у тому 
числі міжна-
родних, ре-
зультатів ана-
лізу стану 
аварійності, 
рішень комісії 
з безпеки тра-
нспорту Мор-
ської адмініс-
трації, реко-
мендацій ко-
місій з розслі-
дування ава-
рійних подій, 
приписів на-

Підпункт 
8.1.6, 8.1.7 
та 8.1.8 пун-
кту 8.1 
глави 8 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 заходи (про-
грами) розроб-
лено за встано-
вленою фор-
мою на підставі 
вимог законо-
давчих та нор-
мативних актів, 
у тому числі 
міжнародних, 
результатів 
аналізу стану 
аварійності, рі-
шень комісії з 
безпеки транс-
порту Морської 
адміністрації, 
рекомендацій 
комісій з розс-
лідування ава-
рійних подій, 
приписів нагля-
дово-інспекцій-
них органів, ре-
комендацій 
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глядово-ін-
спекційних 
органів, реко-
мендацій 
Міжнародної 
морської ор-
ганізації, ди-
ректив з пи-
тань безпеки 
судноплавс-
тва, прийня-
тих Європей-
ським Сою-
зом, результа-
тів аналізу 
(самооцінки) 
з виконання 
функцій дер-
жави прапора, 
держави 
порту і прибе-
режної дер-
жави. В захо-
дах (програ-
мах) передба-
чено завдання 
організацій-
ного та техні-
чного харак-
теру 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 

Міжнародної 
морської орга-
нізації, дирек-
тив з питань 
безпеки судно-
плавства, 
прийнятих Єв-
ропейським 
Союзом, ре-
зультатів ана-
лізу (самооці-
нки) з вико-
нання функцій 
держави пра-
пора, держави 
порту і прибе-
режної дер-
жави. В захо-
дах (програ-
мах) передба-
чено завдання 
організацій-
ного та техніч-
ного характеру 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.63. Конференції, 
семінари, засі-
дання, наради, 
бесіди, які про-
водяться не рі-
дше: 
Морською ад-
міністрацією - 
одного разу на 
рік (конферен-
ція, семінар); 

Підпункт 
9.2.2 пункту 
9.2 
глави 9 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 конференції, 
семінари, засі-
дання, наради, 
бесіди прово-
дяться не рідше 
двох разів на 
рік об’єднан-
нями, підпри-
ємствами 
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об'єднаннями, 
підприємст-
вами - двох ра-
зів на рік (на-
рада, бесіда) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-



552 
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рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.64. Розміщення у 

відповідних 
класах та ін-
ших місцях 
стендів з мате-
ріалами з пи-
тань БС 

Підпункт 
9.2.5 пункту 
9.2 
глави 9 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 у відповідних 
класах та ін-
ших місцях ро-
зміщено стенди 
з матеріалами з 
питань безпеки 
судноплавства 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.65. Спеціальні ро-
збори (розг-
ляди) інформа-
ції про АП з 
персоналом ус-
танов, підпри-
ємств, органі-
зацій 

Підпункт 
9.2.7 пункту 
9.2 
глави 9 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 проводяться 
спеціальні роз-
бори (розгляди) 
інформації про 
аварійні події з 
персоналом ус-
танов, підпри-
ємств, організа-
цій 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
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або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.66. Особисті роз-
мови фахівців, 
пов'язаних із 
організацією 
роботи із за-
безпечення та 
контролю БС з 
працівниками 
підприємств, 
установ, орга-
нізацій 

Підпункт 
9.2.8 пункту 
9.2 
глави 9 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 проводяться 
особисті роз-
мови фахівців, 
пов’язаних із 
організацією 
роботи із забез-
печення та кон-
тролю БС з 
працівниками 
підприємств, 
установ, орга-
нізацій 
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
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рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.67. Висвітлення 

найбільш акту-
альних про-
блем з питань 
БС у засобах 
масової інфор-
мації. Публіка-
ція баз даних 

Підпункт 
9.2.9 пункту 
9.2 
глави 9 По-
ложення № 
904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 здійснюється 
висвітлення 
найбільш акту-
альних про-
блем з питань 
безпеки судно-
плавства у за-
собах масової 
інформації. Пу-
блікація баз да-
них 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68. Судноплавною 
компанією із 
самохідними 
суднами вало-
вою місткістю 
500 одиниць і 
більше та паса-
жирськими су-
днами незале-
жно від містко-
сті: 

         

15.68.1. забезпечення 
безпечної 
практики екс-
плуатації су-
ден і безпеч-
них умов праці 

Абзац дру-
гий підпун-
кту 1.1 пун-
кту 1 
додатка 1 
Положення 
№ 904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 забезпечено 
безпечну прак-
тику експлуата-
ції суден і без-
печних умов 
праці 
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під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
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рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.68.2. забезпечення 

захисту від 
усіх ризиків, 
що виявлені 

Абзац третій 
підпункту 
1.1 пункту 1 
додатка 1 
Положення 
№ 904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 забезпечено за-
хист від усіх 
ризиків, що ви-
явлені 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.3. постійне по-
ліпшення на-
вичок берего-
вого і судно-
вого персо-
налу, що нале-
жать до управ-
ління безпе-
кою, включа-
ючи готовність 
до аварійних 
ситуацій, пов'-
язаних як з 
безпекою, так і 
з захистом до-
вкілля 

Абзац четве-
ртий підпун-
кту 1.1 пун-
кту 1 
додатка 1 
Положення 
№ 904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 забезпечено по-
стійне поліп-
шення навичок 
берегового і су-
днового персо-
налу, що нале-
жать до управ-
ління безпе-
кою, включа-
ючи готовність 
до аварійних 
ситуацій, 
пов’язаних як з 
безпекою, так і 
з захистом до-
вкілля 
 

 



568 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.4. наявність полі-
тики СК в га-
лузі безпеки і 
захисту до-
вкілля 

Абзац третій 
підпункту 
1.3 пункту 1 
та підпункту 
2.2 пункту 2 
додатка 1 
Положення 
№ 904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 розроблено, 
впроваджено і 
підтримується 
система управ-
ління безпе-
кою, включа-
ючи політику в 
галузі безпеки і 
захисту до-
вкілля, забезпе-
чено реаліза-
цію і прове-
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

дення цієї полі-
тики персона-
лом як на су-
дні, так ї на бе-
резі на усіх рів-
нях організації 
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.68.5. наявність ін-

струкцій і про-
цедур для за-
безпечення 
безпечної екс-
плуатації су-
ден і захисту 
довкілля згідно 
з міжнародним 
і національним 
законодавст-
вом 

Абзац четве-
ртий підпун-
кту 1.3 пун-
кту 1 
додатка 1 
Положення 
№ 904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 розроблено, 
впроваджено і 
підтримується 
система управ-
ління безпе-
кою, включа-
ючи наявність 
інструкцій і 
процедур для 
забезпечення 
безпечної екс-
плуатації суден 
і захисту до-
вкілля згідно з 
міжнародним і 
національним 
законодавством 
 

 



573 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.6. наявність уста-
новленого об-
сягу повнова-
жень і засобів 
зв'язку між бе-
реговим і суд-
новим персо-
налом, а також 
внутрішнього 
зв'язку 

Абзац п’ятий 
підпункту 1.3 
пункту 1 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 розроблено, 
впроваджено і 
підтримується 
система управ-
ління безпе-
кою, включа-
ючи наявність 
установленого 
обсягу повно-
важень і засо-
бів зв’язку між 
береговим і су-
дновим персо-
налом, а також 
внутрішнього 
зв’язку 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.7. порядок пере-
дачі сповіщень 
про аварії та 
випадки пору-
шення встано-
вленого по-
рядку забезпе-
чення БС, 
включаючи ви-
моги СУБ 

Абзац шос-
тий підпун-
кту 1.3 пун-
кту 1 додатку 
1 Положення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 розроблено, 
впроваджено і 
підтримується 
система управ-
ління безпе-
кою, включа-
ючи порядок 
передачі спові-
щень про аварії 
та випадки по-
рушення вста-
новленого по-
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

рядку забезпе-
чення безпеки 
судноплавства, 
включаючи ви-
моги системи 
управління без-
пекою 
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 



579 
 
15.68.8. наявність по-

рядку підгото-
вки до аварій-
них ситуацій і 
дій з їх усу-
нення 

Абзац сьомий 
підпункту 1.3 
пункту 1 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 розроблено, 
впроваджено і 
підтримується 
система управ-
ління безпе-
кою, включа-
ючи наявність 
порядку підго-
товки до ава-
рійних ситуа-
цій і дій з їх ус-
унення 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 



581 
 

 
О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.9. наявність по-
рядку прове-
дення внутріш-
ніх перевірок і 
огляду управ-
ління 

Абзац вось-
мий підпун-
кту 1.3 пун-
кту 1 додатку 
1 Положення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 розроблено, 
впроваджено і 
підтримується 
система управ-
ління безпе-
кою, включа-
ючи наявність 
порядку прове-
дення внутріш-
ніх перевірок і 
огляду управ-
ління 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.10. Якщо відпові-
дальним за 
експлуатацію 
судна призна-
чається інша 
юридична або 
фізична особа 
(не судновлас-
ник), вона по-
винна негайно 
сповістити про 
це орган ліцен-
зування на 

Підпункт 3.1 
пункту 3 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 якщо відпові-
дальним за екс-
плуатацію су-
дна признача-
ється інша 
юридична або 
фізична особа 
(не судновлас-
ник), вона не-
гайно сповіс-
тила про це ор-
ган ліцензу-
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МРТ, орган 
державної ре-
єстрації судна, 
Морську адмі-
ністрацію 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

вання на мор-
ському та річ-
ковому транс-
порті, орган 
державної ре-
єстрації судна, 
Морську адмі-
ністрацію 
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.68.11. СК повинна 

визначити й 
оформити до-
кументально 
відповідаль-
ність, повнова-
ження і взає-
модію кожної з 
осіб персо-
налу, що здійс-
нює управ-
ління, вико-
нання і переві-
рку роботи, яка 
відноситься до 
безпеки і запо-
бігання забруд-
ненню до-
вкілля або 
впливає на 
них. Оформ-
лення здійсню-
ється шляхом 
внесення від-
повідних поло-
жень до поса-
дових інструк-
цій, положень 
про структурні 
підрозділи, пе-
реліків обов'яз-
ків та інших 
документів, які 
регламентують 
роботу СК та її 
персоналу 

Підпункт 3.2 
пункту 3 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 визначено й 
оформлено до-
кументально 
відповідаль-
ність, повнова-
ження і взаємо-
дію кожної з 
осіб персоналу, 
що здійснює 
управління, ви-
конання і пере-
вірку роботи, 
яка відноситься 
до безпеки і за-
побігання за-
брудненню до-
вкілля або 
впливає на них. 
Оформлення 
здійснено шля-
хом внесення 
відповідних по-
ложень до по-
садових інстру-
кцій, положень 
про структурні 
підрозділи, пе-
реліків обов’яз-
ків та інших 
документів, які 
регламентують 
роботу судноп-
лавної компанії 
та її персоналу 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.12. СК несе відпо-
відальність за 
забезпечення 
призначеної 
особи (осіб) 
ресурсами і 
підтримкою на 
березі, достат-
німи для вико-
нання ним 
(ними) своїх 
обов'язків 

Підпункт 3.3 
пункту 3 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 забезпечено 
призначену 
особу (осіб) ре-
сурсами і підт-
римкою на бе-
резі, достат-
німи для вико-
нання ним 
(ними) своїх 
обов’язків 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.13. З метою забез-
печення безпе-
чної експлуа-
тації кожного 
судна і здійс-
нення зв'язку 
між СК і осо-
бами на борту 
суден кожна 
СК повинна 
призначити 
особу (осіб) на 
березі, яка має 

Абзац другий 
пункту 4 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 з метою забез-
печення безпе-
чної експлуата-
ції кожного су-
дна і здійс-
нення зв’язку 
між судноплав-
ною компанією 
і особами на 
борту суден ко-
жною судноп-
лавною компа-
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(мають) пря-
мий доступ до 
керівника СК. 
Відповідаль-
ність і повно-
важення приз-
наченої особи 
(осіб) повинні 
включати кон-
троль за додер-
жанням вимог 
БС на кожному 
судні, а також 
забезпечення 
суден достат-
німи ресур-
сами і допомо-
гою з берега. 
Призначеною 
особою не 
може бути 
будь-яка особа 
суднового пер-
соналу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

нією призна-
чено особу 
(осіб) на березі, 
яка має (ма-
ють) прямий 
доступ до кері-
вника судноп-
лавною компа-
нією. Відпові-
дальність і пов-
новаження при-
значеної особи 
(осіб) включа-
ють контроль 
за додержан-
ням вимог без-
пеки судноп-
лавства на кож-
ному судні, а 
також забезпе-
чення суден до-
статніми ресур-
сами і допомо-
гою з берега 
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.68.14.  Абзац другий 

підпункту 5.1 
пункту 5 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 чітко визна-
чено й оформ-
лено у вигляді 
документів від-
повідальність 
капітана щодо 
реалізації полі-
тики суднопла-
вної компанії в 
галузі безпеки і 
захисту до-
вкілля 
 

 



594 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.15. спонукання 
екіпажу до до-
тримання цієї 
політики 

Абзац третій 
підпункту 5.1 
пункту 5 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 чітко визначено 
й оформлено у 
вигляді докуме-
нтів відповіда-
льність капітана 
щодо спону-
кання екіпажу 
до дотримання 
цієї політики 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.16. видання відпо-
відних наказів 
та інструкцій в 
зрозумілій, 
простій формі 

Абзац четвер-
тий підпун-
кту 5.1 пун-
кту 5 додатку 
1 Положення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 чітко визначено 
й оформлено у 
вигляді докуме-
нтів відповіда-
льність капітана 
щодо видання 
відповідних на-
казів та інструк-
цій в зрозумілій, 
простій формі 
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.68.17. перевірки ви-

конання вимог 
з БС 

Абзац п’ятий 
підпункту 5.1 
пункту 5 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 чітко визна-
чено й оформ-
лено у вигляді 
документів від-
повідальність 
капітана щодо 
перевірки вико-
нання вимог з 
безпеки судно-
плавства 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.18. перегляду СУБ 
і передачі спо-
віщень про не-
доліки СУБ 
призначеній 
особі (особам) 
та береговим 
службам СК 

Абзац шос-
тий підпун-
кту 5.1 пун-
кту 5 додатку 
1 Положення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 чітко визначено 
й оформлено у 
вигляді докуме-
нтів відповіда-
льність капітана 
щодо перегляду 
системи управ-
ління безпекою і 
передачі спові-
щень про недо-
ліки системи уп-
равління безпе-
кою призначе-
ній особі (осо-
бам) та берего-
вим службам су-
дноплавної ком-
панії 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.19. СК повинна за-
безпечити, 
щоб СУБ су-
дна містила чі-
тке підтвер-
дження повно-
важень капі-
тана. СК по-
винна встано-
вити в СУБ, 
що капітан має 
основні повно-
важення і несе 

Підпункт 5.2 
пункту 5 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 забезпечено, 
щоб система 
управління без-
пекою судна 
містила чітке 
підтвердження 
повноважень 
капітана. Суд-
ноплавною 
компанією 
встановлено в 
системі управ-
ління безпекою 
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відповідаль-
ність за прий-
няття рішень 
стосовно без-
пеки і запобі-
гання забруд-
ненню до-
вкілля, а також 
для звернень 
до СК за на-
данням необ-
хідної допо-
моги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

основні повно-
важення капі-
тана і його від-
повідальність 
за прийняття 
рішень стосо-
вно безпеки і 
запобігання за-
брудненню до-
вкілля, а також 
для звернень до 
судноплавної 
компанії за на-
данням необ-
хідної допо-
моги 
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.68.20. мав належну 

для управління 
судном квалі-
фікацію 

Абзац другий 
підпункту 6.1 
пункту 6 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 забезпечено, 
щоб капітан 
мав належну 
для управління 
судном квалі-
фікацію 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.21. був повністю 
інформований 
про СУБ СК 

Абзац третій 
підпункту 
6.1 пункту 6 
додатка 1 
Положення 
№ 904 
 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 забезпечено, 
щоб капітан 
був повністю 
інформований 
про систему 
управління без-
пекою судноп-
лавної компанії 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.22. отримував не-
обхідну підт-
римку для без-
печного вико-
нання своїх 
обов'язків 

Абзац четвер-
тий підпун-
кту 6.1 пун-
кту 6 додатку 
1 Положення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 забезпечено, 
щоб капітан 
отримував не-
обхідну підтри-
мку для безпеч-
ного виконання 
своїх обов’яз-
ків 
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.68.23. СК повинна за-

безпечити, 
щоб кожне су-
дно було уком-
плектоване 
кваліфікова-
ними, дипло-
мованими і 
придатними у 
медичному ві-
дношенні чле-
нами екіпажу 
згідно із чин-
ним законодав-
ством 

Підпункт 6.2 
пункту 6 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 забезпечено, 
щоб кожне су-
дно було уком-
плектоване 
кваліфікова-
ними, дипло-
мованими і 
придатними у 
медичному від-
ношенні чле-
нами екіпажу 
згідно із чин-
ним законодав-
ством 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.24. СК повинна 
встановити 
процедури, які 
б забезпечу-
вали належне 
ознайомлення 
з обов'язками, 
покладеними 
на новий пер-
сонал і персо-
нал, переведе-
ний на нові по-
сади, пов'язані 
з безпекою су-
дноплавства та 
захистом до-
вкілля. Усі ін-
струкції, з 
якими екіпаж 
має ознайоми-
тися до виходу 
судна в рейс, 
повинні бути 
визначені, 
оформлені у 

Підпункт 6.3 
пункту 6 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 встановлено 
процедури, які 
б забезпечу-
вали належне 
ознайомлення з 
обов’язками, 
покладеними 
на новий пер-
сонал і персо-
нал, переведе-
ний на нові по-
сади, пов’язані 
з безпекою суд-
ноплавства та 
захистом до-
вкілля. Усі ін-
струкції, з 
якими екіпаж 
має ознайоми-
тися до виходу 
судна в рейс, 
визначені, офо-
рмлені у ви-
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вигляді доку-
ментів і своє-
часно йому на-
дані 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 

гляді докумен-
тів і своєчасно 
йому надані 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.25. СК має забез-
печити, щоб 
весь персонал, 
пов'язаний із 
СУБ СК, нале-
жним чином 
розумів відпо-
відні вимоги з 
БС. На всіх су-
днах та в офісі 
СК повинні 
бути наявними 
актуалізовані 

Підпункт 6.4 
пункту 6 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 забезпечено, 
щоб весь пер-
сонал, пов’яза-
ний із систему 
управління без-
пекою судноп-
лавної компа-
нії, належним 
чином розумів 
відповідні ви-
моги з безпеки 
судноплавства. 
На всіх суднах 
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(чинні, з ура-
хуванням 
останніх змін) 
тексти міжна-
родних і націо-
нальних доку-
ментів, які міс-
тять вимоги з 
БС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

та в офісі суд-
ноплавної ком-
панії наявні ак-
туалізовані 
(чинні, з ураху-
ванням остан-
ніх змін) тексти 
міжнародних і 
національних 
документів, які 
містять вимоги 
з безпеки суд-
ноплавства 
 



620 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.68.26. СК повинна 

встановити і 
забезпечити 
дотримання 
процедур для 
визначення 
будь-якої під-
готовки, яка 
може бути пот-
рібною для за-
безпечення фу-
нкціонування 
СУБ, а також 
забезпечити 
здійснення та-
кої підготовки 
для усього від-
повідного пер-
соналу 

Підпункт 6.5 
пункту 6 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 забезпечено до-
тримання про-
цедур для ви-
значення будь-
якої підгото-
вки, яка може 
бути потрібною 
для забезпе-
чення функціо-
нування сис-
теми управ-
ління безпе-
кою, а також 
забезпечено 
здійснення та-
кої підготовки 
для усього від-
повідного пер-
соналу 
 

 



622 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.27. СК має встано-
вити проце-
дури, які забез-
печують отри-
мання судно-
вим персона-
лом відповід-
ної інформації 
про СУБ робо-
чою мовою або 
мовою, яку він 
розуміє 

Підпункт 6.6 
пункту 6 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 встановлено 
процедури, які 
забезпечують 
отримання суд-
новим персона-
лом відповідної 
інформації про 
систему управ-
ління безпекою 
робочою мо-
вою або мовою, 
яку він розуміє 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.28.  Підпункт 6.7 
пункту 6 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 забезпечено, 
щоб судновий 
персонал був 
спроможним 
ефективно спі-
лкуватися під 
час виконання 
ним своїх 
обов’язків, що 
стосуються си-
стеми управ-
ління безпекою 
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.68.29. СК повинна 

встановити по-
рядок підгото-
вки планів та 
інструкцій 
щодо безпеч-
ного прове-
дення судно-
вих експлуата-
ційних опера-
цій, включа-
ючи, при необ-
хідності, пере-
ліки контроль-
них перевірок 
щодо прове-
дення основ-
них операцій 
на судні, пов'я-
заних із безпе-
кою та запобі-
ганням забруд-
ненню 

Пункт 7 дода-
тку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 встановлено 
порядок підго-
товки планів та 
інструкцій 
щодо безпеч-
ного прове-
дення суднових 
експлуатацій-
них операцій, 
включаючи, 
при необхідно-
сті, переліки 
контрольних 
перевірок щодо 
проведення ос-
новних опера-
цій на судні, 
пов’язаних із 
безпекою та за-
побіганням за-
брудненню 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 



630 
 

 
О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.30. СК повинна 
встановити по-
рядок вияв-
лення, опису 
можливих ава-
рійних ситуа-
цій на судні та 
їх усунення 

Підпункт 8.1 
пункту 8 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 встановлено 
порядок вияв-
лення, опису 
можливих ава-
рійних ситуа-
цій на судні та 
їх усунення 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.31. СК повинна 
скласти про-
грами навчань 
екіпажу і нав-
чальних трену-
вань в умовах 
аварійної ситу-
ації 

Підпункт 8.2 
пункту 8 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 складено про-
грами навчань 
екіпажу і нав-
чальних трену-
вань в умовах 
аварійної ситу-
ації 
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.68.32. СУБ повинна 

передбачати 
заходи, що за-
безпечують 
спроможність 
СК в будь-
який час реагу-
вати на АП, 
пов'язані з її 
суднами 

Підпункт 8.3 
пункту 8 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 у системі уп-
равління безпе-
кою передба-
чено заходи, 
що забезпечу-
ють спромож-
ність суднопла-
вної компанії в 
будь-який час 
реагувати на 
аварійні події, 
пов’язані з її 
суднами 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.33. СУБ повинна 
включати про-
цедури, що за-
безпечують пе-
редачу спові-
щень СК про 
випадки недо-
тримання ви-
мог з БС, аварії 
і небезпечні 
ситуації, їх ро-
зслідування і 
аналіз з метою 
підвищення рі-
вня безпеки та 
запобігання за-
брудненню 

Підпункт 9.1 
пункту 9 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 у системі уп-
равління безпе-
кою передба-
чено проце-
дури, що забез-
печують пере-
дачу сповіщень 
судноплавній 
компанії про 
випадки недо-
тримання ви-
мог з безпеки 
судноплавства, 
аварії і небез-
печні ситуації, 
їх розсліду-
вання і аналіз з 
метою підви-
щення рівня 
безпеки та за-
побігання за-
брудненню 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.34. СК повинна 
встановити по-
рядок дій із ус-
унення виявле-
них недоліків 

Підпункт 9.2 
пункту 9 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 встановлено 
порядок дій із 
усунення вияв-
лених недоліків 
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.68.35. СК повинна 

встановити по-
рядок забезпе-
чення техніч-
ного обслуго-
вування і ремо-
нту суден у 
відповідності 
до положень 
відповідних 
норм і правил 
та будь-якими 
додатковими 
вимогами, які 
можуть бути 
встановлені 
СК 

Підпункт 10.1 
пункту 10 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 встановлено 
порядок забез-
печення техніч-
ного обслуго-
вування і ремо-
нту суден у від-
повідності до 
положень від-
повідних норм 
і правил та 
будь-якими до-
датковими ви-
могами, які мо-
жуть бути вста-
новлені судно-
плавною ком-
панією 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.36. проведення пе-
ревірок через 
установлені 
проміжки часу 

Абзац другий 
підпункту 
10.2 пункту 
10 додатку 1 
Положення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 забезпечено 
проведення пе-
ревірок через 
установлені 
проміжки часу 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.37. передачу спо-
віщень про 
будь-які випа-
дки невико-
нання вимог з 
вказанням мо-
жливої при-
чини, якщо 
вона відома 

Абзац третій 
підпункту 
10.2 пункту 
10 додатку 1 
Положення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 забезпечено пе-
редачу спові-
щень про будь-
які випадки не-
виконання ви-
мог з вказан-
ням можливої 
причини, якщо 
вона відома 
 

 



647 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
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рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.68.38. відповідні за-

ходи з усу-
нення недолі-
ків 

Абзац четвер-
тий підпун-
кту 10.2 пун-
кту 10 дода-
тку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 забезпечено ві-
дповідні заходи 
з усунення не-
доліків 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.39. реєстрацію цих 
заходів 

Абзац п’ятий 
підпункту 
10.2 пункту 
10 додатку 1 
Положення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 забезпечено ре-
єстрацію цих 
заходів 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.40. СК повинна 
встановити 
процедури в 
СУБ для ви-
значення обла-
днання і техні-
чних систем, 
раптове відмо-
влення яких 
може створю-
вати небезпе-
чні ситуації. 
СУБ повинна 

Підпункт 10.3 
пункту 10 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 встановлено 
процедури в 
системі управ-
ління безпекою 
для визначення 
обладнання і 
технічних сис-
тем, раптове 
відмовлення 
яких може 
створювати не-
безпечні ситуа-
ції, в системі 
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передбачати 
конкретні за-
ходи, спрямо-
вані на забез-
печення надій-
ності такого 
обладнання 
або систем. Ці 
заходи повинні 
включати регу-
лярні переві-
рки резервних 
пристроїв і об-
ладнання або 
технічних сис-
тем, які пос-
тійно не вико-
ристовуються 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

передбачено 
конкретні за-
ходи, спрямо-
вані на забезпе-
чення надійно-
сті такого обла-
днання або сис-
тем, які вклю-
чають регуля-
рні перевірки 
резервних при-
строїв і облад-
нання або тех-
нічних систем, 
які постійно не 
використову-
ються 
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.68.41. Перевірки, пе-

редбачені в 
п. 10.2, а також 
заходи, перед-
бачені в 
п. 10.3, має 
включатися до 
поточного тех-
нічного обслу-
говування і ре-
монту судна в 
період експлу-
атації 

Підпункт 10.4 
пункту 10 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 забезпечено, 
що перевірки, 
передбачені в 
п. 10.2, а також 
заходи, перед-
бачені в п. 10.3 
Положення № 
904, включа-
ються до пото-
чного техніч-
ного обслуго-
вування і ремо-
нту судна в пе-
ріод експлуата-
ції 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.42. СК повинна 
встановити і 
забезпечити 
дотримання 
процедур конт-
ролю усіх до-
кументів і да-
них, що стосу-
ються СУБ 

Підпункт 11.1 
пункту 11 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 встановлено і 
забезпечено до-
тримання про-
цедур конт-
ролю усіх до-
кументів і да-
них, що стосу-
ються системи 
управління без-
пекою 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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О4 

або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.43. доступність на 
усіх робочих 
місцях, де вони 
необхідні, чин-
них докумен-
тів 

Абзац другий 
підпункту 
11.2 пункту 
11 додатку 1 
Положення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 забезпечено до-
ступність на 
усіх робочих 
місцях, де вони 
необхідні, чин-
них документів 
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
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О4 

рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.68.44. перевірку і уз-

годження упо-
вноваженими 
особами змін, 
що вносяться 
до документів 

Абзац третій 
підпункту 
11.2 пункту 
11 додатку 1 
Положення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 забезпечено пе-
ревірку і узго-
дження упов-
новаженими 
особами змін, 
що вносяться 
до документів 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.45. своєчасне ви-
лучення доку-
ментів, що за-
старіли 

Абзац четвер-
тий підпун-
кту 11.2 пун-
кту 11 дода-
тку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 забезпечено 
своєчасне ви-
лучення доку-
ментів, що за-
старіли 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.46.  Підпункт 11.3 
пункту 11 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 забезпечено 
укомплектова-
ність докумен-
тами, що вико-
ристовуються 
для описання і 
виконання сис-
теми управ-
ління безпе-
кою, укомплек-
товані в папці з 
назвою «Керів-
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-

ництво із уп-
равління безпе-
кою» та кожне 
судно має на 
борту усю до-
кументацію 
щодо цього су-
дна 
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рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.68.47. Документація з 

СУБ СК має 
бути переві-
рена та схва-
лена класифі-
каційним това-
риством, ви-
значеним Кабі-
нетом Мініст-
рів України 

Підпункт 11.4 
пункту 11 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 забезпечено, 
що документи 
системи управ-
ління безпекою 
судноплавною 
компанією пе-
ревірено та 
схвалено кла-
сифікаційним 
товариством, 
визначеним Ка-
бінетом Мініс-
трів України 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.48. СК повинна 
мати документ 
про відповід-
ність. Доку-
мент про від-
повідність ви-
дається класи-
фікаційним то-
вариством ви-
значеним Кабі-
нетом Мініст-
рів України, за 
умови, що СК 
відповідає ви-
могам цього 
Положення, на 
строк не бі-
льше ніж п'ять 
років 

Підпункт 11.5 
пункту 11 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 має документ 
про відповід-
ність виданий 
класифікацій-
ним товари-
ством, визначе-
ним Кабінетом 
Міністрів Ук-
раїни, на строк 
не більше ніж 
п’ять років, 
який щорічно 
підтверджу-
ється класифі-
каційним това-
риством, 
яке його ви-
дало 
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судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
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або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.49. Копія докуме-
нта про відпо-
відність/тимча-
сового докуме-
нта про відпо-
відність по-
винна бути на 
кожному судні 
СК 

Підпункт 11.7 
пункту 11 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 забезпечено, 
що копія доку-
мента про від-
повідність/ 
тимчасового до-
кумента про від-
повідність є на 
кожному судні 
судноплавної 
компанії 
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судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
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рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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15.68.50. Свідоцтво про 

управління 
безпекою вида-
ється судну 
класифікацій-
ним товари-
ством, визна-
ченим Кабіне-
том Міністрів 
України, за 
умови, що СК 
діє, а її методи 
управління на 
борту судна 
здійснюються 
згідно зі схва-
леною СУБ на 
строк не бі-
льше ніж п'ять 
років 

Підпункт 11.8 
пункту 11 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-

4 забезпечено, 
що кожному 
судну видане 
класифікацій-
ним товари-
ством, визначе-
ним Кабінетом 
Міністрів Ук-
раїни, свідоц-
тво про управ-
ління безпекою 
з метою підтве-
рдження, що 
судноплавна 
компанія діє, а 
її методи уп-
равління на бо-
рту судна здій-
снюються згі-
дно зі схвале-
ною системою 
управління без-
пекою на строк 
не більше ніж 
п’ять років та 
перевіряється 
зазначеним то-
вариством раз 
на рік 
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під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 

гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.51. СК зобов'язана 
проводити 
внутрішні реві-
зії з безпеки з 
метою переві-
рки відповід-
ності заходів у 
галузі безпеки 
та запобігання 
забрудненню 
довкілля. Такі 
перевірки ма-
ють проводи-
тись не рідше 
одного разу на 
рік 

Підпункт 12.1 
пункту 12 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 проводить вну-
трішні ревізії з 
безпеки з ме-
тою перевірки 
відповідності 
заходів у галузі 
безпеки та за-
побігання за-
брудненню до-
вкілля не рідше 
одного разу на 
рік 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 



681 
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під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.52. СК повинна 
періодично 
оцінювати ефе-
ктивність СУБ 
і, при необхід-
ності, здійсню-
вати перегляд 
СУБ відпо-

Підпункт 12.2 
пункту 12 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 періодично оці-
нює ефектив-
ність системи 
управління без-
пекою і, при 
необхідності, 
здійснює пере-
гляд системи 
управління без-
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відно до про-
цедур, устано-
влених СК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

пекою відпо-
відно до проце-
дур, установле-
них судноплав-
ною компанією 
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О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.68.53. Ревізії й мож-
ливі заходи із 
усунення недо-
ліків мають 
здійснюватися 
відповідно до 
встановлених 
СУБ процедур 

Підпункт 12.3 
пункту 12 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 забезпечено, 
що ревізії й мо-
жливі заходи із 
усунення недо-
ліків здійсню-
ються відпо-
відно до вста-
новлених сис-
темою управ-
ління безпекою 
процедур 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.54. Персонал, який 
здійснює реві-
зії, повинен 
бути незалеж-
ним від видів 
діяльності, що 
перевіряються, 
за винятком 
випадків, коли 
цьому заважа-
ють розміри та 
характер СК 

Підпункт 12.4 
пункту 12 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 забезпечено, 
що персонал, 
який здійснює 
ревізії, незале-
жний від видів 
діяльності, що 
перевіряються, 
за винятком ви-
падків, коли 
цьому заважа-
ють розміри та 
характер суд-
ноплавної ком-
панії 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.68.55. Результати ре-
візій і переві-
рок мають до-
водитися до ві-
дома персо-
налу, відпові-
дального за да-
ний вид діяль-
ності 

Підпункт 12.5 
пункту 12 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 забезпечено, 
що результати 
ревізій і переві-
рок доводяться 
до відома пер-
соналу, відпо-
відального за 
даний вид дія-
льності 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
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О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.68.56. Управлінський 
персонал, від-
повідальний за 
даний вид дія-
льності, пови-
нен своєчасно 
вживати захо-
дів з усунення 
недоліків, що 
виявлені 

Підпункт 12.6 
пункту 12 до-
датку 1 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 забезпечено, 
що управлінсь-
кий персонал, 
відповідальний 
за даний вид 
діяльності, 
своєчасно вжи-
ває заходів з 
усунення недо-
ліків, що вияв-
лені 
 

 



692 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69. судноплав-
ною компа-
нією із само-
хідними суд-
нами валовою 
місткістю до 
500 одиниць, 
крім маломір-
них (малих) 
суден): 
 

         

15.69.1. забезпечення 
безпечної 
практики екс-
плуатації су-
ден і безпеч-
них умов праці 

Абзац другий 
підпункту 1.1 
пункту 1 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 забезпечено 
безпечну прак-
тику експлуата-
ції суден і без-
печних умов 
праці 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
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О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.69.2. забезпечення 
захисту від 
усіх ризиків, 
що виявлені 

Абзац третій 
підпункту 1.1 
пункту 1 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 забезпечено за-
хист від усіх 
ризиків, що ви-
явлені 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.3. постійне по-
ліпшення на-
вичок берего-
вого і судно-
вого персо-
налу, що нале-
жать до управ-
ління безпе-
кою, включа-
ючи готовність 
до аварійних 
ситуацій, пов'-
язаних як з 
безпекою, так і 
з захистом до-
вкілля 

Абзац четвер-
тий підпун-
кту 1.1 пун-
кту 1 додатку 
2 Положення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 забезпечено по-
стійне поліп-
шення навичок 
берегового і су-
днового персо-
налу, що нале-
жать до управ-
ління безпе-
кою, включа-
ючи готовність 
до аварійних 
ситуацій, 
пов’язаних як з 
безпекою, так і 
з захистом до-
вкілля 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.4. виконання обо-
в'язкових ви-
мог БС 

Абзац другий 
підпункту 1.2 
пункту 1 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 забезпечено, 
що її система 
управління без-
пекою забезпе-
чує виконання 
обов’язкових 
вимог безпеки 
судноплавства 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
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О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.69.5. максимальне 
урахування ре-
комендацій, 
кодексів, стан-
дартів та ін-
ших докумен-
тів з БС, які не 
мають обов'яз-
кового харак-
теру 

Абзац третій 
підпункту 1.2 
пункту 1 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 забезпечено, 
що її система 
управління без-
пекою забезпе-
чує максима-
льне ураху-
вання рекомен-
дацій, кодексів, 
стандартів та 
інших докуме-
нтів з безпеки 
судноплавства, 
які не мають 
обов’язкового 
характеру 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.6. наявність ін-
струкцій і про-
цедур для за-
безпечення 
безпечної екс-
плуатації су-
ден і захисту 
довкілля згідно 
з законодавст-
вом 

Абзац третій 
підпункту 1.3 
пункту 1 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 розроблено, 
впроваджено і 
підтримується 
система управ-
ління безпе-
кою, включа-
ючи наявність 
інструкцій і 
процедур для 
забезпечення 
безпечної екс-
плуатації суден 
і захисту до-
вкілля згідно з 
законодавством 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.7. наявність уста-
новленого об-
сягу повнова-
жень і засобів 
зв'язку між бе-
реговим і суд-
новим персо-
налом 

Абзац четвер-
тий підпун-
кту 1.3 пун-
кту 1 додатку 
2 Положення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 розроблено, 
впроваджено і 
підтримується 
система управ-
ління безпе-
кою, включа-
ючи наявність 
установленого 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

обсягу повно-
важень і засо-
бів зв’язку між 
береговим і су-
дновим персо-
налом 
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О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.69.8. порядок пере-
дачі сповіщень 
про аварії та 
випадки пору-
шення встано-
вленого по-
рядку забезпе-
чення БС, 
включаючи ви-
моги СУБ 

Абзац п’ятий 
підпункту 1.3 
пункту 1 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 розроблено, 
впроваджено і 
підтримується 
система управ-
ління безпе-
кою, включа-
ючи порядок 
передачі спові-
щень про аварії 
та випадки по-
рушення вста-
новленого по-
рядку забезпе-
чення безпеки 
судноплавства, 
включаючи ви-
моги системи 
управління без-
пекою 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.9. наявність по-
рядку підгото-
вки до реагу-
вання на ава-
рійні ситуації і 
до дій з їх усу-
нення 

Абзац шос-
тий підпун-
кту 1.3 пун-
кту 1 додатку 
2 Положення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 розроблено, 
впроваджено і 
підтримується 
система управ-
ління безпе-
кою, включа-
ючи наявність 
порядку підго-
товки до реагу-
вання на ава-
рійні ситуації і 
до дій з їх усу-
нення 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.10. Якщо відпові-
дальним за 
експлуатацію 
судна призна-
чається інша 
юридична або 
фізична особа 
(не судновлас-

Підпункт 2.1 
пункту 2 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 негайно спові-
щає орган ліце-
нзування на 
морському та 
річковому тра-
нспорті, орган 
державної ре-
єстрації судна, 
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ник), вона по-
винна негайно 
сповістити про 
це орган ліцен-
зування на 
МРТ, орган 
державної ре-
єстрації судна, 
Морську адмі-
ністрацію 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

Морську адмі-
ністрацію якщо 
відповідальним 
за експлуата-
цію судна при-
значається 
інша юридична 
або фізична 
особа (не суд-
новласник) 
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О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.69.11. СК повинна 
визначити й 
оформити до-
кументально 
відповідаль-
ність, повнова-
ження і взає-
модію персо-
налу, що здійс-
нює управ-
ління, вико-
нання і переві-
рку роботи, яка 
відноситься до 
безпеки судно-
плавства і за-
побігання за-
брудненню до-
вкілля або 
впливає на 
них. Оформ-
лення здійсню-
ється шляхом 
внесення від-
повідних поло-
жень до поса-
дових інструк-
цій, положень 
про структурні 
підрозділи, пе-
реліків обов'яз-
ків та інших 
документів, які 

Підпункт 2.2 
пункту 2 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 визначено й 
оформлено до-
кументально 
відповідаль-
ність, повнова-
ження і взаємо-
дію персоналу, 
що здійснює 
управління, ви-
конання і пере-
вірку роботи, 
яка відноситься 
до безпеки суд-
ноплавства і за-
побігання за-
брудненню до-
вкілля або 
впливає на них, 
шляхом вне-
сення відповід-
них положень 
до посадових 
інструкцій, по-
ложень про 
структурні під-
розділи, перелі-
ків обов’язків 
та інших доку-
ментів, які рег-
ламентують ро-
боту цієї суд-
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регламентують 
роботу СК та її 
персоналу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

ноплавної ком-
панії та її пер-
соналу 
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О4 

судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.12. СК несе відпо-
відальність із 
забезпечення 
призначеної 
особи (осіб) 
ресурсами і 
підтримкою на 
березі, достат-
німи для вико-
нання ним 
(ними) своїх 
обов'язків 

Підпункт 2.3 
пункту 2 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 забезпечує при-
значену особу 
(осіб) ресур-
сами і підтрим-
кою на березі, 
достатніми для 
виконання ним 
(ними) своїх 
обов’язків 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.13. З метою забез-
печення безпе-
чної експлуа-
тації кожного 
судна і здійс-
нення зв'язку 
між СК і осо-
бами на борту 
суден кожна 

Абзац другий 
пункту 3 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 з метою забез-
печення безпе-
чної експлуата-
ції кожного су-
дна і здійс-
нення зв’язку 
між судноплав-
ною компанією 
і особами на 
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СК повинна 
призначити 
особу на бе-
резі, яка має 
прямий доступ 
до керівника 
СК. Відповіда-
льність і пов-
новаження 
призначеної 
особи повинні 
включати кон-
троль за додер-
жанням вимог 
БС на кожному 
судні, а також 
забезпечення 
суден достат-
німи ресур-
сами і допомо-
гою з берега. 
Призначеною 
особою може 
бути керівник 
(власник) СК. 
Призначеною 
особою не 
може бути 
будь-яка особа 
суднового пер-
соналу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

борту суден 
призначено 
особу на березі, 
яка має прямий 
доступ до кері-
вника цієї ком-
панії. Відпові-
дальність і пов-
новаження при-
значеної особи 
включають ко-
нтроль за доде-
ржанням вимог 
безпеки судно-
плавства на ко-
жному судні, а 
також забезпе-
чення суден до-
статніми ресур-
сами і допомо-
гою з берега, 
при цьому при-
значеною осо-
бою не є будь-
яка особа суд-
нового персо-
налу 
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О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 



724 
 

морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.69.14. організації ви-
конання вимог 
з БС 

Абзац другий 
підпункту 4.1 
пункту 4 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 чітко визна-
чено й оформ-
лено у вигляді 
документів від-
повідальність 
капітана щодо 
організації ви-
конання вимог 
з безпеки суд-
ноплавства 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.15. спонукання 
екіпажу до до-
тримання ви-
мог з БС 

Абзац третій 
підпункту 4.1 
пункту 4 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 чітко визна-
чено й оформ-
лено у вигляді 
документів від-
повідальність 
капітана щодо 
спонукання екі-
пажу до дотри-
мання вимог з 
безпеки судно-
плавства 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.16. видання відпо-
відних наказів 
та інструкцій в 
ясній, простій 
формі 

Абзац четвер-
тий підпун-
кту 4.1 пун-
кту 4 додатку 
2 Положення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 чітко визна-
чено й оформ-
лено у вигляді 
документів від-
повідальність 
капітана щодо 
видання відпо-
відних наказів 
та інструкцій в 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

ясній, простій 
формі 
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О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 



731 
 

морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.69.17. перевірки ви-
конання вимог 
з БС 

Абзац п’ятий 
підпункту 4.1 
пункту 4 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 чітко визна-
чено й оформ-
лено у вигляді 
документів від-
повідальність 
капітана щодо 
перевірки вико-
нання вимог з 
безпеки судно-
плавства 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.18. перегляду СУБ 
і передачі спо-
віщень про не-
доліки СУБ 
призначеній 
особі (особам) 

Абзац шос-
тий підпун-
кту 4.1 пун-
кту 4 додатку 
2 Положення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 чітко визна-
чено й оформ-
лено у вигляді 
документів від-
повідальність 
капітана щодо 
перегляду сис-
теми управ-
ління безпекою 
і передачі спо-
віщень про не-
доліки системи 
управління без-
пекою призна-
ченій особі 
(особам) 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.19. СК повинна за-
безпечити, 
щоб СУБ СК і 
документи на 
судні містили 
чітке підтвер-
дження повно-
важень капі-

Підпункт 4.2 
пункту 4 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 забезпечено, 
щоб система 
управління без-
пекою судноп-
лавної компанії 
і документи на 
судні містили 
чітке підтвер-

 



736 
 

тана. СК по-
винна встано-
вити в СУБ, 
що капітан має 
основні повно-
важення і несе 
відповідаль-
ність за прий-
няття рішень 
щодо забезпе-
чення безпеки і 
запобігання за-
брудненню до-
вкілля, а також 
для звернень 
до СК про на-
дання необхід-
ної допомоги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

дження повно-
важень капі-
тана, його ос-
новні повнова-
ження і відпо-
відальність за 
прийняття рі-
шень щодо за-
безпечення без-
пеки і запобі-
гання забруд-
ненню до-
вкілля, а також 
для звернень 
про надання 
необхідної до-
помоги 
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О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.69.20. мав належну 
для управління 
судном квалі-
фікацію 

Абзац другий 
підпункту 5.1 
пункту 5 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 забезпечено, 
щоб капітан 
мав належну 
для управління 
судном квалі-
фікацію 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.21. був повністю 
інформований 
про СУБ СК 

Абзац третій 
підпункту 5.1 
пункту 5 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 забезпечено, 
щоб капітан 
був повністю 
інформований 
про систему 
управління без-
пекою цієї ком-
панії 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.22. отримував не-
обхідну підт-
римку для без-
печного вико-
нання своїх 
обов'язків 

Абзац четвер-
тий підпун-
кту 5.1 пун-
кту 5 додатку 
2 Положення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 забезпечено, 
щоб капітан 
отримував не-
обхідну підтри-
мку для безпеч-
ного виконання 
своїх обов’яз-
ків 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 



744 
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мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.69.23. СК повинна за-
безпечити, 
щоб кожне су-
дно було уком-
плектоване 
кваліфікова-
ними, дипло-
мованими і 
придатними у 
медичному ві-
дношенні чле-
нами екіпажу 
згідно із чин-
ним законодав-
ством 

Підпункт 5.2 
пункту 5 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 забезпечено, 
щоб кожне су-
дно було уком-
плектоване 
кваліфікова-
ними, дипло-
мованими і 
придатними у 
медичному від-
ношенні чле-
нами екіпажу 
згідно із чин-
ним законодав-
ством 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

підйому за-
топленого 
майна 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.24. СК повинна 
встановити 
процедури, які 
б забезпечу-
вали належне 
ознайомлення 
з обов'язками, 
покладеними 
на новий пер-
сонал і персо-
нал, переведе-
ний на нові по-
сади, пов'язані 
з безпекою су-
дноплавства та 
захистом до-
вкілля. Усі ін-
струкції для 
екіпажу по-

Підпункт 5.3 
пункту 5 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 встановлено 
процедури, які 
б забезпечу-
вали належне 
ознайомлення з 
обов’язками, 
покладеними 
на новий пер-
сонал і персо-
нал, переведе-
ний на нові по-
сади, пов’язані 
з безпекою суд-
ноплавства та 
захистом до-
вкілля. Усі ін-
струкції для 
екіпажу по-
винні бути ви-
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винні бути ви-
значені, офор-
млені у вигляді 
документів і 
своєчасно 
йому надані 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

значені, оформ-
лені у вигляді 
документів і 
своєчасно йому 
надані 
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судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.25. СК має забез-
печити, щоб 
весь персонал, 
пов'язаний із 
СУБ СК, нале-
жним чином 
розумів відпо-
відні вимоги з 

Підпункт 5.4 
пункту 5 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 забезпечено, 
щоб весь пер-
сонал, пов’яза-
ний із систе-
мою управ-
ління безпекою 
цієї компанії, 
належним чи-
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БС. На всіх су-
днах та в офісі 
СК повинні 
бути наявними 
актуалізовані 
(чинні, з ура-
хуванням 
останніх змін) 
тексти міжна-
родних і націо-
нальних доку-
ментів, які міс-
тять вимоги з 
БС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

ном розумів ві-
дповідні ви-
моги з безпеки 
судноплавства 
 



751 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.69.26. СК має забез-
печити, щоб 
весь персонал, 
пов'язаний із 
СУБ СК, нале-
жним чином 
розумів відпо-
відні вимоги з 
БС. На всіх су-
днах та в офісі 
СК повинні 
бути наявними 
актуалізовані 
(чинні, з ура-
хуванням 
останніх змін) 
тексти міжна-
родних і націо-
нальних доку-
ментів, які міс-
тять вимоги з 
БС 

Підпункт 5.4 
пункту 5 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 забезпечує, 
щоб на всіх су-
днах та в офісі 
були в наявно-
сті актуалізо-
вані (чинні, з 
урахуванням 
останніх змін) 
тексти міжна-
родних і націо-
нальних доку-
ментів, які міс-
тять вимоги з 
безпеки судно-
плавства 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.27. СК має встано-
вити і забезпе-
чити дотри-
мання проце-
дур для визна-
чення будь-
якої підгото-
вки, яка може 
бути потріб-
ною для забез-
печення функ-
ціонування 
СУБ, а також 
забезпечити 
здійснення та-
кої підготовки 
для усього від-
повідного пер-
соналу 

Підпункт 5.5 
пункту 5 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 встановлено і 
забезпечено до-
тримання про-
цедур для ви-
значення будь-
якої підгото-
вки, яка може 
бути потрібною 
для забезпе-
чення функціо-
нування сис-
теми управ-
ління безпеки, 
а також забез-
печено здійс-
нення такої 
підготовки для 
усього відпові-
дного персо-
налу 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.28. СК повинна 
встановити по-
рядок підгото-
вки планів та 
інструкцій 
щодо безпеч-
ного прове-
дення судно-

Пункт 6 дода-
тку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 встановлено 
порядок підго-
товки планів та 
інструкцій 
щодо безпеч-
ного прове-
дення суднових 
експлуатацій-
них операцій, 
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вих експлуата-
ційних опера-
цій, включа-
ючи, при необ-
хідності, пере-
ліки контроль-
них перевірок 
щодо прове-
дення основ-
них операцій 
на судні, пов'я-
заних із безпе-
кою, запобі-
ганням забруд-
ненню до-
вкілля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

включаючи, 
при необхідно-
сті, переліки 
контрольних 
перевірок щодо 
проведення ос-
новних опера-
цій на судні, 
пов’язаних із 
безпекою, запо-
біганням забру-
дненню до-
вкілля 
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О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.69.29. СК повинна 
встановити по-
рядок вияв-
лення, опису 
можливих ава-
рійних ситуа-
цій на судні та 
їх усунення 

Підпункт 7.1 
пункту 7 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 встановлено 
порядок вияв-
лення, опису 
можливих ава-
рійних ситуа-
цій на судні та 
їх усунення 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.30. СК повинна 
скласти про-
грами навчань 
екіпажу і нав-
чальних трену-
вань в умовах 
аварійної ситу-
ації 

Підпункт 7.2 
пункту 7 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 складено про-
грами навчань 
екіпажу і нав-
чальних трену-
вань в умовах 
аварійної ситу-
ації 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.31. СУБ повинна 
передбачати 
заходи, що за-
безпечують 
спроможність 
СК в будь-
який час реагу-
вати на АП, 

Підпункт 7.3 
пункту 7 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 передбачено 
заходи, що за-
безпечують 
спроможність 
цієї компанії в 
будь-який час 
реагувати на 
аварійні події, 
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пов'язані з її 
суднами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

пов’язані з її 
суднами 
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О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.69.32. СУБ повинна 
включати про-
цедури, що за-
безпечують пе-
редачу спові-
щень СК про 
випадки недо-
тримання ви-
мог з БС, аварії 
і небезпечні 
ситуації, їх ро-
зслідування і 
аналіз з метою 
підвищення рі-
вня безпеки та 
запобігання за-
брудненню 

Підпункт 8.1 
пункту 8 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 система управ-
ління безпекою 
включає проце-
дури, що забез-
печують пере-
дачу сповіщень 
про випадки 
недотримання 
вимог з без-
пеки судноп-
лавства, аварії і 
небезпечні си-
туації, їх розс-
лідування і ана-
ліз з метою під-
вищення рівня 
безпеки та за-
побігання за-
брудненню 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.33. СК повинна 
встановити по-
рядок дій із ус-
унення виявле-
них недоліків 

Підпункт 8.2 
пункту 8 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 встановлено 
порядок дій із 
усунення вияв-
лених недоліків 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.34. СК повинна 
встановити по-
рядок забезпе-
чення техніч-
ного обслуго-
вування і ремо-
нту суден у 
відповідності 
до відповідних 

Підпункт 9.1 
пункту 9 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 встановлено 
порядок забез-
печення техніч-
ного обслуго-
вування і ремо-
нту суден у від-
повідності до 
відповідних 
норм і правил 
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норм і правил 
та будь-яких 
додаткових ви-
мог, які мо-
жуть бути 
встановлені 
СК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

та будь-яких 
додаткових ви-
мог, які можуть 
бути встанов-
лені 
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О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.69.35. проведення пе-
ревірок через 
відповідні про-
міжки часу 

Абзац другий 
підпункту 9.2 
пункту 9 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 забезпечено 
проведення пе-
ревірок через 
відповідні про-
міжки часу 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.36. передачу спо-
віщень про 
будь-які випа-
дки невико-
нання вимог з 
визначенням 
можливої при-
чини, якщо 
вона відома 

Абзац третій 
підпункту 9.2 
пункту 9 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 забезпечено пе-
редачу спові-
щень про будь-
які випадки не-
виконання ви-
мог з визначен-
ням можливої 
причини, якщо 
вона відома 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 



777 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.37. відповідні за-
ходи з усу-
нення недолі-
ків 

Абзац четвер-
тий та п’ятий 
підпункту 9.2 
пункту 9 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 забезпечено ві-
дповідні заходи 
з усунення не-
доліків та ре-
єстрацію цих 
заходів 
 

 



778 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 



779 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 



780 
 

морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.69.38. СК повинна 
встановити 
процедури в 
СУБ для ви-
значення обла-
днання і техні-
чних систем, 
раптове відмо-
влення яких 
може створю-
вати небезпе-
чні ситуації. 
СУБ повинна 
передбачати 
конкретні за-
ходи, спрямо-
вані на забез-
печення надій-
ності такого 
обладнання 
або систем. Ці 
заходи повинні 
включати регу-
лярні переві-
рки резервних 
пристроїв і об-
ладнання або 
технічних сис-
тем, які пос-
тійно не вико-
ристовуються 

Підпункт 9.3 
пункту 9 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 встановлено 
процедури в 
системі управ-
ління безпекою 
для визначення 
обладнання і 
технічних сис-
тем, раптове 
відмовлення 
яких може 
створювати не-
безпечні ситуа-
ції, системою 
управління без-
пекою передба-
чено конкретні 
заходи, спря-
мовані на за-
безпечення на-
дійності такого 
обладнання або 
систем, які 
включають ре-
гулярні переві-
рки резервних 
пристроїв і об-
ладнання або 
технічних сис-
тем, які пос-
тійно не вико-
ристовуються 
 

 



781 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 



782 
 

 
 
 
 
О4 

судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.39. Перевірки, пе-
редбачені в п. 
9.2, а також за-
ходи, передба-
чені в п. 9.3, 
мають включа-
тися до поточ-
ного техніч-
ного обслуго-
вування і ремо-
нту судна в пе-
ріод експлуата-
ції 

Підпункт 9.4 
пункту 9 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 забезпечено 
включення пе-
ревірок, перед-
бачених в п. 
9.2, а також за-
ходи, передба-
чені в п. 9.3, 
Положення № 
904 до поточ-
ного техніч-
ного обслуго-
вування і ремо-
нту судна в пе-
ріод експлуата-
ції 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.40. СК повинна 
встановити і 
забезпечити 
дотримання 
процедур конт-
ролю усіх до-
кументів і да-
них, що стосу-
ються СУБ 

Підпункт 10.1 
пункту 10 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 встановлено і 
забезпечено до-
тримання про-
цедур конт-
ролю усіх до-
кументів і да-
них, що стосу-
ються системи 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

управління без-
пеки 
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О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.69.41. доступність на 
усіх робочих 
місцях, де вони 
необхідні, чин-
них докумен-
тів 

Абзац другий 
підпункту 
10.2 пун-
кту 10 дода-
тку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 забезпечено до-
ступність на 
усіх робочих 
місцях, де вони 
необхідні, чин-
них документів 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.42. перевірку і уз-
годження упо-
вноваженими 
особами змін, 
що вносяться 
до документів 

Абзац третій 
підпункту 
10.2 пун-
кту 10 дода-
тку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 забезпечено пе-
ревірку і узго-
дження упов-
новаженими 
особами змін, 
що вносяться 
до документів 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.43. своєчасне ви-
лучення доку-
ментів, що за-
старіли 

Абзац четвер-
тий підпун-
кту 10.2 пун-
кту 10 дода-
тку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 забезпечено 
своєчасне ви-
лучення доку-
ментів, що за-
старіли 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
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О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.69.44. Документи, що 
використову-
ються для опи-
сання і вико-
нання СУБ, ре-
комендується 
назвати "Кері-
вництво із уп-
равління без-
пекою". Доку-
ментація по-
винна оформ-
лятися у тому 
вигляді, який 
СК вважає 
найбільш ефе-
ктивним. Ко-
жне судно по-
винне мати на 
борту усю до-
кументацію 
щодо цього су-
дна 

Підпункт 10.3 
пункту 10 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 кожне судно 
має на борту 
усю документа-
цію щодо цього 
судна 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.45. СК повинна 
проводити 
внутрішні реві-
зії з безпеки з 
метою переві-
рки відповід-
ності заходів у 
галузі безпеки 
та запобігання 
забрудненню 
довкілля вимо-
гам БС. Такі 
ревізії прово-
дяться на судні 
- не рідше ніж 
один раз на 
рік, в берего-
вих підрозді-

Підпункт 11.1 
пункту 11 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 проводить вну-
трішні ревізії з 
безпеки з ме-
тою перевірки 
відповідності 
заходів у галузі 
безпеки та за-
побігання за-
брудненню до-
вкілля вимогам 
безпеки судно-
плавства, які 
проводяться на 
судні - не рі-
дше ніж один 
раз на рік, в бе-
регових підроз-
ділах цієї ком-
панії - не рідше 
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лах СК - не рі-
дше ніж один 
раз на два роки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

ніж один раз на 
два роки 
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О4 

судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.46. СК повинна 
періодично 
оцінювати ефе-
ктивність СУБ 
і, при необхід-
ності, здійсню-
вати перегляд 
СУБ відпо-

Підпункт 11.2 
пункту 11 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 періодично оці-
нює ефектив-
ність системи 
управління без-
пекою і, при 
необхідності, 
здійснювати 
перегляд сис-
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відно до про-
цедур, устано-
влених СК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

теми управ-
ління безпекою 
відповідно до 
встановлених 
процедур 
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О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.69.47. Результати ре-
візій і переві-
рок мають до-
водитися до ві-
дома усього 
персоналу, від-
повідального 
за даний вид 
діяльності 

Підпункт 11.3 
пункту 11 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 

4 результати ре-
візій і переві-
рок доводяться 
до відома 
усього персо-
налу, відпові-
дального за да-
ний вид діяль-
ності 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.69.48. Управлінський 
персонал, від-
повідальний за 
даний вид дія-
льності, пови-
нен своєчасно 
вживати захо-
дів з усунення 
недоліків, що 
виявлені 

Підпункт 11.4 
пункту 11 до-
датку 2 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50 
52.29 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порт 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 управлінський 
персонал, від-
повідальний за 
даний вид дія-
льності, своєча-
сно вживає за-
ходів з усу-
нення недолі-
ків, що вияв-
лені 
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час навіга-
ційно-гідрогра-
фічного забезпе-
чення мореплав-
ства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час картог-
рафічного забез-
печення мореп-
лавства 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
навігаційно-
гідрографіч-
ного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
картографі-
чного забез-
печення мо-
реплавства 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
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О4 

судноплавства 
під час лоцман-
ського прове-
дення морського 
або річкового 
судна 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час підйому 
затопленого 
майна 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

лоцмансь-
кого прове-
дення мор-
ського або 
річкового 
судна 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
підйому за-
топленого 
майна 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.70. базою для сто-
янки маломір-
них (малих) су-
ден: 

         

15.70.1. цілодобової 
безпечної стоя-
нки суден 

Абзац другий 
розділу 1 до-
датку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 

52.22 О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 забезпечено ці-
лодобову безпе-
чну стоянку су-
ден 
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4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.70.2. безпечного ви-
конання судно-
вих робіт 

Абзац третій 
розділу 1 до-
датку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 забезпечено без-
печне вико-
нання суднових 
робіт 
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15.70.3. безпечної по-

садки на судна 
та висадки з 
суден пасажи-
рів і екіпажу 

Абзац четвер-
тий розділу 1 
додатку 3 По-
ложення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 забезпечено без-
печну посадку 
на судна та ви-
садки з суден 
пасажирів і екі-
пажу 

 

15.70.4. схоронності 
суден, двигу-
нів та іншого 
суднового об-
ладнання 

Абзац п’ятий 
розділу 1 до-
датку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 забезпечено схо-
ронність суден, 
двигунів та ін-
шого суднового 
обладнання 
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речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.70.5. огородження 
меж акваторії 
та території 
бази (в тому 
числі пон-
тонами, бо-
нами або пла-
вучими зна-
ками на воді) 

Абзац другий 
пункту 2.1 
розділу 2 до-
датку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 забезпечено на-
лежний стан 
бази, території 
і акваторії, у 
тому числі ого-
родження меж 
акваторії та те-
риторії бази (в 
тому числі пон-
тонами, бонами 
або плавучими 
знаками на 
воді) 

 

15.70.6. наявність під'ї-
зних автомобі-
льних шляхів 

Абзац третій 
пункту 2.1 
розділу 2 до-
датку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 забезпечено ная-
вність під'їзних 
автомобільних 
шляхів 

 



809 
 

природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.70.7. наявність спе-
ціальної діля-
нки (місця) з 
ємностями для 
сухого сміття 
та відходів на-
фтопродуктів 

Абзац четвер-
тий пункту 
2.1 розділу 2 
додатку 3 По-
ложення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 забезпечено ная-
вність спеціаль-
ної ділянки (мі-
сця) з ємнос-
тями для сухого 
сміття та відхо-
дів нафтопроду-
ктів 

 

15.70.8. спеціально об-
ладнаний при-
чал для поса-
дки та висадки 
пасажирів 

Абзац п’ятий 
пункту 2.1 
розділу 2 до-
датку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 забезпечено спе-
ціально облад-
наний причал 
для посадки та 
висадки пасажи-
рів 
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Положення 
№ 904 

 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.70.9. обладнану 
штрафну пло-
щадку для збе-
рігання встано-
влених суден 
та тих, що не 
мають влас-
ника 

Абзац шос-
тий пункту 
2.1 розділу 2 
додатку 3 По-
ложення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 забезпечено об-
ладнання штра-
фної площадки 
для зберігання 
встановлених 
суден та тих, що 
не мають влас-
ника 
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15.70.10. наявність теле-

фонного та гу-
чномовного 
зв'язку 

Абзац сьомий 
пункту 2.1 
розділу 2 до-
датку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 забезпечено ная-
вність телефон-
ного та гучно-
мовного зв'язку 

 

15.70.11. наявність не-
обхідного про-
типожежного 
та рятуваль-
ного облад-
нання, гото-
вого до негай-
ного викорис-
тання 

Абзац вось-
мий пункту 
2.1 розділу 2 
додатку 3 По-
ложення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 забезпечено ная-
вність необхід-
ного протипо-
жежного та ря-
тувального об-
ладнання, гото-
вого до негай-
ного викорис-
тання 
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речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.70.12. освітлення ак-
ваторії та тери-
торії бази в те-
мний час доби 

Абзац 
дев’ятий пун-
кту 2.1 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 забезпечено 
освітлення аква-
торії та терито-
рії бази в тем-
ний час доби 

 

15.70.13. встановлення 
на кінцівках 
причалів білих 
кругових вог-
нів на висоті 
не менше 2 ме-
трів від на-
стилу причалу 

Абзац деся-
тий пункту 
2.1 розділу 2 
додатку 3 По-
ложення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 забезпечено 
встановлення на 
кінцівках прича-
лів білих круго-
вих вогнів на 
висоті не менше 
2 метрів від на-
стилу причалу 
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природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.70.14. наявність не 
менше одного 
інформацій-
ного стенда з 
наочною агіта-
цією 

Абзац одина-
дцятий пун-
кту 2.1 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 забезпечено ная-
вність не менше 
одного інформа-
ційного стенда з 
наочною агіта-
цією 

 

15.70.15. наявність обла-
днаних рятува-
льних постів, а 
на прокатних 
базах та базах 
стоянки з кіль-
кістю суден, 

Абзац двана-
дцятий  пун-
кту 2.1 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 забезпечено ная-
вність обладна-
них рятувальних 
постів, а на про-
катних базах та 
базах стоянки з 
кількістю суден, 
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що утриму-
ються, більше 
25 - чергового 
рятувального 
судна у постій-
ній готовності 
до негайного 
виходу 

Положення 
№ 904 

 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

що утриму-
ються, більше 
25 - чергового 
рятувального 
судна у постій-
ній готовності 
до негайного ви-
ходу 

15.70.16. Судноводій 
чергового ря-
тувального су-
дна повинен 
бути проінст-
руктований, 
вміти подати 
невідкладну 
медичну допо-
могу, знати 
прийоми ряту-
вання потопа-
ючих 

Абзац трина-
дцятий підпу-
нкту 2.1 пун-
кту 2 додатку 
2 Положення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 судноводій чер-
гового рятуваль-
ного судна проі-
нструктований, 
вміє надати не-
відкладну меди-
чну допомогу, 
знає прийоми 
рятування 
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15.70.17. У прикордон-

ній смузі або 
контрольова-
ному прикор-
донному рай-
оні на базі має 
бути Інструк-
ція з випуску 
суден, яка за-
тверджується 
місцевими дер-
жавними адмі-
ністраціями ра-
зом з відповід-
ним підрозді-
лом військ дер-
жавної прикор-
донної служби 
України та 
структурним 
підрозділом 
Морської адмі-
ністрації 

Підпункт 
2.2.1 пун-
кту 2.2 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 у прикордонній 
смузі або конт-
рольованому 
прикордонному 
районі на базі в 
наявності Ін-
струкція з випу-
ску суден, яка 
затверджена мі-
сцевими держа-
вними адмініст-
раціями разом з 
відповідним під-
розділом військ 
державної при-
кордонної слу-
жби України та 
структурним 
підрозділом 
Морської адмі-
ністрації 

 

15.70.18. В інших випад-
ках зазначена 
Інструкція за-
тверджується 
адміністрацією 
бази за пого-
дженням з 
Морською ад-
міністрацією 

Підпункт 
2.2.1 пун-
кту 2.2 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 Інструкція з ви-
пуску суден в 
наявності та за-
тверджена адмі-
ністрацією бази 
за погодженням 
з Морською ад-
міністрацією 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

15.70.19. свідоцтво про 
реєстрацію 
бази 

Абзац другий 
підпункту 
2.2.2 пун-
кту 2.2 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 адміністрація 
кожної бази має 
свідоцтво про 
реєстрацію бази 

 

15.70.20. технічний пас-
порт (техніч-
ний звіт) бази 

Абзац третій 
підпункту 
2.2.2 пун-
кту 2.2 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 адміністрація 
кожної бази має 
технічний пас-
порт (технічний 
звіт) бази 
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Положення 
№ 904 

 
О4 

 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.70.21. журнал огляду 
бази органами, 
що здійснюють 
контроль 

Абзац четвер-
тий підпун-
кту 2.2.2 пун-
кту 2.2 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 адміністрація 
кожної бази має 
журнал огляду 
бази органами, 
що здійснюють 
контроль 

 

15.70.22. акти огляду 
бази органами, 
що здійснюють 
контроль 

Абзац п’ятий 
підпункту 
2.2.2 пун-

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 

52.22 О1 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 адміністрація 
кожної бази має 
акти огляду бази 
органами, що 
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кту 2.2 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

здійснюють кон-
троль 

15.70.23. правила корис-
тування базою 

Абзац шос-
тий підпун-
кту 2.2.2 пун-
кту 2.2 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 адміністрація 
кожної бази має 
правила корис-
тування базою 
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15.70.24. розпорядок ро-

боти бази 
Абзац сьомий 
підпункту 
2.2.2 пун-
кту 2.2 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 адміністрація 
кожної бази має 
розпорядок ро-
боти бази 

 

15.70.25. журнал обліку 
приписного 
флоту 

Абзац вось-
мий підпун-
кту 2.2.2 пун-
кту 2.2 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 адміністрація 
кожної бази має 
журнал обліку 
приписного 
флоту 
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речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.70.26. журнал випу-
ску суден у 
плавання 

Абзац 
дев’ятий під-
пункту 2.2.2 
пункту 2.2 
розділу 2 до-
датку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 адміністрація 
кожної бази має 
журнал випуску 
суден у пла-
вання 

 

15.70.27. інструкцію з 
випуску суден 
у плавання 

Абзац деся-
тий підпун-
кту 2.2.2 пун-
кту 2.2 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 адміністрація 
кожної бази має 
інструкцію з ви-
пуску суден у 
плавання інші 
документи, пе-
редбачені чин-
ними вимогами 
безпеки судноп-
лавства та зако-
нодавства 
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природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.70.28. судна бази ре-
єструються в 
спеціальному 
журналі обліку 
приписного 
флоту 

Підпункт 
2.3.1 пун-
кту 2.3 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 судна бази реєс-
труються в спе-
ціальному жур-
налі обліку при-
писного флоту 

 

15.70.29. судна повинні 
відповідати ви-
могам діючих 
стандартів 
придатності до 
плавання та 

Підпункт 
2.3.2 пун-
кту 2.3 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 судна повинні 
відповідати ви-
могам діючих 
стандартів при-
датності до пла-
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безпечного ут-
римання на 
базі 

Положення 
№ 904 

 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

вання та безпеч-
ного утримання 
на базі 

15.70.30. кожне судно, 
що приписане 
до бази, по-
винно мати по-
стійно закріп-
лене за ним мі-
сце 

Абзац другий 
підпункту 
2.3.3 пун-
кту 2.3 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 стоянка та схо-
ронність суден 
забезпечуються 
таким чином, 
що кожне судно, 
що приписане 
до бази, має по-
стійно закріп-
лене за ним мі-
сце 
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15.70.31. судновий інве-

нтар під час 
стоянки судна 
повинен збері-
гатись у склад-
ському примі-
щенні 

Абзац третій 
підпункту 
2.3.3 пун-
кту 2.3 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 судновий інвен-
тар під час стоя-
нки судна пови-
нен зберігатись 
у складському 
приміщенні 

 

15.70.32. в межах прико-
рдонної смуги 
або контрольо-
ваного прикор-
донного рай-
ону судна по-
винні бути взя-
тими на облік 
в Державній 
прикордонній 
службі Укра-
їни 

Абзац четвер-
тий підпун-
кту 2.3.3 пун-
кту 2.3 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 в межах прикор-
донної смуги 
або контрольо-
ваного прикор-
донного району 
судна повинні 
бути взятими на 
облік в Держ-
прикордон-слу-
жбі 

 



824 
 

речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.70.33. випуск у пла-
вання суден 
здійснюється 
чергово-вахто-
вою службою 
згідно з інстру-
кцією 

Підпункт 
2.4.1 пун-
кту 2.4 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 випуск у пла-
вання суден 
здійснюється 
чергово-вахто-
вою службою 
згідно з інструк-
цією 

 

15.70.34. для перевірки 
суден, що ви-
ходять у пла-
вання, має 
бути організо-
ваний конт-
рольний пост 
та випускні во-
рота 

Абзац пер-
ший підпун-
кту 2.4.2 пун-
кту 2.4 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 для перевірки 
суден, що вихо-
дять у плавання, 
організовано ко-
нтрольний пост 
та випускні во-
рота 
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потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.70.35. якщо адмініст-
рація бази не в 
змозі облад-
нати випускні 
ворота, то кон-
трольні пости 
повинні бути 
організовані в 
зручних місцях 

Абзац другий 
підпункту 
2.4.2 пун-
кту 2.4 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 У випадку немо-
жливості облад-
нати випускні 
ворота, то конт-
рольні пости ор-
ганізовано в 
зручних місцях 

 

15.70.36. Вихід та пове-
рнення судна 
підлягає реєст-
рації в спеціа-

Абзац пер-
ший підпун-
кту 2.4.3 пун-
кту 2.4 роз-

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 

52.22 О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 вихід та повер-
нення судна ре-
єструється в 
спеціальному 
журналі випуску 
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льному жур-
налі випуску 
суден у пла-
вання 

ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

суден у пла-
вання 

15.70.37. Перед виходом 
судна у пла-
вання чергово-
вахтова служба 
повинна пере-
вірити стан су-
дна, відповід-
ність кваліфі-
кації і стану 
(відсутність зо-
внішніх ознак 
вживання нар-
котиків і алко-
голю, надмір-
ної утоми) суд-
новодія та до-
тримання ін-
ших вимог БС 

Абзац другий 
підпункту 
2.4.3 пун-
кту 2.4 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 перед виходом 
судна у пла-
вання чергово-
вахтова служба 
перевіряє стан 
судна, відповід-
ність кваліфіка-
ції і стану (від-
сутність зовніш-
ніх ознак вжи-
вання наркоти-
ків і алкоголю, 
надмірної 
утоми) судново-
дія та дотри-
мання інших ви-
мог безпеки суд-
ноплавства згі-
дно з чинним за-
конодавством 
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згідно з чин-
ним законодав-
ством 

морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.70.38. Заборона на 
випуск суден в 
плавання здій-
снюється: 
якщо кількість 
пасажирів пе-
ревищує допу-
стиму для да-
ного конкрет-
ного судна; 
якщо судно 
або його обла-
днання не від-
повідає вимо-
гам БС, уста-
новленим наці-
ональним зако-
нодавством; 
якщо судново-
дій чи паса-
жири перебу-
вають у нетве-
резому стані 
або в стані на-
ркотичного 
сп'яніння; 
коли фактич-
ний чи прогно-
зований стан 
вітру, хвиль та 
інших гідроме-
теорологічних 
факторів не 

Підпункт 
2.4.4 пун-
кту 2.4 роз-
ділу 2 дода-
тку 3 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 якщо кількість 
пасажирів пере-
вищує допус-
тиму для даного 
конкретного су-
дна, судно або 
його обладнання 
не відповідає 
вимогам без-
пеки судноплав-
ства, установле-
ним національ-
ним законодав-
ством, судново-
дій чи пасажири 
перебувають у 
нетверезому 
стані або в стані 
наркотичного 
сп'яніння, коли 
фактичний чи 
прогнозований 
стан вітру, 
хвиль та інших 
гідрометеороло-
гічних факторів 
не сприяє без-
печному пла-
ванню, коли 
база не має до-
зволу на експлу-
атацію здійсню-
ється заборона 
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сприяє безпеч-
ному пла-
ванню; 
коли база не 
має дозволу на 
експлуатацію 

на випуск суден 
в плавання 

15.71. Річковими пор-
тами: 

         

15.71.1. забезпечення 
безпечної стоя-
нки суден 

Абзац другий 
розділу 1 до-
датку 4 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50.3 
50.4 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 забезпечено без-
печну стоянку 
суден 

 

15.71.2. забезпечення 
безпечного ут-
римання пор-
тових споруд 

Абзац третій 
розділу 1 до-
датку 4 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 

50.3 
50.4 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 забезпечено без-
печне утри-
мання портових 
споруд 
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Положення 
№ 904 

 
О4 

 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.71.3. забезпечення 
безпечного ви-
конання ванта-
жно-розванта-
жувальних ро-
біт 

Абзац четвер-
тий розділу 1 
додатку 4 По-
ложення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50.3 
50.4 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 забезпечено без-
печне вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт 

 

15.71.4. забезпечення 
безпечної по-
садки на судна 
та висадки із 

Абзац п’ятий 
розділу 1 до-
датку 4 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 

50.3 
50.4 
52.22 

О1 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 забезпечено без-
печну посадку 
на судна та ви-
садки із суден 
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суден пасажи-
рів і екіпажу 

підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

пасажирів і екі-
пажу 

15.71.5. організація 
безпечного 
руху на аквато-
рії річкового 
порту та підхо-
дах до нього, 
безпечної стоя-
нки та обробки 
суден у порту 

Абзац другий 
пункту 2 до-
датку 4 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50.3 
50.4 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 організовано 
безпечний рух 
на акваторії річ-
кового порту та 
підходах до 
нього, безпечної 
стоянки та обро-
бки суден у 
порту 
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15.71.6. утримання у 

справному 
стані гідротех-
нічних споруд, 
засобів зв'язку 
і радіонавіга-
ції, що перебу-
вають у корис-
туванні порту 

Абзац третій 
пункту 2 до-
датку 4 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50.3 
50.4 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 забезпечено ут-
римання у спра-
вному стані гід-
ротехнічних 
споруд, засобів 
зв'язку і радіо-
навігації, що пе-
ребувають у ко-
ристуванні 
порту 

 

15.71.7. утримання у 
справному 
стані засобів 
навігаційного 
устаткування 
на підхідних 
шляхах і аква-
торії порту 

Абзац четвер-
тий пункту 2 
додатку 4 По-
ложення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50.3 
50.4 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 забезпечено ут-
римання у спра-
вному стані за-
собів навігацій-
ного устатку-
вання на підхід-
них шляхах і ак-
ваторії порту 
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речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.71.8. контроль і під-
тримання ого-
лошених гли-
бин 

Абзац п’ятий 
пункту 2 до-
датку 4 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50.3 
50.4 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 забезпечено ко-
нтроль і підтри-
мання оголоше-
них глибин 

 

15.71.9. визначення ти-
пів суден, яким 
необхідно ви-
користовувати 
буксири на ак-
ваторії порту 

Абзац шос-
тий пункту 2 
додатку 4 По-
ложення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50.3 
50.4 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 забезпечено ви-
значення типів 
суден, яким не-
обхідно викори-
стовувати бук-
сири на аквато-
рії порту 
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потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.71.10. надання допо-
моги потерпі-
лим 

Абзац 
дев’ятий пун-
кту 2 додатку 
4 Положення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

50.3 
50.4 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 забезпечено на-
дання допомоги 
потерпілим 

 

15.71.11. створення для 
контрольно-на-
глядових орга-
нів, що діють 
на території 

Абзац деся-
тий пункту 2 
додатку 4 По-
ложення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 

50.3 
50.4 
52.22 

О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 створення для 
контрольно-на-
глядових орга-
нів, що діють на 
території порту, 
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порту, умов 
для виконання 
ними обов'яз-
ків відповідно 
до чинного за-
конодавства 

4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

умов для вико-
нання ними 
обов’язків від-
повідно до чин-
ного законодав-
ства 

15.72. Судноплав-
ними 
шлюзами: 

         

15.72.1. забезпечення 
безпечного 
пропуску су-
ден 

Абзац другий 
пункту 1 до-
датку 5 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 забезпечено без-
печний пропуск 
суден 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

15.72.2. забезпечення 
безпечного ут-
римання гідро-
технічної спо-
руди 

Абзац третій 
пункту 1 до-
датку 5 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 забезпечено без-
печне утри-
мання гідротех-
нічної споруди 

 

15.72.3. організація 
безпечного 
руху на аквато-
рії судноплав-
ного шлюзу в 
межах дії даль-
ніх світлофорів 

Абзац другий 
пункту 2 до-
датку 5 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 організовано 
безпечний рух 
на акваторії суд-
ноплавного 
шлюзу в межах 
дії дальніх світ-
лофорів 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

15.72.4. утримання у 
справному 
стані гідротех-
нічних споруд 
шлюзу 

Абзац третій 
пункту 2 до-
датку 5 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 забезпечено ут-
римання у спра-
вному стані гід-
ротехнічних 
споруд шлюзу 

 

15.72.5. утримання у 
справному 
стані засобів 
навігаційної 
сигналізації на 
судноплавному 
шлюзі 

Абзац четвер-
тий пункту 2 
додатку 5 По-
ложення 
№ 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 забезпечено ут-
римання у спра-
вному стані за-
собів навігацій-
ної сигналізації 
на судноплав-
ному шлюзі 
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Положення 
№ 904 

 
О4 

 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

15.72.6. контроль і за-
безпечення га-
баритів шлюзу 

Абзац п’ятий 
пункту 2 до-
датку 5 Поло-
ження № 904 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 
підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 забезпечено ко-
нтроль і забезпе-
чення габаритів 
шлюзу 

 

15.72.7. забезпечення 
виконання ви-
мог, передба-

Абзац шос-
тий пункту 1 

Суб’єкти го-
сподарю-
вання відпо-
відно до 

52.22 О1 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 прийом та пере-
дача інформації 
щодо безпеки 
судноплавства 
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чених прави-
лами плавання 
по внутрішніх 
водних шляхах 

додатку 5 По-
ложення 
№ 904 

підпункту 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 904 

 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

16. Правила суд-
ноплавства на 
внутрішніх 
водних 
шляхах Укра-
їни, затвер-
джені наказом 
Мінтрансу від 
16 лютого 
2004 року 
№ 91, зареєст-
рованим в 
Мінюсті 12 
липня 2004 
року за 
№ 872/9471 
(далі – Пра-
вила № 91): 
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16.1. Кожне судно 

або з'єднання 
плавучого ма-
теріалу, за ви-
нятком суден 
складу, що 
штовхається, 
крім штов-
хача, повинні 
управлятися 
особою, що 
має необхідну 
для цього ква-
ліфікацію 

Підпункт 
1.2.1 пункту 
1.2 розділу 1 
Положення 
№ 91 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 кожне судно або 
з'єднання плаву-
чого матеріалу, 
за винятком су-
ден складу, що 
штовхається, 
крім штовхача, 
управляється 
особою, що має 
необхідну для 
цього кваліфіка-
цію 

 

16.2. Кожен склад 
суден пови-
нен управля-
тися судново-
дієм, що має 
необхідну для 
цього кваліфі-
кацію. Судно-
водій визна-
чається таким 
чином: 
а) коли до 
складу суден 
входить лише 
одне моторне 

Підпункт 
1.2.2 пункту 
1.2 розділу 1 
Положення 
№ 91 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 кожен склад су-
ден управля-
ється судново-
дієм, що має не-
обхідну для 
цього кваліфіка-
цію та визначе-
ний належним 
чином 
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судно, судно-
водієм складу 
суден є судно-
водій мотор-
ного судна 

речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

16.3. Під час пла-
вання судново-
дій повинен 
бути на борту 
судна, крім 
того, судново-
дій плавучого 
засобу повинен 
бути на борту 
під час роботи 
цього плаву-
чого засобу 

Підпункт 
1.2.3 пункту 
1.2 розділу 1 
Положення 
№ 91 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 на борту судна 
під час плавання 
та роботи плаву-
чого засобу зна-
ходиться судно-
водій 

 

16.4. Судноводій ві-
дповідає за до-
тримання по-
ложень цих 
Правил на сво-
єму судні, 
складі суден чи 
з'єднанні пла-
вучого матері-
алу. Судново-

Підпункт 
1.2.4 пункту 
1.2 розділу 1 
Положення 
№ 91 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 на судні, складі 
суден чи з'єд-
нанні плавучого 
матеріалу суд-
новодій відпові-
дає за дотри-
мання положень 
Правил № 91 
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дії складу су-
ден, що букси-
руються, по-
винні викону-
вати розпоря-
дження судно-
водія складу 
суден, однак 
навіть без та-
ких розпоря-
джень вони по-
винні вживати 
всіх заходів за 
даними обста-
винами для на-
лежного управ-
ління своїми 
суднами, ті ж 
розпорядження 
стосуються су-
дноводіїв кож-
ного судна зча-
леної групи, 
що не є судно-
водієм групи 

природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

16.5. За будь-яку 
плавучу спо-
руду повинна 
відповідати 
кваліфікована 
особа, на яку 
покладена від-
повідальність 
за дотримання 
положень цих 
Правил 

Підпункт 
1.2.5 пункту 
1.2 розділу 1 
Положення 
№ 91 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 за будь-яку пла-
вучу споруду ві-
дповідає квалі-
фікована особа, 
на яку покла-
дена відповіда-
льність за до-
тримання поло-
жень Правил № 
91 
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природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

16.6. Члени екіпажу 
зобов'язані ви-
конувати роз-
порядження 
судноводія су-
дна в рамках 
покладених на 
нього обов'яз-
ків. Вони по-
винні сприяти 
дотриманню 
вимог цих Пра-
вил та інших 
нормативно-
правових доку-
ментів 

Підпункт 
1.3.1 пункту 
1.3 розділу 1 
Положення 
№ 91 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 члени екіпажу 
зобов'язані ви-
конувати розпо-
рядження суд-
новодія судна в 
рамках покладе-
них на нього 
обов'язків та 
сприяють дотри-
манню вимог 
Правил № 91 та 
інших нормати-
вно-правових 
документів 

 

16.7. Довжина, ши-
рина, надвод-
ний габарит, 
осадка і швид-
кість суден, 
складів суден і 

Пункт 1.6 ро-
зділу 1 Поло-
ження № 91 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 довжина, ши-
рина, надводний 
габарит, осадка і 
швидкість су-
ден, складів су-
ден і з'єднань 
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з'єднань плаву-
чого матеріалу 
повинні відпо-
відати техніч-
ним даним во-
дного шляху, 
гідротехнічних 
споруд та мос-
тів 

особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

плавучого мате-
ріалу відповіда-
ють технічним 
даним водного 
шляху, гідротех-
нічних споруд 
та мостів 

16.8. Забороняється 
завантажувати 
судна так, щоб 
ватерлінія була 
над нижньою 
межею вантаж-
ної марки 

Підпункт 
1.7.1 пункту 
1.7 розділу 1 
Положення 
№ 91 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 судна заванта-
жуються так, 
щоб ватерлінія 
була над ниж-
ньою межею ва-
нтажної марки 
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16.9. Завантаження 

має виконува-
тися так,  щоб 
не  порушу-
вати остійності  
судна  та  міц-
ності корпусу 
судна.  При 
цьому воно 
має виконува-
тися таким чи-
ном,  щоб зона, 
що не прогля-
дається, попе-
реду судна чи 
складу суден 
була не більше 
350 метрів 

Підпункт 
1.7.2 пункту 
1.7 розділу 1 
Положення 
№ 91 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 завантаження 
виконується так, 
щоб не порушу-
вати остійності 
судна та міцно-
сті корпусу су-
дна, при цьому 
воно викону-
ється таким чи-
ном, щоб зона, 
що не прогляда-
ється, попереду 
судна чи складу 
суден була не 
більше 350 мет-
рів 

 

16.10. Судна, призна-
чені для пере-
везення паса-
жирів, повинні 
мати на борту 
кількість паса-
жирів не бі-
льшу, ніж це 
дозволено Ре-
гістром судно-
плавства Укра-
їни 

Підпункт 
1.7.3 пункту 
1.7 розділу 1 
Положення 
№ 91 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 судна призна-
чені для переве-
зення пасажи-
рів, мають на 
борту кількість 
пасажирів не бі-
льшу, ніж це до-
зволено Регіст-
ром судноплавс-
тва України 
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речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

16.11. Конструкція та 
устаткування 
суден і з'єд-
нань плавучого 
матеріалу по-
винні відпові-
дати вимогам 
Правил Регіс-
тру судноплав-
ства України 
та забезпечу-
вати безпеку 
осіб, які є на 
борту, безпеку 
судноплавства, 
а також дотри-
мання вимог 
цих Правил 

Підпункт 
1.8.1 пункту 
1.8 розділу 1 
Положення 
№ 91 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 конструкція та 
устаткування 
суден і з'єднань 
плавучого мате-
ріалу відповіда-
ють вимогам 
Правил № 91 
Регістру судноп-
лавства України 
та забезпечують 
безпеку осіб, які 
є на борту, без-
пеку судноплав-
ства, а також до-
тримання вимог 
Правил № 91 

 

16.12. Усі судна, за 
винятком су-
ден складу, що 
штовхається, 
крім штовха-
чів, повинні 
мати достатній 
і кваліфікова-
ний екіпаж для 
забезпечення 
безпеки осіб, 

Підпункт 
1.8.2 пункту 
1.8 розділу 1 
Положення 
№ 91 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 судна за винят-
ком суден 
складу, що што-
вхається, крім 
штовхачів, по-
винні мати до-
статній і квалі-
фікований екі-
паж для забезпе-
чення безпеки 
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які є на борту, 
а також без-
пеки плавання. 
Однак немото-
рні судна, які 
зчалені попа-
рно, і деякі су-
дна, що букси-
руються в жор-
стко зчаленому 
з'єднанні, мо-
жуть не мати 
екіпажу, якщо 
спарене чи жо-
рстко зчалене 
з'єднання має 
достатній і 
кваліфікований 
екіпаж для за-
безпечення 
безпеки осіб, 
які є на борту, 
а також без-
пеки плавання 

природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

осіб, які є на бо-
рту, а також без-
пеки плавання 

16.13. За румпелем 
чи штурвалом 
під час пла-
вання повинна 
бути, принай-
мні, одна ква-
ліфікована 
особа не моло-
дше 18 років 

Підпункт 
1.9.1 пункту 
1.9 розділу 1 
Положення 
№ 91 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 за румпелем чи 
штурвалом су-
дна під час пла-
вання знахо-
диться принай-
мні, одна квалі-
фікована особа 
не молодше 18 
років 
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природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

16.14. Для забезпе-
чення належ-
ного управ-
ління судном 
стерновий по-
винен мати мо-
жливість одер-
жувати і пере-
давати всі по-
відомлення і 
команди, що 
надходять до 
стернової ру-
бки чи з неї. 
Зокрема, він 
повинен мати 
можливість 
чути звукові 
сигнали і мати 
досить широ-
кий огляд у 
всіх напрям-
ках. Якщо до-
сить широкий 
огляд немож-
ливий, то він 
повинен мати 

Підпункт 
1.9.2 пункту 
1.9 розділу 1 
Положення 
№ 91 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 для забезпе-
чення належ-
ного управління 
судном стерно-
вий має можли-
вість одержу-
вати і переда-
вати всі повідо-
млення і ко-
манди, що над-
ходять до стер-
нової рубки чи з 
неї, зокрема, мо-
жливість чути 
звукові сигнали 
і мати досить 
широкий огляд 
у всіх напрям-
ках, якщо до-
сить широкий 
огляд неможли-
вий, то він пови-
нен мати мож-
ливість користу-
ватися оптич-
ним пристроєм, 
що забезпечує 
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можливість ко-
ристуватися 
оптичним при-
строєм, що за-
безпечує при 
достатньому 
полі зору чітке 
і не викрив-
лене зобра-
ження 

при достат-
ньому полі зору 
чітке і не викри-
влене зобра-
ження 

16.15. При особливих 
обставинах для 
інформування 
стернового на 
судні повинен 
бути спостере-
жний пост чи 
пост для прий-
мання звуко-
вих сигналів 

Підпункт 
1.9.3 пункту 
1.9 розділу 1 
Положення 
№ 91 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 при особливих 
обставинах для 
інформування 
стернового на 
судні встанов-
люється спосте-
режний пост чи 
пост для прий-
мання звукових 
сигналів 

 

16.16. Судно повинне 
мати такі осно-
вні суднові до-
кументи: 

Підпункт 
1.10.1 пункту 
1.10 розділу 1 
Положення 
№ 91 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 

52.22 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 судна мають су-
днові документи 
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свідоцтво про 
право пла-
вання (судно-
вий патент); 
свідоцтво про 
право власно-
сті на судно; 
свідоцтво про 
придатність до 
плавання; 
класифікаційне 
свідоцтво та 
інші свідоцтва 
класифікацій-
ного товарис-
тва стосовно 
класу; 
свідоцтво про 
мінімальний 
склад екіпажу; 
пожежно-конт-
рольний фор-
муляр; 
суднова роль 
(список осіб 
суднового екі-
пажу); 
судновий жур-
нал (вахтовий 
журнал, єди-
ний вахтовий 
журнал); 
машинний жу-
рнал (для су-

особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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ден з механіч-
ним двигу-
ном); 
санітарний жу-
рнал; 
суднове саніта-
рне свідоцтво; 
єдину книгу 
оглядів суден; 
дозвіл на право 
користування 
судновою ра-
діостанцією; 
пасажирське 
свідоцтво (для 
пасажирських 
суден); 
мірильне сві-
доцтво (тільки 
для суден, при-
значених для 
перевезення 
вантажів). 
Малим суднам 
достатньо мати 
судновий бі-
лет, свідоцтво 
про придат-
ність судна до 
плавання. 
Безекіпажному 
судну достат-
ньо мати свідо-
цтво про право 
плавання, сві-
доцтво про 
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право власно-
сті на судно, 
свідоцтво про 
придатність до 
плавання, кла-
сифікаційне 
свідоцтво та 
інші свідоцтва 
класифікацій-
ного товарис-
тва стосовно 
класу. 
Судно, що 
здійснює між-
народні рейси, 
повинне мати 
документи, пе-
редбачені між-
народними до-
говорами, сто-
роною яких є 
Україна 

16.17. Один примір-
ник цих  Пра-
вил  повинен  
бути  на  борту  
кожного судна,  
за  винятком 
малих суден та 
суден складу,  
що штовха-
ється, крім 
штовхача, і на 
кожному з'єд-
нанні плаву-
чого матеріалу 

Пункт 1.11 
розділу 1 По-
ложення 
№ 91 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 один примірник 
Правил № 91 на-
явний на борту 
кожного судна, 
за винятком ма-
лих суден та су-
ден складу, що 
штовхається, 
крім штовхача, і 
на кожному з'єд-
нанні плавучого 
матеріалу 
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забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

16.18. Коли судно, 
з'єднання пла-
вучого матері-
алу чи плавуча 
споруда втра-
чає який-не-
будь предмет, 
унаслідок чого 
може виник-
нути переш-
кода чи небез-
пека для суд-
ноплавства, су-
дноводій або 
особа, відпові-
дальна за пла-
вучу споруду, 
повинні не-
гайно сповіс-
тити структу-
рні підрозділи 
Річкової інфо-
рмаційної слу-
жби (далі - 
РІС) та ДУ 
"Держгідрогра-
фія", вказавши 
якомога точ-
ніше місце, де 

Пункти 
1.12.3, 1.12.4, 
1.13.3, 1.14 
розділу 1 По-
ложення 
№ 91 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 судноводій або 
особа, відпові-
дальна за пла-
вучу споруду, 
негайно мають 
можливість та 
сповіщають Річ-
кову інформа-
ційну службу та 
ДУ «Держгідро-
графія» про 
втрату будь-
якого предмету, 
унаслідок чого 
може виникнути 
перешкода чи 
небезпека для 
судноплавства, 
зустріч невідо-
мої перешкоди, 
що захаращує 
водний шлях, 
про пошко-
дження судном 
чи з'єднанням 
плавучого мате-
ріалу гідротехні-
чної споруди 
або мосту, а та-
кож як правило 
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загубився пре-
дмет, а також, 
при можливо-
сті, позначити 
це місце віхою. 
 
Коли судно зу-
стрічає неві-
дому переш-
коду, що заха-
ращує водний 
шлях, судново-
дій повинен 
негайно спові-
стити структу-
рні підрозділи 
РІС, ДП "Укр-
водшлях" та 
ДУ "Держгід-
рографія", вка-
завши якомога 
точніше місце, 
де була вияв-
лена переш-
кода. 
 
Як правило, 
кожний судно-
водій повинен 
негайно спові-
щати структу-
рні підрозділи 
РІС та ДУ "Де-
ржгідрографія" 
про всі випа-
дки чи аварії, 

про всі випадки 
чи аварії, помі-
чені на сигналі-
заційних прист-
роях 
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помічені на си-
гналізаційних 
пристроях. 
 
Якщо судно чи 
з'єднання пла-
вучого матері-
алу пошкодить 
гідротехнічну 
споруду або 
міст, то судно-
водій повинен 
негайно спові-
стити структу-
рні підрозділи 
РІС та ДУ "Де-
ржгідрографія" 

16.19. При аварії, що 
становить не-
безпеку для 
осіб, які пере-
бувають на бо-
рту, судново-
дій повинен 
використову-
вати всі наявні 
в його розпо-
рядженні за-
соби для поря-
тунку цих осіб 

Підпункт 
1.16.1 пункту 
1.16 розділу 1 
Положення 
№ 91 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 судноводій при 
аварії, що стано-
вить небезпеку 
для осіб, які пе-
ребувають на 
борту, викорис-
товує всі наявні 
в його розпоря-
дженні засоби 
для порятунку 
цих осіб 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

16.20. Якщо судно 
або з'єднання 
плавучого ма-
теріалу сіло на 
мілину чи за-
тонуло на фар-
ватері або поб-
лизу від нього, 
то судноводій 
цього судна чи 
з'єднання пла-
вучого матері-
алу повинен у 
найкоротший 
термін і з до-
триманням зо-
бов'язань щодо 
сигналів, за-
значених у пу-
нкті 3.25 цих 
Правил, попе-
редити судна і 
з'єднання пла-
вучого матері-
алу, що набли-
жаються у від-
повідних міс-
цях і на достат-
ній відстані від 
місця аварії, 
для того щоб 
вони могли 
вчасно вжити 

Підпункт 
1.17.2, 1.17.3 
пункту 1.17 
розділу 1 По-
ложення 
№ 91 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 судноводій має 
можливість та 
попереджає у 
випадку потрап-
ляння судна або 
з'єднання плаву-
чого матеріалу 
на мілину чи за-
топлення на фа-
рватері або поб-
лизу від нього, у 
найкоротший 
термін судна і 
з'єднання плаву-
чого матеріалу, 
що наближа-
ються у відпові-
дних місцях і на 
достатній відс-
тані від місця 
аварії, для того 
щоб вони могли 
вчасно вжити 
необхідних за-
ходів, а якщо 
аварія відбулася 
при проході че-
рез шлюз, то ди-
спетчера шлюзу 
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необхідних за-
ходів 

17. Ліцензійні 
умови прова-
дження госпо-
дарської діяль-
ності з переве-
зення пасажи-
рів, небезпеч-
них вантажів 
та небезпечних 
відходів річко-
вим, морським 
транспортом, 
затверджені 
постановою 
Кабінету Міні-
стрів України 
від 23 грудня 
2015 року 
№ 1186 (далі – 
Ліцензійні 
умови 
№ 1186): 

         

17.1. До зайняття 
посад команд-
ного складу, 
для яких не пе-
редбачено при-
своєння 
звання, а також 
членів судно-
вої команди 
допускаються 
особи, які ма-
ють видані в 

Абзац пер-
ший пункту 6 
Ліцензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 до зайняття по-
сад командного 
складу, для яких 
не передбачено 
присвоєння 
звання, а також 
членів суднової 
команди допу-
щено особи, які 
мають видані в 
установленому 
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установленому 
порядку доку-
менти, що під-
тверджують їх 
кваліфікацію, 
необхідну для 
виконання 
обов’язків на 
судні 

 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

порядку докуме-
нти, що підтвер-
джують їх квалі-
фікацію, необ-
хідну для вико-
нання обов’язків 
на судні 

17.2. Ліцензіат по-
винен укласти 
та мати тру-
дові договори з 
усіма найма-
ними спеціалі-
стами 

Абзац другий 
пункту 6 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 ліцензіат уклав 
та має трудові 
договори з усіма 
найманими спе-
ціалістами 
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О4 

 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

17.3. Ліцензіат зо-
бов’язаний по-
відомляти ор-
гану ліцензу-
вання про 
зміну даних, 
зазначених у 
документах, 
що додавалися 
до заяви про 
отримання лі-
цензії (крім ві-
домостей про 
членів екіпажу 
судна, які за-
безпечують на-
дання відпові-
дних послуг). 
У разі виник-
нення таких 
змін ліцензіат 
зобов’язаний 

Пункт 7 Ліце-
нзійних умов 
№ 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 ліцензіат пові-
домляє органу 
ліцензування 
про зміну даних, 
зазначених у до-
кументах, що 
додавалися до 
заяви про отри-
мання ліцензії 
(крім відомос-
тей про членів 
екіпажу судна, 
які забезпечу-
ють надання від-
повідних пос-
луг), шляхом 
подання протя-
гом місяця до 
органу ліцензу-
вання відповід-
ного повідом-
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протягом мі-
сяця подати до 
органу ліцен-
зування відпо-
відне повідом-
лення в пись-
мовій формі 
разом з копі-
ями докумен-
тів, які підтве-
рджують від-
повідні зміни 

природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

лення в письмо-
вій формі разом 
з копіями доку-
ментів, які підт-
верджують від-
повідні зміни 

17.4. Ліцензіат по-
винен забезпе-
чити збері-
гання протягом 
строку дії ліце-
нзії докумен-
тів, копії яких 
подавалися до 
органу ліцен-
зування, а та-
кож докуме-
нта, що підтве-
рджує вне-
сення плати за 
видачу ліцензії 

Пункт 9 Ліце-
нзійних умов 
№ 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 ліцензіат забез-
печує зберігання 
протягом строку 
дії ліцензії доку-
ментів, копії 
яких подавалися 
до органу ліцен-
зування, а також 
документа, що 
підтверджує 
внесення плати 
за видачу ліцен-
зії 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

17.5. Ліцензіат по-
винен забезпе-
чити збері-
гання протягом 
строку дії ліце-
нзії документів 
(копій), які 
підтверджують 
достовірність 
даних, що за-
значалися у до-
кументах, які 
подавалися до 
органу ліцен-
зування 

Пункт 10 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 ліцензіат забез-
печує зберігання 
протягом строку 
дії ліцензії доку-
ментів (копій), 
які підтверджу-
ють достовір-
ність даних, що 
зазначалися у 
документах, які 
подавалися до 
органу ліцензу-
вання 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

17.6. Ліцензіат може 
надавати пос-
луги з переве-
зення пасажи-
рів, небезпеч-
них вантажів 
та небезпечних 
відходів річко-
вим, морським 
транспортом 
виключно 
тими суднами, 
відомості про 
які подавалися 
до органу ліце-
нзування 

Пункт 11 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 ліцензіат надає 
послуги з пере-
везення пасажи-
рів, небезпечних 
вантажів та не-
безпечних від-
ходів річковим, 
морським транс-
портом виклю-
чно тими суд-
нами, відомості 
про які подава-
лися до органу 
ліцензування 

 

17.7. У головному 
офісі ліцензі-
ата (або його 

Пункт 12 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-

50.1 
50.2 
50.3 

О1 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 

Смерть лю-
дини 
 

4 у головному 
офісі ліцензіата 
(або його філії 
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філії чи ін-
шому відокре-
мленому під-
розділі, якщо 
така філія (під-
розділ) несе 
відповідаль-
ність за екс-
плуатацію су-
ден) повинні 
зберігатися ко-
пії суднових 
документів ко-
жного судна 
ліцензіата 
щодо реєстра-
ції та класифі-
кації такого су-
дна, а також 
(за наявності) 
підтвердження 
відповідності 
судна і ліцензі-
ата вимогам 
міжнародних 
договорів Ук-
раїни 

вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.4  
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

чи іншому відо-
кремленому під-
розділі, якщо 
така філія (під-
розділ) несе від-
повідальність за 
експлуатацію 
суден) зберіга-
ються копії суд-
нових докумен-
тів кожного су-
дна ліцензіата 
щодо реєстрації 
та класифікації 
такого судна, а 
також (за наяв-
ності) підтвер-
дження відпо-
відності судна і 
ліцензіата вимо-
гам міжнарод-
них договорів 
України 

17.8. Ліцензіат у 
разі планового 
або позаплано-
вого припи-
нення (у 
зв’язку з відсу-
тністю матері-
ально-техніч-

Пункт 13 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 ліцензіат у разі 
планового або 
позапланового 
припинення (у 
зв’язку з відсут-
ністю матеріа-
льно-технічної 
бази, виникнен-
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ної бази, вини-
кненням форс-
мажорних об-
ставин тощо) 
провадження 
ним виду гос-
подарської дія-
льності зага-
лом зобов’яза-
ний повідом-
ляти про це ор-
гану ліцензу-
вання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

ням форс-мажо-
рних обставин 
тощо) прова-
дження ним 
виду господар-
ської діяльності 
загалом повідо-
мляє про це ор-
ган ліцензу-
вання 

17.9. ліцензіатом ви-
конуються на-
ступні вимоги 
щодо переве-
зення пасажи-
рів, небезпеч-
них вантажів 
та небезпечних 
відходів на су-
днах (крім ма-
лих/маломір-
них суден): 
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17.9.1. Мінімальна кі-

лькість членів 
екіпажів суден 
ліцензіата по-
винна відпові-
дати вимогам, 
передбаченим 
розділом IV 
Порядку ви-
значення міні-
мального 
складу екіпажу 
судна, затвер-
дженого Міні-
нфраструктури 

Пункт 15 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 мінімальна кіль-
кість членів екі-
пажів суден лі-
цензіата відпові-
дає вимогам за-
конодавства 

 

17.9.2. Відповідно до 
розділу III По-
рядку визна-
чення мініма-
льного складу 
екіпажу судна, 

Пункт 16 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 судноводії та 
інші члени екі-
пажів суден лі-
цензіата, які до-
пущені до ро-
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затвердженого 
Мінінфрастру-
ктури, судно-
водії та інші 
члени екіпажів 
суден ліцензі-
ата, які допу-
щені до ро-
боти, повинні 
мати відпові-
дну кваліфіка-
цію 

особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

боти, мають від-
повідну кваліфі-
кацію 

17.9.3. Ліцензіат, що є 
судновласни-
ком морських 
пасажирських 
суден, у тому 
числі високош-
видкісних, 
морських ван-
тажних суден 
валовою міст-
кістю 500 і бі-

Пункт 17 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 ліцензіат, що є 
судновласником 
морських паса-
жирських суден, 
у тому числі ви-
сокошвидкіс-
них, морських 
вантажних су-
ден валовою мі-
сткістю 500 і бі-
льше або морсь-
ких пересувних 
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льше або мор-
ських пересув-
них бурових 
установок, по-
винен відпо-
відно до між-
народних дого-
ворів України 
мати у складі 
берегового пе-
рсоналу та суд-
нового екіпажу 
спеціалістів з 
охорони 

 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

бурових устано-
вок, повинен 
відповідно до 
міжнародних 
договорів Укра-
їни мати у 
складі берего-
вого персоналу 
та суднового 
екіпажу спеціа-
лістів з охорони 

17.9.4. Ліцензіат по-
винен укласти 
в установле-
ному Законом 
України “Про 
страхування” 
порядку такі 
договори 
обов’язкового 
страхування: 
договір страху-
вання відпові-
дальності мор-
ського перевіз-
ника та вико-
навця робіт, 
пов’язаних з 

Абзац другий 
пункту 18 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 ліцензіат уклав 
в установленому 
порядку договір 
страхування від-
повідальності 
морського пере-
візника та вико-
навця робіт, 
пов’язаних з об-
слуговуванням 
морського тран-
спорту, щодо ві-
дшкодування 
збитків, завда-
них пасажирам, 
багажу, пошті, 
вантажу, іншим 
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обслуговуван-
ням морського 
транспорту, 
щодо відшко-
дування збит-
ків, завданих 
пасажирам, ба-
гажу, пошті, 
вантажу, ін-
шим користу-
вачам морсь-
кого транспо-
рту та третім 
особам 

 
 
 
О4 

 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

користувачам 
морського тран-
спорту та третім 
особам 

17.9.5. договір страху-
вання засобів 
водного транс-
порту 

Абзац третій 
пункту 18 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 ліцензіат уклав 
в установленому 
порядку договір 
страхування за-
собів водного 
транспорту 
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природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

17.9.6. договір страху-
вання відпові-
дальності 
суб’єктів пере-
везення небез-
печних ванта-
жів на випадок 
настання нега-
тивних наслід-
ків під час пе-
ревезення та-
ких вантажів 

Абзац четвер-
тий пункту 18 
Ліцензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 ліцензіат уклав 
в установленому 
порядку договір 
страхування від-
повідальності 
суб’єктів пере-
везення небезпе-
чних вантажів 
на випадок на-
стання негатив-
них наслідків 
під час переве-
зення таких ван-
тажів 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

17.9.7 договір страху-
вання відпові-
дальності мор-
ського суднов-
ласника 

Абзац п’ятий 
пункту 18 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 ліцензіат уклав 
в установленому 
порядку договір 
страхування від-
повідальності 
морського суд-
новласника 

 

17.9.8. Ліцензіат по-
винен впрова-

Пункт 19 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-

50.1 
50.2 
50.3 

О1 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 

Смерть лю-
дини 
 

4 ліцензіат впро-
вадив та забез-
печує подальше 
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дити та забез-
печити пода-
льше підтри-
мання та онов-
лення системи 
управління 
безпекою суд-
ноплавства у 
порядку, ви-
значеному По-
ложенням про 
систему управ-
ління безпе-
кою судноп-
лавства на 
морському і рі-
чковому транс-
порті, затвер-
дженим Мінін-
фраструктури 

вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.4  
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

підтримання та 
оновлення сис-
теми управління 
безпекою судно-
плавства у ви-
значеному по-
рядку 

17.9.9. Ліцензіат по-
винен забезпе-
чити на суднах 
безпечні 
умови, режим 
праці, а також 
обладнання 
всіма необхід-
ними для цього 

Пункт 20 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 ліцензіат забез-
печує на суднах 
безпечні умови, 
режим праці, а 
також облад-
нання всіма не-
обхідними для 
цього засобами і 
устаткуванням 
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засобами і 
устаткованням 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

17.9.10. зареєстровані 
відповідно до 
розділів II, III 
Порядку ве-
дення Держав-
ного суднового 
реєстру Укра-
їни та Судно-
вої книги Ук-
раїни, затвер-
дженого поста-
новою Кабі-
нету Міністрів 
України від 26 

Абзац другий 
пункту 21 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 

4 до використання 
під час прова-
дження госпо-
дарської діяль-
ності допущено 
судна, які зареє-
стровані відпо-
відно до вимог 
законодавства 
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вересня 1997 р. 
№ 1069 

 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

17.9.11. є власністю лі-
цензіата та на 
які є свідоцтво 
про право вла-
сності на судно 
або використо-
вуються ліцен-
зіатом на умо-
вах договору 
бербоут-чар-
теру 

Абзац третій 
пункту 21 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 до використання 
під час прова-
дження госпо-
дарської діяль-
ності допущено 
судна, які є вла-
сністю ліцензі-
ата та на які є 
свідоцтво про 
право власності 
на судно або ви-
користовуються 
ліцензіатом на 
умовах договору 
бербоут-чартеру 
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О4 

 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

17.9.12. Використання 
одного і того ж 
судна одноча-
сно кількома 
ліцензіатами 
заборонено 

Пункт 22 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 використання 
одного і того ж 
судна одночасно 
кількома ліцен-
зіатами не здійс-
нюється 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

17.10. ліцензіатом ви-
конуються на-
ступні вимоги 
щодо переве-
зення пасажи-
рів малими/ма-
ломірними су-
днами: 

         

17.10.1. З метою забез-
печення безпе-
чної експлуа-
тації кожного 
малого/маломі-
рного судна і 
зв’язку між лі-
цензіатом та 
особами на бо-
рту суден ліце-
нзіат повинен 
призначити 
особу (осіб) на 
березі. Призна-
ченою особою 
не може бути 
член екіпажу 

Пункт 23 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 з метою забезпе-
чення безпечної 
експлуатації ко-
жного ма-
лого/маломір-
ного судна і 
зв’язку між лі-
цензіатом та 
особами на бо-
рту суден ліцен-
зіатом призна-
чено особу 
(осіб) на березі, 
яка не є членом 
екіпажу 
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природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

17.10.2. Ліцензіат по-
винен призна-
чити посадо-
вих осіб, від-
повідальних за 
експлуатацію 
та користу-
вання ма-
лими/маломір-
ними суднами, 
розміщення їх 
на базах для 
стоянок таких 
суден, а також 
за організацію 
робіт із забез-
печення без-
пеки судноп-
лавства 

Пункт 24 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 ліцензіатом при-
значено посадо-
вих осіб, відпо-
відальних за 
експлуатацію та 
користування 
малими/маломі-
рними суднами, 
розміщення їх 
на базах для сто-
янок таких су-
ден, а також за 
організацію ро-
біт із забезпе-
чення безпеки 
судноплавства 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

17.10.3. Управління 
малими/мало-
мірними суд-
нами і членами 
екіпажу по-
винна здійсню-
вати спеціа-
льно призна-
чена особа 

Пункт 25 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 управління ма-
лими/маломір-
ними суднами і 
членами екі-
пажу здійснює 
спеціально при-
значена особа 

 

17.10.4. Судноводії та 
інші члени екі-

Пункт 26 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-

50.1 
50.2 
50.3 

О1 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 

Смерть лю-
дини 
 

4 судноводії та 
інші члени екі-
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пажів ма-
лих/маломір-
них суден ліце-
нзіата, які до-
пущені до ро-
боти, повинні 
мати відпові-
дні кваліфіка-
цію та посвід-
чення судново-
дія, отримане 
згідно з Поло-
женням про 
порядок видачі 
посвідчень су-
дноводія ма-
лого/маломір-
ного судна, за-
твердженим 
Мінінфрастру-
ктури 

вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.4  
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

пажів малих/ма-
ломірних суден 
ліцензіата, які 
допущені до ро-
боти, мають від-
повідні кваліфі-
кацію та посвід-
чення судново-
дія, отримане 
відповідно до 
законодавства 

17.10.5. Судновлас-
ники, судново-
дії малих/мало-
мірних суден 
та посадові 
особи, відпові-
дальні за екс-
плуатацію та-
ких суден та 

Пункт 27 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 судновласники, 
судноводії ма-
лих/маломірних 
суден та поса-
дові особи, від-
повідальні за 
експлуатацію 
таких суден та 
користування 
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користування 
ними, зо-
бов’язані до-
тримуватися 
вимог Правил 
користування 
маломірними 
суднами на во-
дних об’єктах, 
затверджених 
Верховною Ра-
дою Автоном-
ної Республіки 
Крим, облас-
ними, Київсь-
кою та Севас-
топольською 
міськими ра-
дами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

ними, дотриму-
ються вимог 
Правил користу-
вання маломір-
ними суднами 
на водних 
об’єктах, затвер-
джених Верхов-
ною Радою Ав-
тономної Респу-
бліки Крим, об-
ласними, Київ-
ською та Севас-
топольською мі-
ськими радами 

17.10.6. договір страху-
вання засобів 
водного транс-
порту 

Абзац другий 
пункту 28 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 

4 ліцензіат уклав 
договори 
обов’язкового 
страхування за-
собів водного 
транспорту 
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О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

17.10.7. договір страху-
вання відпові-
дальності мор-
ського суднов-
ласника 

Абзац третій 
пункту 28 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 ліцензіат уклав 
договори 
обов’язкового 
страхування від-
повідальності 
морського суд-
новласника 
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О4 

 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

17.10.8. договір страху-
вання відпові-
дальності мор-
ського перевіз-
ника та вико-
навця робіт, 
пов’язаних з 
обслуговуван-
ням морського 
транспорту, 
щодо відшко-
дування збит-
ків, завданих 
пасажирам, ба-
гажу, пошті, 
вантажу, ін-
шим користу-
вачам морсь-
кого транспо-
рту та третім 
особам 

Абзац четвер-
тий пункту 28 
Ліцензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 ліцензіат уклав 
договори 
обов’язкового 
страхування від-
повідальності 
морського пере-
візника та вико-
навця робіт, 
пов’язаних з об-
слуговуванням 
морського тран-
спорту, щодо ві-
дшкодування 
збитків, завда-
них пасажирам, 
багажу, пошті, 
вантажу, іншим 
користувачам 
морського тран-
спорту та третім 
особам 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

17.10.9. Ліцензіат по-
винен забезпе-
чити на ма-
лих/маломір-
них суднах 
безпечні 
умови, режим 
праці, а також 
обладнання 
всіма необхід-
ними для цього 
засобами і 
устаткованням 

Пункт 29 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 ліцензіат забез-
печив на ма-
лих/маломірних 
суднах безпечні 
умови, режим 
праці, а також 
обладнання 
всіма необхід-
ними для цього 
засобами і уста-
ткованням 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

17.10.10. Кожне 
мале/маломі-
рне судно по-
винно мати су-
днові докуме-
нти, передба-
чені статтею 
28 Кодексу то-
рговельного 
мореплавства 
України та пе-
реліком доку-
ментів Регіс-
тру судноплав-
ства України, 
що видаються 
в результаті 
його наглядо-
вої діяльності 
згідно з типом 
та призначен-
ням судна 

Пункт 30 Лі-
цензійних 
умов № 1186 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
(фізичні 
особи-підп-
риємці), які 
мають судна 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 кожне мале/ма-
ломірне судно 
має суднові до-
кументи, перед-
бачені статтею 
28 Кодексу тор-
говельного мо-
реплавства Ук-
раїни та перелі-
ком документів 
Регістру судноп-
лавства України, 
що видаються в 
результаті його 
наглядової дія-
льності згідно з 
типом та приз-
наченням судна 

 

18. Порядок ви-
значення міні-
мального 
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складу екіпажу 
судна, затвер-
джений нака-
зом Мінінфра-
структури від 
10.11.2014 
№ 575, та заре-
єстрований в 
Мінюсті від 
26.11.2014 за 
№ 1507/26284 
(далі – Поря-
док № 575): 

18.1. здатність нести 
безпечну хо-
дову навіга-
ційну вахту, 
машинну та ра-
діовахту і ве-
сти загальний 
контроль за су-
дном, механіз-
мами та облад-
нанням 

Абзац другий 
пункту 2.1 
розділу ІІ По-
рядку № 575 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 екіпаж здатний 
нести безпечну 
ходову навіга-
ційну вахту, ма-
шинну та радіо-
вахту і вести за-
гальний конт-
роль за судном, 
механізмами та 
обладнанням 

 

18.2. можливість 
безпечно здійс-
нювати швар-
тові операції 

Абзац третій 
пункту 2.1 
розділу ІІ По-
рядку № 575 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 екіпаж здатний 
безпечно здійс-
нювати швар-
тові операції 
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які мають 
судна  

 
 
 
О3 

 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

18.3. здатність вико-
нувати дії 
щодо попере-
дження нане-
сення шкоди 
навколиш-
ньому природ-
ному середо-
вищу 

Абзац четвер-
тий пункту 
2.1 розділу ІІ 
Порядку 
№ 575 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 екіпаж здатний 
виконувати дії 
щодо попере-
дження нане-
сення шкоди на-
вколишньому 
природному се-
редовищу 

 

18.4. забезпечення 
належного ме-

Абзац п’ятий 
пункту 2.1 

Субєкти го-
сподарю-

50.10 
50.20 

О1 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 

Смерть лю-
дини 
 

4 екіпаж здатний 
забезпечити на-
лежний медико-
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дико-санітар-
ного догляду 
на судні 

розділу ІІ По-
рядку № 575 

вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

 
 
 
 
 
О3 

 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

санітарний до-
гляд на судні 

18.5. забезпечення 
безпеки пере-
везення паса-
жирів та ванта-
жів 

Абзац шос-
тий пункту 
2.1 розділу ІІ 
Порядку 
№ 575 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 екіпаж здатний 
забезпечити без-
пеку переве-
зення пасажирів 
та вантажів 

 

18.6. здатність за-
безпечувати 
перевірку та 

Абзац сьомий 
пункту 2.1 

Субєкти го-
сподарю-

50.10 
50.20 

О1 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 

Смерть лю-
дини 
 

4 екіпаж здатний 
забезпечити пе-
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підтримку 
конструкційної 
цілісності су-
дна 

розділу ІІ По-
рядку № 575 

вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

 
 
 
 
 
О3 

 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

ревірку та підт-
римку конструк-
ційної цілісності 
судна 

18.7. забезпечення 
експлуатації 
судна відпо-
відно до Плану 
охорони судна 

Абзац вось-
мий пункту 
2.1 розділу ІІ 
Порядку 
№ 575 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 екіпаж здатний 
забезпечити екс-
плуатацію судна 
відповідно до 
Плану охорони 
судна 

 

18.8. здатність та 
можливість 
експлуатувати 

Абзац 
дев’ятий пун-

Субєкти го-
сподарю-

50.10 
50.20 

О1 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 

Смерть лю-
дини 
 

4 екіпаж здатний 
та спроможний 
експлуатувати 
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всі пристрої, 
що забезпечу-
ють водонеп-
роникність, 
підтримання їх 
у ефективному 
стані, викорис-
тання компете-
нтної аварійної 
партії з боро-
тьби за живу-
чість судна 

кту 2.1 роз-
ділу ІІ По-
рядку № 575 

вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

 
 
 
 
 
О3 

 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

всі пристрої, що 
забезпечують 
водонепроник-
ність, підтри-
мання їх у ефек-
тивному стані, 
використання 
компетентної 
аварійної партії 
з боротьби за 
живучість судна 

18.9. здатність та 
можливість 
експлуатувати 
суднове проти-
пожежне та 
аварійне обла-
днання, ряту-
вальні засоби, 
виконуючи всі 
необхідні рег-
ламентні ро-
боти з їх техні-
чного обслуго-
вування та ре-
монту 

Абзац деся-
тий пункту 
2.1 розділу ІІ 
Порядку 
№ 575 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 екіпаж здатний 
та спроможний 
експлуатувати 
суднове проти-
пожежне та ава-
рійне облад-
нання, рятува-
льні засоби, ви-
конуючи всі не-
обхідні регламе-
нтні роботи з їх 
технічного об-
слуговування та 
ремонту 

 

18.10. здатність екс-
плуатувати та 
підтримувати в 

Абзац одина-
дцятий пун-

Субєкти го-
сподарю-

50.10 
50.20 

О1 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 

Смерть лю-
дини 
 

4 екіпаж здатний 
експлуатувати 
та підтримувати 
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належному 
стані головне 
рушійне устат-
кування та до-
поміжні меха-
нізми 

кту 2.1 роз-
ділу ІІ По-
рядку № 575 

вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

 
 
 
 
 
О3 

 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

в належному 
стані головне 
рушійне устат-
кування та допо-
міжні механізми 

18.11. Також необхі-
дно врахувати 
ті суднові фун-
кції, які засто-
совуються для 
кожного окре-
мого судна з 
урахуванням 
типу (призна-
чення) судна, 
району пла-
вання тощо 

Абзац двана-
дцятий пун-
кту 2.1 роз-
ділу ІІ По-
рядку № 575 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 екіпаж здатний 
виконувати суд-
нові функції, які 
застосовуються 
для кожного ок-
ремого судна з 
урахуванням 
типу (призна-
чення) судна, 
району плавання 
тощо 
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18.12. Оригінал сві-

доцтва зберіга-
ється на борту 
судна 

Пункт 3.7 ро-
зділу ІІІ По-
рядку № 575 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 оригінал свідоц-
тва про мініма-
льний склад екі-
пажу зберіга-
ється на борту 
судна 

 

18.13. Судновласник 
для виходу су-
дна в рейс зо-
бов’язаний за-
безпечити при-
сутність на бо-
рту судна міні-
мального 
складу екіпажу 
за чисельністю 
та кваліфіка-
цією не нижче, 
ніж визначено 
свідоцтвом 

Пункт 3.8 ро-
зділу ІІІ По-
рядку № 575 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 судновласник 
для виходу су-
дна в рейс забез-
печує присут-
ність на борту 
судна мінімаль-
ного складу екі-
пажу за чисель-
ністю та квалі-
фікацією не ни-
жче, ніж визна-
чено свідоцтвом 
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18.14. У разі виник-

нення змін у 
відомостях, що 
внесені до сві-
доцтва, а та-
кож у разі 
зміни району 
плавання су-
дна, його конс-
трукцій, меха-
нізмів та обла-
днання або ме-
тодів експлуа-
тації, що може 
вплинути на 
рівень безпеки, 
судновласник 
зобов’язаний 
подати до цен-
трального ор-
гану виконав-
чої влади, що 
забезпечує реа-
лізацію держа-
вної політики у 
сфері безпеки 
на морському 
та річковому 
транспорті, за-
яву для оформ-
лення нового 
свідоцтва. При 
цьому доку-
мент, що під-
лягає заміні, 
повертається 

Пункт 3.9 ро-
зділу ІІІ По-
рядку № 575 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 у разі виник-
нення змін у ві-
домостях, що 
внесені до свідо-
цтва, а також у 
разі зміни рай-
ону плавання 
судна, його кон-
струкцій, меха-
нізмів та облад-
нання або мето-
дів експлуатації, 
що може впли-
нути на рівень 
безпеки, суднов-
ласником по-
дано до центра-
льного органу 
виконавчої 
влади, що забез-
печує реаліза-
цію державної 
політики у сфері 
безпеки на мор-
ському та річко-
вому транспо-
рті, заяву для 
оформлення но-
вого свідоцтва 
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до централь-
ного органу 
виконавчої 
влади, що за-
безпечує реалі-
зацію держав-
ної політики у 
сфері безпеки 
на морському 
та річковому 
транспорті 

18.15. Мінімальний 
склад екіпажу 
суден визначає 
чисельність 
екіпажу, члени 
якого мають 
належну квалі-
фікацію і склад 
якого достат-
ній для забез-
печення безпе-
чної експлуа-
тації судна, до-
тримання ви-
мог режиму 
робочого часу і 
часу відпочи-
нку на борту 
судна 

Пункт 4.1 ро-
зділу ІV По-
рядку № 575 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 мінімальний 
склад екіпажу 
суден визначає 
чисельність екі-
пажу, члени 
якого мають на-
лежну кваліфі-
кацію і склад 
якого достатній 
для забезпе-
чення безпечної 
експлуатації су-
дна, дотримання 
вимог режиму 
робочого часу і 
часу відпочинку 
на борту судна 

 

18.16. Розрахунок мі-
німального 
складу екіпажу 
самохідних су-
ден, при якому 
допускається 

Пункт 4.6 ро-
зділу ІV По-
рядку № 575 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 розрахунок міні-
мального складу 
екіпажу самохі-
дних суден, при 
якому допуска-
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вихід судна в 
море за межі 
територіальних 
вод України, 
наведено в до-
датку 2 до 
цього Порядку 

які мають 
судна  

 
 
О3 

 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

ється вихід су-
дна в море за 
межі територіа-
льних вод Укра-
їни відповідає 
вимогам дода-
тку 2 до цього 
Порядку 

18.17. Розрахунок мі-
німального 
складу екіпа-
жів самохідних 
суден, що здій-
снюють пла-
вання на при-
бережних мор-
ських шляхах у 
межах терито-
ріальних вод 
України та річ-
кових внутріш-
ніх водних 
шляхах Укра-
їни і на яких не 
здійснюється 
сумісництво 
професій, наве-
дено в додатку 

Пункт 4.7 ро-
зділу ІV По-
рядку № 575 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 розрахунок міні-
мального складу 
екіпажів самохі-
дних суден, що 
здійснюють пла-
вання на прибе-
режних морсь-
ких шляхах у 
межах територі-
альних вод Ук-
раїни та річко-
вих внутрішніх 
водних шляхах 
України і на 
яких не здійс-
нюється суміс-
ництво професій 
відповідає вимо-
гам додатку 3 до 
цього Порядку 
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3 до цього По-
рядку 

18.18. Розрахунок мі-
німального 
складу екіпа-
жів самохідних 
суден, що здій-
снюють пла-
вання на при-
бережних мор-
ських шляхах у 
межах терито-
ріальних вод 
України та річ-
кових внутріш-
ніх водних 
шляхах Укра-
їни і на яких 
здійснюється 
сумісництво 
професій, наве-
дено в додатку 
4 до цього По-
рядку 

Пункт 4.8 ро-
зділу ІV По-
рядку № 575 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 розрахунок міні-
мального складу 
екіпажів самохі-
дних суден, що 
здійснюють пла-
вання на прибе-
режних морсь-
ких шляхах у 
межах територі-
альних вод Ук-
раїни та річко-
вих внутрішніх 
водних шляхах 
України і на 
яких здійсню-
ється сумісниц-
тво професій ві-
дповідає вимо-
гам додатку 4 до 
Порядку 575 

 

19. Кодекс торго-
вельного мо-
реплавства 
України 
(далі – КТМ): 

         

19.1. Судно може 
бути допущене 
до плавання 
тільки після 
того, як буде 
встановлено, 

Стаття 23 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 судно допущене 
до плавання 
тільки після 
того, як встанов-
лено, що воно 
задовольняє ви-
моги безпеки 
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що воно задо-
вольняє ви-
моги безпеки 
мореплавства, 
охорони люд-
ського життя і 
навколиш-
нього природ-
ного середо-
вища 

 
О3 

 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

мореплавства, 
охорони людсь-
кого життя і на-
вколишнього 
природного се-
редовища 

19.2. Вимоги, яким 
повинні відпо-
відати судна 
внутрішнього 
плавання Ук-
раїни, що ви-
ходять в море, 
а також межі 
районів морсь-
кого плавання 
цих суден 
установлено 
класифікацій-
ним товари-
ством 

Стаття 24 
КТМ 

ДП "Класи-
фікаційне 
товариство 
Регістр суд-
ноплавства 
України" 

50.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 класифікацій-
ним товари-
ством установ-
лено вимоги, 
яким повинні 
відповідати су-
дна внутріш-
нього плавання 
України, що ви-
ходять в море, а 
також межі рай-
онів морського 
плавання цих 
суден 
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речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

19.3. Ядерне судно 
має право за-
йти в територі-
альне море Ук-
раїни за усіх 
таких умов: 
а) якщо порт 
оголошено від-
критим для за-
ходження яде-
рних суден; 
б) якщо інфор-
мацію про без-
пеку цього су-
дна заздалегідь 
подано центра-
льному органу 
виконавчої 
влади, що за-
безпечує фор-
мування та ре-
алізує держа-
вну політику у 
сферах морсь-
кого і річко-
вого транспо-
рту, і центра-
льному органу 
виконавчої 
влади, що за-

Стаття 25 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 ядерне судно за-
ходить в терито-
ріальне море 
України за умов 
якщо порт ого-
лошено відкри-
тим для захо-
дження ядерних 
суден, якщо ін-
формацію про 
безпеку цього 
судна заздале-
гідь подано 
центральному 
органу виконав-
чої влади, що за-
безпечує форму-
вання та реалі-
зує державну 
політику у сфе-
рах морського і 
річкового транс-
порту, і центра-
льному органу 
виконавчої 
влади, що забез-
печує форму-
вання та реалі-
зує державну 
політику у сфері 
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безпечує фор-
мування та ре-
алізує держа-
вну політику у 
сфері безпеки 
використання 
ядерної енер-
гії; 
в) якщо цент-
ральний орган 
виконавчої 
влади, що за-
безпечує фор-
мування та ре-
алізує держа-
вну політику у 
сферах морсь-
кого і річко-
вого транспо-
рту, і центра-
льний орган 
виконавчої 
влади, що за-
безпечує фор-
мування та ре-
алізує держа-
вну політику у 
сфері безпеки 
використання 
ядерної енер-
гії, не заборо-
няють це захо-
дження 

безпеки викори-
стання ядерної 
енергії, які не 
забороняють це 
заходження 

19.4. Українські су-
дна, технічний 
нагляд за 

Абзац другий 
статті 26 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-

50.10 
50.20 

О1 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 

Смерть лю-
дини 
 

4 судна, техніч-
ний нагляд за 
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якими здійс-
нюють класи-
фікаційні това-
риства, підля-
гають реєстра-
ції у Держав-
ному судно-
вому реєстрі 
України 

вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

 
 
 
 
 
О3 

 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

якими здійсню-
ють класифіка-
ційні товарис-
тва, зареєстро-
вано у Держав-
ному судновому 
реєстрі України 

19.5. Українські су-
дна, що не під-
лягають реєст-
рації у Держав-
ному судно-
вому реєстрі 
України, реєст-
руються у Суд-
новій книзі Ук-
раїни 

Абзац третій 
статті 26 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 судна, що не пі-
длягають реєст-
рації у Держав-
ному судновому 
реєстрі України, 
зареєстровано у 
Судновій книзі 
України 

 

19.6. Судно, зафрах-
товане за дого-
вором бербоут-

Абзац четвер-
ний статті 26 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-

50.10 
50.20 

О1 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 

Смерть лю-
дини 
 

4 судновласником 
надано відповід-
ний сертифікат 
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чартером 
(стаття 
203 цього Ко-
дексу), за зая-
вою фрахтува-
льника може 
бути тимча-
сово, але не бі-
льше терміну 
дії договору, 
зареєстровано 
у Державному 
судновому ре-
єстрі України 
або в Судновій 
книзі України, 
якщо на мо-
мент фрахту-
вання воно не 
було внесено в 
судновий ре-
єстр іншої дер-
жави та якщо 
таке судно вне-
сено в судно-
вий реєстр ін-
шої держави, 
але запис, 
зроблений в 
судновому ре-
єстрі цієї дер-
жави, зупи-
нено, про що 
судновласник 

вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

 
 
 
 
 
О3 

 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

щодо судна, яке 
на момент фрах-
тування не було 
внесено в судно-
вий реєстр іншої 
держави та якщо 
воно внесено в 
судновий реєстр 
іншої держави, 
але запис, зроб-
лений в судно-
вому реєстрі цієї 
держави, зупи-
нено 
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повинен по-
дати відповід-
ний сертифікат 

19.7. Судно, побудо-
ване на терито-
рії України, пі-
длягає реєстра-
ції в порядку, 
визначеному 
Кабінетом Мі-
ністрів Укра-
їни 

Абзац шос-
тий статті 26 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 судно, побудо-
ване на терито-
рії України, за-
реєстроване в 
порядку, визна-
ченому Кабіне-
том Міністрів 
України 

 

19.8. Судно може 
бути зареєст-
ровано у Дер-
жавному суд-
новому реєстрі 
України або 
Судновій книзі 
України тільки 
в одному мор-
ському порту 
України 

Стаття 27 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 власником змі-
нено порт реєст-
рації судна з до-
триманням ви-
моги, що судно 
може бути заре-
єстровано у 
Державному су-
дновому реєстрі 
України або Су-
дновій книзі Ук-
раїни тільки в 
одному морсь-
кому порту Ук-
раїни 
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або річко-
вим транс-
портом 

19.9. Реєстрація су-
дна у Держав-
ному судно-
вому реєстрі 
України засвід-
чується свідоц-
твом про право 
плавання під 
Державним 
прапором Ук-
раїни (судно-
вий патент), а 
реєстрація у 
Судновій книзі 
України - суд-
новим білетом 

Абзац пер-
ший статті 28 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 реєстрація судна 
у Державному 
судновому реєс-
трі України за-
свідчена свідоц-
твом про право 
плавання під 
Державним пра-
пором України 
(судновим па-
тентом), а реєст-
рація у Судно-
вій книзі Укра-
їни - судновим 
білетом 

 

19.10. Про будь-які 
зміни відомос-
тей, що підля-
гають вне-
сенню в Дер-
жавний судно-
вий реєстр Ук-
раїни або Суд-
нову книгу Ук-
раїни, власник 
судна або фра-
хтувальник за 
бербоут-чарте-
ром протягом 
двох тижнів з 

Стаття 30 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 власник судна 
або фрахтуваль-
ник за бербоут-
чартером протя-
гом двох тижнів 
з дня цих змін 
повідомляє ор-
ган реєстрації 
судна про будь-
які зміни відо-
мостей, що під-
лягають вне-
сенню в Держа-
вний судновий 
реєстр України 
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дня цих змін 
повинен пові-
домити орган 
реєстрації су-
дна 

або річко-
вим транс-
портом 

або Суднову 
книгу України 

19.11. свідоцтво про 
право власно-
сті на судно 

Абзац четвер-
тий статті 35 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 судно має свідо-
цтво про право 
власності на су-
дно 

 

19.12. класифікаційне 
свідоцтво 

Абзац п’ятий 
статті 35 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 

4 судно має кла-
сифікаційне сві-
доцтво 
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вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

19.13. обмірне свідо-
цтво (для су-
ден, що підля-
гають техніч-
ному нагляду 
класифікацій-
ного товарис-
тва) 

Абзац шос-
тий статті 35 
та абзац пер-
ший статті 36 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 судно має обмі-
рне свідоцтво 
(для суден, що 
підлягають тех-
нічному нагляду 
класифікацій-
ного товарис-
тва), а судно, що 
несе спеціальну 
державну слу-
жбу, а також 
спортивне судно 
замість обмір-
ного свідоцтва 
має відповідне 
посвідчення ви-
дане спрощеним 
способом 

 

19.14. свідоцтво про 
мінімальний 
склад екіпажу 

Абзац сьомий 
статті 35 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 

4 судно має свідо-
цтво про мініма-
льний склад екі-
пажу 
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вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

19.15. список осіб су-
днового екі-
пажу (суднова 
роль) 

Абзац вось-
мий статті 35 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 судно має спи-
сок осіб судно-
вого екіпажу 
(суднова роль) 

 

19.16. список паса-
жирів, що пе-
ребувають на 
судні 

Абзац 
дев’ятий 
статті 35 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 

4 список пасажи-
рів, що перебу-
вають на судні 
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вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

19.17. судновий жур-
нал 

Абзац деся-
тий статті 35 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 судно має суд-
новий журнал 

 

19.18. машинний жу-
рнал (для су-
ден з механіч-
ним двигуном) 

Абзац одина-
дцятий статті 
35 КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 

4 судно має ма-
шинний журнал 
(для суден з ме-
ханічним двигу-
ном) 
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вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

19.19. санітарний жу-
рнал 

Абзац двана-
дцятий статті 
35 КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 судно має сані-
тарний журнал 

 

19.20. суднове саніта-
рне свідоцтво 

Абзац трина-
дцятий статті 
35 КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 

4 судно має суд-
нове санітарне 
свідоцтво 
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вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

19.21. пасажирське 
свідоцтво, 
якщо судно пе-
ревозить бі-
льше 12 паса-
жирів 

Абзац чотир-
надцятий 
статті 35 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 судно має паса-
жирське свідоц-
тво, якщо судно 
перевозить бі-
льше 12 пасажи-
рів 

 

19.22. дозвіл на право 
користування 
судновою ра-
діостанцією, 
журнал (що-
денник радіос-
лужби) та інші 
документи від-
повідно до Рег-
ламенту радіо-
зв'язку 

Абзац п’ят-
над-цятий 
статті 35 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 

4 судно має дозвіл 
на право корис-
тування судно-
вою радіостан-
цією, журнал 
(щоденник ра-
діослужби) та 
інші документи 
відповідно до 
Регламенту ра-
діозв'язку 
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вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

19.23. свідоцтво про 
вантажну ма-
рку, якщо су-
дно використо-
вується для ці-
лей, передба-
чених пунк-
тами 1, 3 час-
тини першої 
статті 15 цього 
Кодексу 

Абзац шіст-
над-цятий 
статті 35 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 судно має свідо-
цтво про ванта-
жну марку, 
якщо судно ви-
користовується 
для цілей, пе-
редбачених пун-
ктами 1, 3 час-
тини першої 
статті 15 КТМ 

 

19.24. журнал реєст-
рації заходів 
щодо запобі-
гання забруд-
ненню моря 

Абзац сімна-
дцятий статті 
35 КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 

4 судно має жур-
нал реєстрації 
заходів щодо за-
побігання забру-
дненню моря 
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вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

19.25. Список осіб 
суднового екі-
пажу (суднова 
роль), список 
пасажирів, су-
дновий радіо- і 
машинний жу-
рнали ведуться 
за формою і 
правилами, 
встановленими 
центральним 
органом вико-
навчої влади, 
що забезпечує 
формування 
державної по-
літики у сфері 
транспорту, а 
на риболовних 
суднах - цент-
ральним орга-
ном виконав-
чої влади, що 
забезпечує фо-
рмування дер-
жавної полі-
тики у сфері 
безпеки мореп-
лавства суден 

Абзац вісім-
над-цятий 
статті 35 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 список осіб суд-
нового екіпажу 
(суднова роль), 
список пасажи-
рів, судновий 
радіо- і машин-
ний журнали ве-
дуться за вста-
новленою фор-
мою і прави-
лами 
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флоту рибного 
господарства 

19.26. Санітарний 
журнал ве-
деться за фор-
мою і прави-
лами, встанов-
леними цент-
ральним орга-
ном виконав-
чої влади, що 
забезпечує фо-
рмування дер-
жавної полі-
тики у сфері 
транспорту, за 
погодженням з 
центральним 
органом вико-
навчої влади, 
що забезпечує 
формування 
державної по-
літики у сфері 
охорони здоро-
в'я 

Абзац дев’ят-
над-цятий 
статті 35 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 санітарний жур-
нал ведеться за 
формою і прави-
лами ведеться за 
встановленою 
формою і прави-
лами 

 

19.27. Судна, зареєст-
ровані в Суд-
новій книзі Ук-
раїни, замість 
документів, за-
значених у аб-
зацах другому 
і третьому час-
тини першої 

Абзац два-
дцятий статті 
35 КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 судна, зареєст-
ровані в Судно-
вій книзі Укра-
їни, замість до-
кументів, зазна-
чених у абзацах 
другому і тре-
тьому частини 
першої статті 35 
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цієї статті, по-
винні мати су-
дновий білет 

морським або 
річковим транс-
портом 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

КТМ, мають су-
дновий білет 

19.28. Судно, що пла-
ває за кордон, 
повинно також 
мати докуме-
нти, передба-
чені міжнарод-
ними догово-
рами України 

Абзац два-
дцять перший 
статті 35 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 судно, що пла-
ває за кордон, 
має документи, 
передбачені 
міжнародними 
договорами Ук-
раїни 

 

19.29. До зайняття 
посад команд-
ного складу, 
для яких не пе-
редбачено при-
своєння 
звання, а також 

Абзац четвер-
тий статті 51 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 до зайняття по-
сад командного 
складу, для яких 
не передбачено 
присвоєння 
звання, а також 
членів суднової 
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членів судно-
вої команди 
допускаються 
особи, які ма-
ють видані у 
встановленому 
порядку відпо-
відні докуме-
нти, що підтве-
рджують їх 
кваліфікацію, 
необхідну для 
виконання обо-
в'язків на судні 

О3 втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

команди допус-
каються особи, 
які мають ви-
дані у встанов-
леному порядку 
відповідні доку-
менти, що підт-
верджують їх 
кваліфікацію, 
необхідну для 
виконання обо-
в'язків на судні 

19.30. До роботи на 
судні допуска-
ються особи, 
визнані прида-
тними для 
цього за ста-
ном здоров'я. 
Висновок про 
придатність 
особи для ро-
боти на судні 
за станом здо-
ров'я надається 
закладом цент-
рального ор-
гану виконав-
чої влади, що 
забезпечує фо-
рмування дер-
жавної полі-
тики у сфері 

Стаття 52 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 до роботи на су-
дні допущено 
осіб, визнаних 
придатними для 
цього за станом 
здоров'я, згідно 
з висновком про 
придатність 
особи для ро-
боти на судні за 
станом здоров'я, 
який надається 
закладом цент-
рального органу 
виконавчої 
влади, що забез-
печує форму-
вання державної 
політики у сфері 
охорони здоро-
в'я 

 



912 
 

охорони здоро-
в'я, відповідно 
до правил, 
установлених 
цим органом 

19.31. У разі виклику 
лоцмана підп-
риємство, що 
надає лоцман-
ські послуги, 
зобов'язане не-
гайно напра-
вити на судно 
морського лоц-
мана, сповісти-
вши про це ка-
пітана судна. 
Якщо це зро-
бити немож-
ливо, підпри-
ємство, що на-
дає лоцманські 
послуги, зобо-
в'язане повідо-
мити капітана 
судна про час, 
коли прибуде 
лоцман 

Стаття 99 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 у разі виклику 
лоцмана підпри-
ємство, що на-
дає лоцманські 
послуги, не-
гайно направляє 
на судно морсь-
кого лоцмана, 
сповістивши 
про це капітана 
судна 

 

19.32. Вантажі, що 
потребують 
тари і паку-
вання для за-
побігання 
втратам, неста-
чам і пошко-

Абзац другий 
статті 142 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 вантажі, що пот-
ребують тари і 
пакування для 
запобігання 
втратам, неста-
чам і пошко-
дженню, пода-
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дженню, по-
винні подава-
тися до переве-
зення у тарі та 
пакуванні, що 
відповідають 
вимогам зако-
нодавства та 
забезпечують 
повне збере-
ження ванта-
жів у процесі 
перевезення і 
переванта-
ження 

О3 втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

ються до пере-
везення у тарі та 
пакуванні, що 
відповідають 
вимогам законо-
давства та забез-
печують повне 
збереження ван-
тажів у процесі 
перевезення і 
перевантаження 

19.33. На кожному 
вантажному 
місці повинно 
бути нанесено 
повне і чітке 
маркірування, 
передбачене 
правилами 
морського пе-
ревезення ван-
тажів 

Абзац третій 
статті 142 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 на кожному ван-
тажному місці 
наноситься по-
вне і чітке мар-
кірування, пе-
редбачене пра-
вилами морсь-
кого переве-
зення вантажів 

 

19.34. Плоти повинні 
подаватися 
відправником 

Абзац четвер-
тий статті 142 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-

50.10 
50.20 

О1 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 

Смерть лю-
дини 
 

4 плоти пода-
ються відправ-
ником у стані, 
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у стані, що від-
повідає встано-
вленим прави-
лам збивання, 
а за відсутно-
сті таких пра-
вил - у стані, 
що забезпечує 
в цілості доста-
вку плотів мо-
рем 

вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

 
 
 
 
 
О3 

 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

що відповідає 
встановленим 
правилам зби-
вання, а за від-
сутності таких 
правил - у стані, 
що забезпечує в 
цілості доставку 
плотів морем 

19.35. Перевізник зо-
бов'язаний зав-
часно, до поча-
тку рейсу, при-
вести судно в 
морехідний 
стан: забезпе-
чити технічну 
придатність 
судна до пла-
вання, належ-
ним чином 
спорядити 
його і забезпе-
чити всім не-
обхідним, уко-
мплектувати 
екіпаж, а та-
кож привести 
трюми і всі 

Стаття 143 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 перевізник зав-
часно, до поча-
тку рейсу, при-
водить судно в 
морехідний 
стан, а саме: за-
безпечив техні-
чну придатність 
судна до пла-
вання, належ-
ним чином спо-
рядив його і за-
безпечив всім 
необхідним, 
укомплектував 
екіпаж, а також 
привів трюми і 
всі інші примі-
щення судна, в 
яких перево-
зиться вантаж, у 
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інші примі-
щення судна, в 
яких перево-
зиться вантаж, 
у стан, що за-
безпечує нале-
жне прий-
мання, переве-
зення і збере-
ження вантажу 

стан, що забез-
печує належне 
приймання, пе-
ревезення і збе-
реження ван-
тажу 

19.36. Відправник по-
винен своєча-
сно передати 
перевізнику всі 
документи сто-
совно вантажу, 
як того вимага-
ють портові, 
митні, саніта-
рні та інші ад-
міністративні 
правила. Відп-
равник відпові-
дає перед пере-
візником за 
збитки, заподі-
яні внаслідок 
несвоєчасної 
передачі, не-
правильності 
або неповноти 
цих докумен-
тів 

Стаття 144 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 відправник своє-
часно передає 
перевізнику всі 
документи сто-
совно вантажу, 
як того вимага-
ють портові, ми-
тні, санітарні та 
інші адміністра-
тивні правила 

 

19.37. За невико-
нання обов'я-
зку перевірити 

Абзац сьомий 
статті 193 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-

50.10 
50.20 

О1 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 

Смерть лю-
дини 
 

4 перевізник пере-
віряє перед по-
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перед почат-
ком міжнарод-
ного морсь-
кого переве-
зення паса-
жира наявність 
у нього доку-
ментів, необ-
хідних для в'ї-
зду до держави 
прямування, 
транзиту, що 
призвело до 
перевезення чи 
спроби переве-
зення паса-
жира через 
державний ко-
рдон України 
без необхідних 
документів, пе-
ревізник несе 
відповідаль-
ність, передба-
чену законом 

вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

 
 
 
 
 
О3 

 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

чатком міжнаро-
дного морського 
перевезення па-
сажира наяв-
ність у нього до-
кументів, необ-
хідних для в'їзду 
до держави пря-
мування, тран-
зиту, з метою 
унеможлив-
лення переве-
зення чи спроби 
перевезення па-
сажира через 
державний кор-
дон України без 
необхідних до-
кументів 

19.38. За договором 
чартеру (фрах-
тування) судна 
на певний час 
судновласник 
зобов'язується 
за обумовлену 
плату (фрахт) 
надати судно 
фрахтуваль-

Стаття 203 
КТМ 

Субєкти 
господа-
рювання 
(фізичні 
особи-під-
приємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата ван-
тажу, що пере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 Договір бер-
боут-чартеру 
наявний 
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нику для пере-
везення паса-
жирів, ванта-
жів та для ін-
ших цілей тор-
говельного мо-
реплавства на 
певний час 

возиться мор-
ським або річ-
ковим транспо-
ртом 

послуги з 
переве-
зення ван-
тажу мор-
ським або 
річковим 
транспор-
том 

19.39. Кожна із сто-
рін договору 
морського бук-
сирування зо-
бов'язана зав-
часно привести 
своє судно або 
інший плаву-
чий об'єкт у 
стан, придат-
ний для вико-
нання передба-
чених догово-
ром морського 
буксирування 
робіт 

Абзац другий 
статті 223 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 кожна із сторін 
договору морсь-
кого буксиру-
вання завчасно 
приводить своє 
судно або інший 
плавучий об'єкт 
у стан, придат-
ний для вико-
нання передба-
чених догово-
ром морського 
буксирування 
робіт 

 

19.40. Управління по-
ртовим букси-
руванням здій-
снює капітан 
судна (об'єкта), 
що буксиру-
ється, якщо до-
говором не 
встановлено 
інше. Угода 

Стаття 230 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 управління пор-
товим буксиру-
ванням здійснює 
капітан судна 
(об'єкта), що бу-
ксирується, 
якщо договором 
не встановлено 
інше. Угода про 
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про покла-
дення обов'яз-
ків управління 
буксируванням 
на капітана су-
дна, що букси-
рує, може до-
водитися 
тільки письмо-
вими доказами 

морським або 
річковим транс-
портом 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

покладення обо-
в'язків управ-
ління буксиру-
ванням на капі-
тана судна, що 
буксирує, може 
доведено пись-
мовими дока-
зами 

19.41. Договори мор-
ського страху-
вання із стра-
хувальниками-
резидентами та 
договори обо-
в'язкового 
страхування 
пасажирів від 
нещасних ви-
падків, що ви-
никають під 
час морського 
перевезення, 
укладаються 
страховиками, 
які визнані та-
кими відпо-
відно до зако-
нодавства Ук-
раїни, одер-
жали в устано-
вленому по-
рядку ліцензії 
на здійснення 
цього виду 

Абзац четвер-
тий статті 242 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 договори морсь-
кого страху-
вання із страху-
вальниками-ре-
зидентами та до-
говори обов'яз-
кового страху-
вання пасажирів 
від нещасних 
випадків, що ви-
никають під час 
морського пере-
везення, уклада-
ються страхови-
ками, які ви-
знані такими 
відповідно до 
законодавства 
України, одер-
жали в установ-
леному порядку 
ліцензії на здій-
снення цього 
виду страху-
вання і є чле-
нами Морського 

 



919 
 

страхування і є 
членами Мор-
ського страхо-
вого бюро 

страхового 
бюро 

19.42. Власник судна, 
що перевозить 
наливом як 
вантаж понад 
2000 тонн на-
фти, повинен 
застрахувати 
або іншим спо-
собом забезпе-
чити (шляхом 
отримання ба-
нківської або 
іншої гарантії) 
свою відпові-
дальність за 
шкоду, заподі-
яну від забруд-
нення 

Абзац другий 
статті 309 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 власник судна, 
що перевозить 
наливом як ван-
таж понад 2000 
тонн нафти, 
страхує або ін-
шим способом 
забезпечує 
(шляхом отри-
мання банківсь-
кої або іншої га-
рантії) свою від-
повідальність за 
шкоду, заподі-
яну від забруд-
нення 

 

19.43. Судно, що пе-
ревозить нали-
вом як вантаж 
більше 2000 
тонн нафти, 
повинно мати 
відповідне дій-
сне свідоцтво, 
яке засвідчує, 
що відповіда-
льність влас-
ника судна за 
заподіяну 

Абзац другий 
статті 310 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 

4 судно, що пере-
возить наливом 
як вантаж бі-
льше 2000 тонн 
нафти, повинно 
мати відповідне 
дійсне свідоц-
тво, яке засвід-
чує, що відпові-
дальність влас-
ника судна за за-
подіяну шкоду 
від забруднення 
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шкоду від за-
бруднення на-
фтою забезпе-
чена відпо-
відно до статті 
309 цього Ко-
дексу. Умови і 
порядок ви-
дачі, перевірки 
і визнання 
цього свідоц-
тва встановлю-
ються центра-
льним органом 
виконавчої 
влади, що за-
безпечує фор-
мування дер-
жавної полі-
тики у сфері 
транспорту, 
відповідно до 
статті 3 цього 
Кодексу 

морським 
або річко-
вим транс-
портом 

нафтою забезпе-
чена відповідно 
до статті 309 
цього Кодексу 

19.44. Ядерне судно 
повинно мати 
відповідне дій-
сне свідоцтво, 
яке підтвер-
джує, що від-
повідальність 
оператора яде-
рного судна у 
разі ядерної 
шкоди забезпе-
чена згідно зі 

Абзац другий 
статті 322 
КТМ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 ядерне судно 
повинно мати 
відповідне дій-
сне свідоцтво, 
яке підтверджує, 
що відповідаль-
ність оператора 
ядерного судна 
у разі ядерної 
шкоди забезпе-
чена згідно зі 
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статтею 318 
цього Кодексу. 
Умови і поря-
док видачі, пе-
ревірки і ви-
знання цього 
свідоцтва вста-
новлюються 
центральним 
органом вико-
навчої влади, 
що забезпечує 
формування 
державної по-
літики у сфері 
транспорту, на 
підставі статті 
3 цього Коде-
ксу 

річковим транс-
портом 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

статтею 318 
цього Кодексу 

20. Спеціальне на-
вчання прохо-
дять праців-
ники суб'єктів 
перевезень не-
безпечних ван-
тажів, що зай-
маються кла-
сифікацією, 
пакуванням, 
маркуванням 
чи нанесенням 
знаків небез-
пеки та інфор-
маційних 
табло на упа-

Абзац пер-
ший пункту 2 
постанови 
Кабінету Мі-
ністрів Укра-
їни 
від 31 жовтня 
2007 року 
№ 1285 «Про 
затвердження 
Порядку про-
ведення спе-
ціального на-
вчання праці-
вників 
суб’єктів пе-

Субєкти  пе-
ревезень не-
безпечних 
вантажів 

50.2 
50.4 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 Забезпечено 
проведення спе-
ціального нав-
чання персоналу 
ліцензіата, який 
безпосередньо 
задіяний у пере-
везенні небезпе-
чних вантажів 
та небезпечних 
відходів 
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ковки, оформ-
ленням транс-
портних доку-
ментів, відпра-
вленням, пере-
везенням або 
прийманням 
небезпечних 
вантажів, про-
веденням ван-
тажних та ін-
ших операцій, 
пов'язаних з 
перевезенням 
таких вантажів 

ревезення не-
безпечних ва-
нтажів» 

або річко-
вим транс-
портом 

21. Положення 
про морських 
лоцманів, за-
тверджене на-
казом Мінін-
фраструктури 
08 травня 2013 
року № 292, 
зареєстроване 
в Мін’юсті 10 
червня 2013 
року за № 
920/23452 
(далі - Поло-
ження № 292): 

         

21.1. лоцманське 
підприємство 
відповідає ви-
могам Поло-
ження № 292 і 

         



923 
 

має таке мате-
ріально-техні-
чне, фінансове, 
інформаційне 
та кадрове за-
безпечення: 

21.1.1. власний спеці-
алізований 
плавзасіб для 
доставки лоц-
мана з берега 
на судно та з 
судна на берег, 
який перебуває 
у справному 
технічному 
стані, забезпе-
чує безпечну 
посадку та ви-
садку лоцмана 
з судна і обла-
днаний засо-
бами доступу 
лоцмана на су-
дно, визначе-
ними цим По-
ложенням 

Абзац другий 
пункту 2.1 
розділу ІІ По-
ложення 
№ 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 власний спеціа-
лізований плав-
засіб для доста-
вки лоцмана з 
берега на судно 
та з судна на бе-
рег, наявний та 
перебуває у 
справному тех-
нічному стані, 
забезпечує без-
печну посадку 
та висадку лоц-
мана з судна і 
обладнаний за-
собами доступу 
лоцмана на су-
дно, визначе-
ними цим Поло-
женням 

 

21.1.2. автомобільні 
транспортні за-
соби, що мо-
жуть працю-
вати у цілодо-
бовому режимі 

Абзац третій 
пункту 2.1 
розділу ІІ По-
ложення 
№ 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 автомобільні 
транспортні за-
соби, що мо-
жуть працювати 
у цілодобовому 
режимі 
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втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

21.1.3. засоби зв’язку 
з іншими суд-
нами та диспе-
тчерськими 
службами, слу-
жбою капітана 
морського 
порту, служ-
бою регулю-
вання рухом 
суден 

Абзац четвер-
тий пункту 
2.1 розділу ІІ 
Положення 
№ 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 засоби зв’язку з 
іншими суднами 
та диспетчерсь-
кими службами, 
службою капі-
тана морського 
порту, службою 
регулювання ру-
хом суден 

 

21.1.4. приміщення 
для роботи та 
відпочинку ло-
цманів 

Абзац п’ятий 
пункту 2.1 
розділу ІІ По-
ложення 
№ 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 приміщення для 
роботи та відпо-
чинку лоцманів 

 



925 
 

О3 втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

21.1.5. приміщення та 
обладнання 
для прове-
дення занять 

Абзац шос-
тий пункту 
2.1 розділу ІІ 
Положення 
№ 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 приміщення та 
обладнання для 
проведення за-
нять 

 

21.1.6. навігаційну, гі-
дрометеороло-
гічну та гідро-
логічну інфор-
мацію у районі 
лоцманського 
проведення 

Абзац сьомий 
пункту 2.1 
розділу ІІ По-
ложення 
№ 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 навігаційну, гід-
рометеорологі-
чну та гідрологі-
чну інформацію 
у районі лоцма-
нського прове-
дення 
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О3 втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

21.1.7. формений та 
спецодяг від-
повідно до клі-
матичних умов 
району лоцма-
нського прове-
дення 

Абзац  вось-
мий пункту 
2.1 розділу ІІ 
Положення 
№ 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 формений та 
спецодяг відпо-
відно до кліма-
тичних умов 
району лоцман-
ського прове-
дення; 

 

21.1.8. індивідуальні 
рятувальні за-
соби та засоби 
індивідуаль-
ного зв’язку 

Абзац 
дев’ятий пун-
кту 2.1 роз-
ділу ІІ Поло-
ження № 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 індивідуальні 
рятувальні за-
соби та засоби 
індивідуального 
зв’язку; 
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О3 втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

21.1.9. статутний ка-
пітал, не мен-
ший ніж ава-
рійний лоцма-
нський фонд, 
для покриття 
відповідально-
сті за аварійні 
морські події, 
що формується 
відповідно до 
чинного зако-
нодавства 

Абзац деся-
тий одина-
дцятий пун-
кту 2.1 роз-
ділу ІІ Поло-
ження № 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 статутний капі-
тал, не менший 
ніж аварійний 
лоцманський 
фонд, для пок-
риття відповіда-
льності за ава-
рійні морські 
події, що фор-
мується відпо-
відно до чин-
ного законодав-
ства; 

 

21.1.10. лоцманів, які 
повинні пере-
бувати з лоц-
манським підп-
риємством у 
трудових від-
носинах 

Абзац одина-
дцятий пун-
кту 2.1 роз-
ділу ІІ Поло-
ження № 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 лоцманів, які 
повинні перебу-
вати з лоцмансь-
ким підприємст-
вом у трудових 
відносинах 
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О3 втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

21.2. Лоцманське 
підприємство 
повинно забез-
печити прохо-
дження лоцма-
нами при 
прийнятті на 
роботу попере-
днього та пері-
одичних (не рі-
дше ніж раз на 
два роки) ме-
дичних оглядів 
і їх професій-
ний добір в 
установленому 
законодавст-
вом порядку 

Пункт 2.4 ро-
зділу ІІ Поло-
ження № 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 лоцманське під-
приємство за-
безпечує прохо-
дження лоцма-
нами при прий-
нятті на роботу 
попереднього та 
періодичних (не 
рідше ніж раз на 
два роки) меди-
чних оглядів і їх 
професійний до-
бір в установле-
ному законодав-
ством порядку 

 

21.3. У районах 
обов’язкового 
лоцманського 
проведення су-
дно не має 
права здійсню-
вати плавання 
без лоцмана, 

Пункт 3.3 ро-
зділу ІІІ По-
ложення 
№ 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 у районах 
обов’язкового 
лоцманського 
проведення су-
дно здійснює 
плавання без ло-
цмана, виклю-
чно у випадку, 
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якщо не нале-
жить до кате-
горії суден, що 
звільняються 
від обов’язко-
вого лоцмансь-
кого прове-
дення 

О3 втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

якщо не нале-
жить до катего-
рії суден, що 
звільняються від 
обов’язкового 
лоцманського 
проведення 

21.4. Капітан судна 
зобов’язаний 
забезпечити 
швидку та без-
печну поса-
дку/висадку 
лоцмана, лоц-
мана-стажиста. 
Під час прий-
мання й виса-
дки лоцмана і 
лоцмана-ста-
жиста капітан 
судна зо-
бов’язаний 
підтримувати 
зв’язок із лоц-
манським суд-
ном і погоджу-
вати з ним свої 
дії 

Пункт 4.2 ро-
зділу ІV По-
ложення 
№ 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 під час прий-
мання й висадки 
лоцмана і лоц-
мана-стажиста 
капітан судна 
підтримує 
зв’язок із лоцма-
нським судном і 
погоджує з ним 
свої дії 

 

21.5. Засоби доступу 
лоцмана на су-
дно (лоцмансь-
кий шторм-

Пункт 4.3 ро-
зділу ІV По-
ложення 
№ 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 засоби доступу 
лоцмана на су-
дно (лоцмансь-
кий штормтрап, 
комбінований 
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трап, комбіно-
ваний трап) 
повинні відпо-
відати вимогам 
безпеки, вста-
новленим Між-
народною кон-
венцією про 
охорону люд-
ського життя 
на морі 1974 
року та відпо-
відними резо-
люціями Між-
народної мор-
ської організа-
ції, що регла-
ментують за-
значене пи-
тання 

які мають 
судна  

 
 
 
О3 

 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

трап) відповіда-
ють вимогам 
безпеки, встано-
вленим Міжна-
родною конвен-
цією про охо-
рону людського 
життя на морі 
1974 року та від-
повідними резо-
люціями Міжна-
родної морської 
організації, що 
регламентують 
зазначене пи-
тання 

21.6. За наявності в 
районі лоцман-
ського прове-
дення служби 
регулювання 
руху суден 
проведення су-
дна методом 
лідирування 
або методом, 
коли один лоц-
ман здійснює 
проведення де-
кількох суден, 
що прямують 
одне за одним, 

Абзац третій 
пункту 4.4 
розділу ІV 
Положення 
№ 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 за наявності в 
районі лоцман-
ського прове-
дення служби 
регулювання 
руху суден про-
ведення судна 
методом лідиру-
вання або мето-
дом, коли один 
лоцман здійс-
нює проведення 
декількох суден, 
що прямують 
одне за одним, 
повинно бути 
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повинно бути 
погоджене з 
цією службою. 
При прове-
денні судна 
методом ліди-
рування або 
методом, коли 
один лоцман 
здійснює про-
ведення декі-
лькох суден, 
що прямують 
одне за одним, 
між судном, 
яке прово-
диться, і суд-
ном, на якому 
перебуває лоц-
ман, повинно 
бути забезпе-
чено надійний 
зв’язок 

або річко-
вим транс-
портом 

погоджене з 
цією службою, а 
також між суд-
ном, яке прово-
диться, і суд-
ном, на якому 
перебуває лоц-
ман, повинно 
бути забезпе-
чено надійний 
зв’язок 

21.7. Якщо лоцман, 
який прибув на 
судно, виявив, 
що це судно 
становить за-
грозу для без-
пеки судноп-
лавства і/або 
навколиш-
нього природ-
ного середо-
вища, він зо-

Пункт 5.3 ро-
зділу V Поло-
ження № 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 

4 лоцман, який 
прибув на су-
дно, виявив, що 
це судно стано-
вить загрозу для 
безпеки судноп-
лавства і/або на-
вколишнього 
природного се-
редовища, він 
негайно повідо-
мляє про це ка-
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бов’язаний не-
гайно повідо-
мити про це 
капітана відпо-
відного морсь-
кого порту 
(службу капі-
тана морського 
порту) для 
вжиття ними 
необхідних за-
ходів 

вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

пітана морсь-
кого порту (слу-
жбу капітана 
морського 
порту) для 
вжиття ними не-
обхідних захо-
дів 

21.8. Лоцман пови-
нен інформу-
вати капітана 
судна про мар-
шрут пере-
ходу, особливі 
умови пла-
вання, зок-
рема: стан по-
годних умов; 
глибини; наяв-
ність течій; 
очікуваний рух 
інших суден; 
місця, де мож-
ливо безпечно 
стати на якір; 
відомості про 
причал, до 
якого прямує 
судно; схему 
швартування; 
характерис-

Абзац пер-
ший пункту 
5.4 розділу V 
Положення 
№ 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 лоцман інфор-
мує капітана су-
дна про марш-
рут переходу, 
особливі умови 
плавання, зок-
рема: стан пого-
дних умов; гли-
бини; наявність 
течій; очікува-
ний рух інших 
суден; місця, де 
можливо безпе-
чно стати на 
якір; відомості 
про причал, до 
якого прямує су-
дно; схему шва-
ртування; харак-
теристику та кі-
лькість букси-
рів, що залучені 
для забезпе-
чення переходу 
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тику та кіль-
кість буксирів, 
що залучені 
для забезпе-
чення пере-
ходу і/або шва-
ртування 

і/або шварту-
вання 

21.9. У випадку, 
коли це необхі-
дно для забез-
печення без-
пеки судноп-
лавства, запо-
бігання аварій-
ним морським 
подіям, захи-
сту навколиш-
нього природ-
ного середо-
вища та людсь-
кого життя, ло-
цман має право 
призупинити 
лоцманське 
проведення су-
дна 

Пункт 5.7 ро-
зділу V Поло-
ження № 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 про призупи-
нення лоцмансь-
кого проведення 
лоцман повинен, 
за можливості 
негайно, повідо-
мити про це 
всіма доступ-
ними засобами 
капітана відпо-
відного морсь-
кого порту (слу-
жбу капітана 
морського 
порту), а також 
вимагати вне-
сення запису 
про це до лоц-
манської квита-
нції 

 

21.10. спостерігати за 
станом і прави-
льністю огоро-
дження фарва-
теру, станом 
берегових на-
вігаційних зна-
ків і терміново 
повідомляти 

Підпункт 1 
пункту 6.1 
розділу VІ 
Положення 
№ 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 під час прове-
дення суден ло-
цман має мож-
ливість та спос-
терігає за ста-
ном і правильні-
стю огоро-
дження фарва-
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капітану мор-
ського порту 
(службу капі-
тана морського 
порту) про 
будь-які зміни 
на фарватері і 
про аварійні 
морські події із 
суднами, які 
він проводить 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

теру, станом бе-
регових навіга-
ційних знаків і 
терміново пові-
домляти капі-
тану морського 
порту (службу 
капітана морсь-
кого порту) про 
будь-які зміни 
на фарватері і 
про аварійні 
морські події із 
суднами, які він 
проводить 

21.11. вказати капі-
тану судна, яке 
він проводить, 
на виявлені по-
рушення пра-
вил судноплав-
ства, обов’яз-
кової поста-
нови по порту 
та інших пра-
вил, вимагати 
усунення помі-
чених пору-
шень, а в разі 
невиконання 
капітаном су-
дна цих або ін-
ших законних 
вимог лоцмана 
негайно пові-
домити про це 

Підпункт 2 
пункту 6.1 
розділу VІ 
Положення 
№ 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 у разі невико-
нання капітаном 
судна законних 
вимог лоцмана 
щодо пору-
шення правил 
судноплавства, 
обов’язкової по-
станови по 
порту та інших 
правил лоцман 
має можливість 
та негайно пові-
домляє про це 
капітана морсь-
кого порту (слу-
жбу капітана 
морського 
порту) 
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капітана мор-
ського порту 
(службу капі-
тана морського 
порту) 

21.12. спостерігати, 
щоб судна, що 
проводяться, 
дотримувалися 
санітарних 
правил, правил 
з попере-
дження забру-
днення навко-
лишнього при-
родного сере-
довища 

Підпункт 3 
пункту 6.1 
розділу VІ 
Положення 
№ 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 лоцман спосте-
рігає, щоб су-
дна, що прово-
дяться, дотриму-
валися санітар-
них правил, пра-
вил з попере-
дження забруд-
нення навколи-
шнього природ-
ного середо-
вища 

 

21.13. вживати всіх 
можливих за-
ходів для на-
дання допо-
моги у випадку 
аварії із суд-
ном або нещас-
ного випадку з 
людьми в рай-
оні лоцмансь-
кого прове-
дення 

Підпункт 4 
пункту 6.1 
розділу VІ 
Положення 
№ 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 

4 лоцман вживає 
всіх можливих 
заходів для на-
дання допомоги 
у випадку аварії 
із судном або 
нещасного випа-
дку з людьми в 
районі лоцман-
ського прове-
дення 
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вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

21.14. Кандидат на 
посаду лоц-
мана, який від-
повідає вимо-
гам, визначе-
ним цим Поло-
женням, прий-
мається на ро-
боту в лоцман-
ське підприєм-
ство як лоц-
ман-стажист на 
строк не бі-
льше одного 
року 

Пункт 7.5 ро-
зділу VІІ По-
ложення 
№ 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 кандидати на 
посади лоцманів 
приймаються на 
роботу в лоцма-
нське підприєм-
ство, як лоц-
мани-стажисти, 
у випадку якщо 
вони відповіда-
ють вимогам, 
визначеним По-
ложенням № 
292 

 

21.15. За цей час лоц-
ман-стажист 
повинен 
пройти теоре-
тичне нав-
чання та трена-
жерну підгото-
вку у тренаже-
рному центрі, 
що належить 
до сфери уп-
равління Міні-
нфраструктури 

Пункт 7.5 ро-
зділу VІІ По-
ложення 
№ 292 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50.10 
50.20 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 

4 за час стажу-
вання лоцмани-
стажисти прой-
шли теоретичне 
навчання та тре-
нажерну підго-
товку у трена-
жерному центрі, 
що належить до 
сфери управ-
ління Мінінфра-
структури та 
уповноважений 
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України та 
уповноваже-
ний ним на 
здійснення під-
готовки і пере-
підготовки ло-
цманів і лоц-
манів-операто-
рів служб регу-
лювання руху 
суден (далі - 
тренажерний 
центр), а також 
практичне ста-
жування в рай-
оні лоцмансь-
кого прове-
дення під кері-
вництвом дос-
відчених лоц-
манів 1-го 
класу 

вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

ним на здійс-
нення підгото-
вки і перепідго-
товки лоцманів і 
лоцманів-опера-
торів служб ре-
гулювання руху 
суден, а також 
практичне ста-
жування в рай-
оні лоцмансь-
кого проведення 
під керівницт-
вом досвідчених 
лоцманів 1-го 
класу 

22. Типове поло-
ження про слу-
жбу регулю-
вання руху су-
ден, затвер-
джене наказом 
Мінінфрастру-
ктури від 
28.05.2001 
№ 340, зареєс-
трованим в 
Мінюсті від 25 
червня 2001 р. 
за № 545/5736 
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(дала – Поло-
ження № 340): 

22.1. Підприємство, 
якому підпо-
рядкована 
СРРС, на підс-
таві Типового 
положення ро-
зробляє та, за 
погодженням з 
Морською ад-
міністрацією, 
затверджує по-
ложення про 
СРРС, установ-
лює техноло-
гію виконання 
робіт для по-
всякденної дія-
льності та для 
аварійних си-
туацій у ви-
гляді інструк-
цій і планів дій 

Абзац пер-
ший пункту 
3.8 розділу 3 
Положення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

4 підприємством, 
якому підпоряд-
кована служба 
регулювання 
руху суден, на 
підставі Типо-
вого положення 
розроблено та, 
за погодженням 
з Морською ад-
міністрацією, за-
тверджено та 
виконується по-
ложення про 
службу регулю-
вання руху су-
ден, установ-
лено технологію 
виконання робіт 
для повсякден-
ної діяльності та 
для аварійних 
ситуацій у ви-
гляді інструкцій 
і планів дій 

 

22.2. Виявлення су-
ден на підхо-
дах до зони дії 
СРРС, установ-
лення зв'язку з 
ними, отри-
мання та реєст-

Підпункт 
4.2.1 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 служба регулю-
вання руху су-
ден здатна ви-
явити судна на 
підходах до 
зони дії її дії, 
установити зв'я-
зок з ними, 
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рація необхід-
них даних про 
кожне судно 

О3 аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

отримати та ре-
єструвати необ-
хідні дані про 
кожне судно 

22.3. Інформаційне 
забезпечення 
мореплавства 
шляхом пере-
дачі на судна 
гідрометеоро-
логічної інфор-
мації, відомос-
тей про зміни у 
роботі засобів 
навігаційного 
оснащення 
(далі - ЗНО), 
про зміщення 
плавучих ЗНО 
із штатних 
місць та іншої 
навігаційно-гі-
дрографічної і 
гідрологічної 
інформації в 
зоні дії СРРС, 
інформації про 
стан руху в 
зоні дії СРРС 
та фактори, що 

Підпункт 
4.2.2 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Смерть лю-
дини 
 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

4 служба регулю-
вання руху су-
ден здатна здій-
снити за оголо-
шеним розкла-
дом, на запит 
судна або за 
власною ініціа-
тивою інформа-
ційне забезпе-
чення мореплав-
ства шляхом пе-
редачі на судна 
гідрометеороло-
гіч-ної інформа-
ції, відомостей 
про зміни у ро-
боті засобів на-
вігаційного 
оснащення, їх 
зміщення із шта-
тних місць та ін-
шої навігаційно-
гідрографічної і 
гідрологічної ін-
формації в зоні 
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ускладнюють 
плавання. 
 Інформація 
передається на 
судна за оголо-
шеним розкла-
дом, на запит 
судна або за 
ініціативою 
СРРС 

дії служби регу-
лювання руху 
суден, інформа-
ції про стан 
руху в зоні дії 
служби регулю-
вання руху су-
ден та фактори, 
що ускладню-
ють плавання 

22.4. Організація і 
контроль за ру-
хом суден 
шляхом уста-
новлення ре-
жиму руху су-
ден, надання 
суднам реко-
мендацій, що 
стосуються 
черговості 
руху, часу по-
чатку руху, ма-
ршруту, швид-
кості та інтер-
валів руху, мі-
сця якірної 
стоянки, а та-
кож попере-
дження щодо 
порушення су-
днами правил 
плавання у цій 
зоні, попере-
дження суден у 
разі розвитку 

Підпункт 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

4 служба регулю-
вання руху су-
ден здатна та 
здійснює органі-
зацію і контроль 
за рухом суден 
шляхом устано-
влення режиму 
руху суден, на-
дання суднам 
рекомендацій, 
що стосуються 
черговості руху, 
часу початку 
руху, маршруту, 
швидкості та ін-
тервалів руху, 
місця якірної 
стоянки, а також 
попередження 
щодо пору-
шення суднами 
правил плавання 
у цій зоні, попе-
редження суден 
у разі розвитку 
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ситуації небез-
печного збли-
ження з ін-
шими суднами 
та надання ре-
комендацій 
щодо уник-
нення небез-
пеки зіткнення, 
попередження 
судна у разі ві-
дхилення його 
від безпечного 
маршруту пла-
вання та повер-
нення до зазна-
ченого марш-
руту 

ситуації небез-
печного збли-
ження з іншими 
суднами та на-
дання рекомен-
дацій щодо уни-
кнення небез-
пеки зіткнення, 
попередження 
судна у разі від-
хилення його від 
безпечного мар-
шруту плавання 
та повернення 
до зазначеного 
маршруту 

22.5. Надання наві-
гаційної допо-
моги (радіоло-
каційне прове-
дення) шля-
хом: 
передачі інфо-
рмації про по-
ложення судна 
відносно наві-
гаційного оріє-
нтира, фарва-
теру, проміж-
них пунктів 
маршруту; 

Підпункт 
4.2.4 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

4 служба регулю-
вання руху су-
ден здатна та 
здійснює на-
дання навігацій-
ної допомоги 
(радіолокаційне 
проведення) 
шляхом пере-
дачі інформації 
про положення 
судна відносно 
навігаційного 
орієнтира, фар-
ватеру, проміж-
них пунктів ма-
ршруту; про 
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про курс та 
швидкість су-
дна відносно 
грунту; 
надання реко-
мендацій су-
дну щодо 
зміни курсу 
або швидкості; 
передачі інфо-
рмації про іде-
нтифікаційні 
дані, позиції та 
наміри інших 
суден, а також 
попередження 
цих суден. 
Навігаційна 
допомога нада-
ється на запит 
капітана судна 
або самостійно 
СРРС відпо-
відно до пра-
вил плавання у 
цій зоні 

курс та швид-
кість судна від-
носно ґрунту; 
рекомендацій 
судну щодо 
зміни курсу або 
швидкості; пе-
редачі інформа-
ції про ідентифі-
каційні дані, по-
зиції та наміри 
інших суден, а 
також попере-
дження цих су-
ден 

22.6. Установлення 
зв'язку між су-
днами, берего-
вими організа-
ціями та служ-
бами з питань, 
що пов'язані із 
забезпеченням 
безпеки руху 
суден 

Підпункт 
4.2.6 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 служба регулю-
вання руху су-
ден здатна та за-
безпечує устано-
влення зв'язку 
між суднами, 
береговими ор-
ганізаціями та 
службами з пи-
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аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

тань, що пов'я-
зані із забезпе-
ченням безпеки 
руху суден 

22.7. Збір, обробка, 
реєстрація та 
зберігання ін-
формації про 
судна 

Підпункт 
4.2.7 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Смерть лю-
дини 
 
 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

4 служба регулю-
вання руху су-
ден здатна та за-
безпечує збір, 
обробку, реєст-
рацію та збері-
гання інформа-
ції про судна 

 

22.8. Взаємодія із 
суміжними 
СРРС, лоцман-
ськими, букси-
рними, ава-
рійно-рятува-
льними та ін-

Підпункт 
4.2.8 пункту 
4.2 розділу 4 
Положення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 служба регулю-
вання руху су-
ден здатна та за-
безпечує взає-
модію із суміж-
ними службами 
регулювання 
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шими служ-
бами, що спри-
яють мореп-
лавству в зоні 
дії СРРС 

або річко-
вого судна 

 
О3 

 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

руху суден, лоц-
манськими, бук-
сирними, ава-
рійно-рятуваль-
ними та іншими 
службами, що 
сприяють море-
плавству в зоні 
дії служби регу-
лювання руху 
суден 

22.9. СРРС обслуго-
вує судна у та-
кій послідов-
ності: 
аварійні судна 
і судна, що 
прямують для 
надання допо-
моги; 
пороми й паса-
жирські судна, 
що прямують 
за розкладом; 
судна зі швид-
копсувним 
вантажем; 
судна з небез-
печним ванта-
жем; 
лінійні судна; 
інші судна - 
згідно з надхо-
дженням зая-
вок та відпо-

Пункту 5.1 
розділу 5 По-
ложення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

4 служби регулю-
вання руху су-
ден обслуговує 
судна у встанов-
леній послідов-
ності, а саме: 
аварійні судна і 
судна, що пря-
мують для на-
дання допомоги; 
пороми й паса-
жирські судна, 
що прямують за 
розкладом; су-
дна зі швидкоп-
сувним ванта-
жем; судна з не-
безпечним ван-
тажем; лінійні 
судна; інші су-
дна згідно з над-
ходженням зая-
вок та відпо-
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відно до вста-
новленого гра-
фіка руху 

відно до встано-
вленого графіка 
руху 

22.10. Зв'язок між 
СРРС та суд-
нами здійсню-
ється відпо-
відно до Регла-
менту радіозв'-
язку 

Пункту 5.2 
розділу 5 По-
ложення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

4 зв'язок між слу-
жбою регулю-
вання руху су-
ден та суднами 
здійснюється 
відповідно до 
Регламенту ра-
діозв'язку 

 

22.11. Усі судна в 
зоні дії СРРС 
повинні нести 
постійну ра-
діовахту на 
робочих кана-
лах СРРС, що 
встановлені 
правилами 
плавання в 
цій зоні 

Пункту 5.2 
розділу 5 По-
ложення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 

4 усі судна в зоні 
дії служби регу-
лювання руху 
суден несуть по-
стійну радіо-
вахту на робо-
чих каналах слу-
жби регулю-
вання руху су-
ден, що встанов-
лені правилами 
плавання в цій 
зоні 
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під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

морського 
або річко-
вого судна 

22.12. Обмін інфор-
мацією між 
СРРС та суд-
нами, а також 
записи, що 
стосуються 
взаємодії 
СРРС із суд-
нами, безпеки 
мореплавства 
та охорони 
довкілля здій-
снюються 
українською, 
російською чи 
англійською 
мовами 

Абзац другий 
пункту 5.3 
розділу 5 По-
ложення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

4 робоча мова, що 
використову-
ється під час на-
дання послуг, 
забезпечує чітке 
взаєморозуміння 
між службою 
регулювання 
руху суден і су-
днами 

 

22.13. Для уніфікації 
радіоперего-
ворів повинен 
використову-
ватися стан-
дартний мор-
ський навіга-
ційний слов-
ник-розмов-
ник IMO і, у 
разі необхід-
ності, - між-

Пункту 5.4 
розділу 5 По-
ложення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 для уніфікації 
радіоперегово-
рів використо-
вуватися станда-
ртний морський 
навігаційний 
словник - розмо-
вник IMO і, у 
разі необхідно-
сті, - міжнаро-
дне зведення си-
гналів 
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народне зве-
дення сигна-
лів 

під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

22.14. Під час за-
ходу судна в 
зону дії СРРС 
капітан цього 
судна пови-
нен надати 
СРРС відомо-
сті про судно 

Пункту 5.6 
розділу 5 По-
ложення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

4 під час заходу 
судна в зону дії 
служби регулю-
вання руху су-
ден капітан 
цього судна на-
дає службі регу-
лювання руху 
суден відомості 
про судно 

 

22.15. Порядок  на-
дання навіга-
ційної допо-
моги пого-
джується 
СРРС із суд-
ном.  Час по-
чатку і закін-
чення навіга-
ційної допо-
моги повинен 
бути  підтвер-
джений  

Абзац пер-
ший пункту 
5.9 розділу 5 
Положення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 порядок надання 
навігаційної до-
помоги пого-
джується служ-
бою регулю-
вання руху су-
ден із судном, 
час початку і за-
кінчення навіга-
ційної допомоги 
підтверджується 
обома сторо-
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обома  сторо-
нами  і  зареє-
стрований у 
журналі ре-
єстрації відо-
мостей про 
судно. При 
наданні наві-
гаційної допо-
моги судно  
підтверджує  
одержання від 
СРРС інфор-
мації і реко-
мендацій і по-
відомляє її 
про дії через 
засоби зв'я-
зку, які воно 
розпочинає 

судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

нами і зареєст-
рований у жур-
налі реєстрації 
відомостей про 
судно, при на-
данні навігацій-
ної допомоги су-
дно підтверджує 
одержання від 
службою регу-
лювання руху 
суден інформа-
ції і рекоменда-
цій і повідомляє 
її про дії через 
засоби зв'язку, 
які воно розпо-
чинає 

22.16. Порядок на-
дання СРРС 
навігаційної 
допомоги суд-
нам коорди-
нується з лоц-
манською 
службою, що 
здійснює лоц-
манське про-
ведення суден 
у зоні дії 
СРРС 

Абзац другий 
пункту 5.9 
розділу 5 По-
ложення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 

4 порядок надання 
службою регу-
лювання руху 
суден навігацій-
ної допомоги су-
днам координу-
ється з лоцман-
ською службою, 
що здійснює ло-
цманське прове-
дення суден у 
зоні дії служби 
регулювання 
руху суден 
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вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

або річко-
вого судна 

22.17. Межі зони дії 
СРРС, шляхи 
та порядок 
руху суден у 
цій зоні і їх 
взаємодії з 
СРРС, пос-
луги СРРС та 
ступінь їх 
обов'язково-
сті, перелік 
робочих кана-
лів радіозв'я-
зку, відомості, 
що передають 
судна до 
СРРС, перед-
бачаються 
правилами 
плавання в 
цій зоні 

Абзац другий 
пункту 5.10 
розділу 5 По-
ложення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

4 інформація про 
введення в дію 
служби регулю-
вання руху су-
ден та правила 
плавання в зоні 
її дії доводяться 
до загального ві-
дома в обов'яз-
кових постано-
вах начальників 
морських пор-
тів, лоціях та по-
відомленнях мо-
реплавцям 

 

22.18. Шляхи руху 
суден,  режи-
мні райони,  
місця  розта-
шування під-
розділів  
СРРС,  вузли 
зв'язку та ка-
нали зв'язку з 
СРРС повинні 
бути нанесені 

Абзац другий 
пункту 5.11 
розділу 5 По-
ложення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 шляхи руху су-
ден, режимні 
райони, місця 
розташування 
підрозділів слу-
жби регулю-
вання руху су-
ден, вузли зв'я-
зку та канали 
зв'язку з служ-
бою регулю-
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на національ-
них навігацій-
них картах 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

вання руху су-
ден нанесені на 
національних 
навігаційних ка-
ртах 

22.19. Зміни відомо-
стей про 
СРРС повинні 
бути своєча-
сно доведені 
до мореплав-
ців керівни-
ком СРРС 
шляхом пере-
дачі навіга-
ційних попе-
реджень по 
радіо та в по-
відомленнях 
мореплавцям 

Пункту 5.12 
розділу 5 По-
ложення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

4 зміни відомос-
тей про службу 
регулювання 
руху суден по-
винні бути своє-
часно доведені 
до мореплавців 
керівником слу-
жби регулю-
вання руху су-
ден шляхом пе-
редачі навігацій-
них попере-
джень по радіо 
та в повідомлен-
нях мореплав-
цям 

 

22.20. Радіозв'язок 
СРРС з суд-
нами в зоні її 
дії повинен 
здійснюва-
тися у діапа-
зоні морської 
рухомої слу-
жби зв'язку. 
СРРС по-

Пункту 7.2 
розділу 7 По-
ложення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 радіозв'язок слу-
жби регулю-
вання руху су-
ден з суднами в 
зоні її дії здійс-
нюється у діапа-
зоні морської 
рухомої служби 
зв'язку та забез-
печує надійний 
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винна забез-
печувати на-
дійний зв'язок 
із суднами, 
що знахо-
дяться в зоні 
її дії і на під-
ходах до неї, 
та мати необ-
хідну кіль-
кість каналів 
зв'язку, що за-
безпечує ви-
конання фун-
кцій СРРС. 
Кількість за-
кріплених за 
СРРС радіо-
каналів визна-
чається згідно 
з об'ємом ін-
формації, що 
передається, 
та інтенсивні-
стю судноп-
лавства в цій 
зоні 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

зв'язок із суд-
нами, що знахо-
дяться в зоні її 
дії і на підходах 
до неї, та має 
необхідну кіль-
кість каналів 
зв'язку, що за-
безпечує вико-
нання функцій 
служби регулю-
вання руху су-
ден, кількість 
закріплених ра-
діоканалів ви-
значено згідно з 
об'ємом інфор-
мації, що пере-
дається, та інте-
нсивністю суд-
ноплавства в цій  
зоні 

22.21. Радіообмін 
СРРС із суд-
нами, а також 
поточна суд-
ноплавна об-
становка в 
зоні її дії по-
винні реєст-
руватися 

Пункту 7.3 
розділу 7 По-
ложення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 радіообмін слу-
жби регулю-
вання руху су-
ден із суднами, а 
також поточна 
судноплавна об-
становка в зоні 
її дії повинні ре-
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СРРС для їх 
подальшого 
зберігання 

О3 аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

єструватися слу-
жбою регулю-
вання руху су-
ден для їх пода-
льшого збері-
гання 

22.22. Техніко-екс-
плуатаційні па-
раметри бере-
гових адіоло-
каційних стан-
цій (максима-
льна та мініма-
льна дальність 
дії, розпізнава-
льна спромож-
ність, кількість 
об'єктів, що 
одночасно спо-
стерігаються, 
межі робочих 
зон та інше) 
повинні відпо-
відати функ-
ціям, розміру 
зони дії СРРС 
та навігацій-
ним умовам у 
цій зоні 

Пункту 7.5 
розділу 7 По-
ложення 
№ 340 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

4 техніко-експлуа-
таційні параме-
три берегових 
радіолокаційних 
станцій (макси-
мальна та міні-
мальна даль-
ність дії, розпі-
знавальна спро-
можність, кіль-
кість об'єктів, 
що одночасно 
спостеріга-
ються, межі ро-
бочих зон та 
інше) відповіда-
ють функціям, 
розміру зони дії 
служби регулю-
вання руху су-
ден та навігацій-
ним умовам у 
цій зоні 

 

23. Положення 
про лоцмана-
оператора слу-
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жби регулю-
вання руху су-
ден, затвер-
джено наказ 
Мінтрансу від 
28 травня 2001 
року № 341, за-
реєстрованим в 
Мінюсті 25 че-
рвня 2001 року 
за № 544/5735 
(далі – Поло-
ження № 341): 

23.1. Лоцман-опера-
тор признача-
ється на по-
саду керівни-
ком підприємс-
тва, якому під-
порядкована 
СРРС, згідно з 
кваліфікацією, 
що йому прис-
воєна 

Підпункту 1.3 
пункту 1 По-
ложення 
№ 341 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

4 лоцман-опера-
тор призначений 
на посаду керів-
ником підпри-
ємства, якому 
підпорядкована 
служба регулю-
вання руху су-
ден, згідно з 
кваліфікацією, 
що йому прис-
воєна 

 

23.2. Збір, реєстра-
ція, обробка, 
узагальнення 
інформації про 

Абзац другий 
підпункту 2.1 
пункту 2 По-
ложення 
№ 341 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 

52.22 О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 на лоцмана-опе-
ратора покла-
дено обов'язки 
щодо збору, ре-
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гідрометеоро-
логічні умови; 
про стан суд-
ноплавних 
шляхів, уклю-
чаючи гідроло-
гічну, гідрогра-
фічну інформа-
ції, а також ін-
формацію про 
стан роботи за-
собів навіга-
ційного облад-
нання (далі - 
ЗНО), знахо-
дження плаву-
чих ЗНО на 
штатних міс-
цях, стан руху 
суден у зоні дії 
СРРС, наяв-
ність транспо-
ртних суден та 
операцій, що 
можуть переш-
коджати нор-
мальному руху 
інших суден, 
уключаючи су-
дна, що не до-
держуються 
правил пла-
вання в зоні дії 
СРРС 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

 
 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

єстрації, обро-
бки, узагаль-
нення інформа-
ції про гідроме-
теорологіч-ні 
умови; стан суд-
ноплавних шля-
хів, уключаючи 
гідрологічну, гі-
дрографічну ін-
формації, а та-
кож інформацію 
про стан роботи 
засобів навіга-
ційного облад-
нання, знахо-
дження цих за-
собів на штат-
них місцях, стан 
руху суден у 
зоні дії служба 
регулювання 
руху суден, ная-
вність транспор-
тних суден та 
операцій, що 
можуть переш-
коджати норма-
льному руху ін-
ших суден, ук-
лючаючи судна, 
що не додержу-
ються правил 
плавання в зоні 
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дії служби регу-
лювання руху 
суден 

23.3. організація 
руху суден 

Абзац четвер-
тий підпун-
кту 2.1 пун-
кту 2 Поло-
ження № 341 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

4 на лоцмана-опе-
ратора покла-
дено обов'язки 
щодо організації 
руху суден 

 

23.4. виявляння су-
ден на підхо-
дах до зони дії 
СРРС, установ-
лення зв'язку з 
ними, їх іден-
тифікація та 
отримання не-
обхідних да-
них про кожне 
судно 

Абзац п’ятий 
підпункту 2.1 
пункту 2 По-
ложення 
№ 341 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 

4 на лоцмана-опе-
ратора покла-
дено виявляння 
суден на підхо-
дах до зони дії 
служби регулю-
вання руху су-
ден, установ-
лення зв'язку з 
ними, їх іденти-
фікація та отри-
мання необхід-
них даних про 
кожне судно 
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під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

або річко-
вого судна 

23.5. передача наві-
гаційних попе-
реджень 

Абзац шос-
тий підпун-
кту 2.1 пун-
кту 2 Поло-
ження № 341 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

4 на лоцмана-опе-
ратора покла-
дено передача 
навігаційних по-
переджень 

 

23.6. забезпечення 
дотримання су-
днами правил 
плавання у 
зоні дії СРРС, 
передача суд-
нам повідом-
лень про пору-
шення ними 
правил пла-
вання і вказі-
вок щодо усу-
нення пору-
шень 

Абзац сьомий 
підпункту 2.1 
пункту 2 По-
ложення 
№ 341 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 на лоцмана-опе-
ратора покла-
дено забезпе-
чення дотри-
мання суднами 
правил плавання 
у зоні дії служби 
регулювання 
руху суден, пе-
редача суднам 
повідомлень про 
порушення 
ними правил 
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під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

плавання і вказі-
вок щодо усу-
нення порушень 

23.7. передача суд-
нам рекомен-
дацій щодо 
уникнення не-
безпечних си-
туацій, а також 
указівок щодо 
порядку руху, 
швидкості, ма-
ршруту пла-
вання та місця 
поставлення на 
якір та конт-
роль за їх ви-
конанням 

Абзац вось-
мий підпун-
кту 2.1 пун-
кту 2 Поло-
ження № 341 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

4 на лоцмана-опе-
ратора покла-
дено передача 
суднам рекомен-
дацій щодо уни-
кнення небезпе-
чних ситуацій, а 
також указівок 
щодо порядку 
руху, швидкості, 
маршруту пла-
вання та місця 
поставлення на 
якір та контроль 
за їх виконан-
ням 

 

23.8. надання суд-
нам навігацій-
ної допомоги 

Абзац 
дев’ятий під-
пункту 2.1 
пункту 2 По-
ложення 
№ 341 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 на лоцмана-опе-
ратора покла-
дено надання 
суднам навіга-
ційної допомоги 
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судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

23.9. взаємодія із су-
міжними 
СРРС, лоцман-
ськими, букси-
рними, ава-
рійно-рятува-
льними та ін-
шими служ-
бами, що спри-
яють судноп-
лавству в зоні 
дії СРРС 

Абзац деся-
тий підпун-
кту 2.1 пун-
кту 2 Поло-
ження № 341 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

4 на лоцмана-опе-
ратора покла-
дено взаємодія 
із суміжними 
служби регулю-
вання руху су-
ден, лоцмансь-
кими, буксир-
ними, аварійно-
рятувальними та 
іншими служ-
бами, що сприя-
ють судноплавс-
тву в зоні дії 
служби регулю-
вання руху су-
ден 

 

23.10. сприяння ава-
рійно-рятува-
льним, буксир-
ним, днопогли-
блювальним та 
іншим спеціа-
льним роботам 
у зоні дії СРРС 

Абзац одина-
дцятий підпу-
нкту 2.1 пун-
кту 2 Поло-
ження № 341 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 на лоцмана-опе-
ратора покла-
дено сприяння 
аварійно-рятува-
льним, буксир-
ним, днопоглиб-
люваль-ним та 
іншим спеціаль-
ним роботам у 
зоні дії служби 
регулювання 
руху суден 
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судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

23.11. сприяння вста-
новленню зв'я-
зку між суд-
нами, берего-
вими організа-
ціями та служ-
бами з питань, 
що пов'язані з 
забезпеченням 
безпеки руху 
суден 

Абзац двана-
дцятий підпу-
нкту 2.1 пун-
кту 2 Поло-
ження № 341 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

4 на лоцмана-опе-
ратора покла-
дено сприяння 
встановленню 
зв'язку між суд-
нами, берего-
вими організаці-
ями та служ-
бами з питань, 
що пов'язані з 
забезпеченням 
безпеки руху су-
ден 

 

23.12. Кандидатами 
на посаду лоц-
мана-опера-
тора служби 
регулювання 
руху суден мо-
жуть бути гро-
мадяни Укра-
їни, які мають 
середню або 
вищу судново-
дійну освіту, 

Підпункт 5.1 
пункту 5 По-
ложення 
№ 341 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 кандидатами на 
посаду лоцмана-
оператора слу-
жби регулю-
вання руху су-
ден визнача-
ються особи, які 
мають середню 
або вищу судно-
водійну освіту, 
володіють анг-
лійською мовою 
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володіють анг-
лійською мо-
вою в об'ємі, 
що необхідний 
для виконання 
ними своїх 
службових 
обов'язків, але 
не нижче ніж в 
об'ємі стандар-
тного морсь-
кого навігацій-
ного словника 
- розмовника 
IMO, придатні 
за станом здо-
ров'я до роботи 
лоцмана-опе-
ратора та ма-
ють Обмежене 
свідоцтво опе-
ратора Глоба-
льної морської 
системи зв'язку 
під час лиха та 
для забезпе-
чення безпеки 
мореплавства 

судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

в об'ємі, що не-
обхідний для ви-
конання ними 
своїх службових 
обов'язків, але 
не нижче ніж в 
об'ємі стандарт-
ного морського 
навігаційного 
словника - роз-
мовника Міжна-
родної морської 
організації, при-
датні за станом 
здоров'я до ро-
боти лоцмана-
оператора та ма-
ють Обмежене 
свідоцтво опера-
тора Глобальної 
морської сис-
теми зв'язку під 
час лиха та для 
забезпечення 
безпеки мореп-
лавства 

23.13. Якщо СРРС 
здійснює фун-
кції щодо на-
дання суднам 
навігаційної 
допомоги (ра-
діолокаційне 
проведення), 

Підпункт 5.2 
пункту 5 По-
ложення 
№ 341 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 якщо служба ре-
гулювання руху 
суден здійснює 
функції щодо 
надання суднам 
навігаційної до-
помоги (радіо-
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рекомендацій 
та вказівок для 
плавання і уни-
кнення небез-
печних ситуа-
цій, то канди-
датами на по-
саду лоцмана-
оператора цієї 
СРРС можуть 
бути особи, які 
відповідають 
вимогам, пе-
редбаченим 
пунктом 5.1 
цього Поло-
ження, та ма-
ють робочий 
диплом не ни-
жче за капітана 
малого пла-
вання і стаж 
роботи на по-
саді капітана 
судна не 
менше 12 міся-
ців або на по-
саді старшого 
помічника ка-
пітана судна не 
менше 24 міся-
ців, або відпо-
відну кваліфі-
кацію і попере-
дній стаж ро-

або річко-
вого судна 

 
О3 

 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

локаційне про-
ведення), реко-
мендацій та вка-
зівок для пла-
вання і уник-
нення небезпеч-
них ситуацій, то 
кандидатами на 
посаду лоцмана-
оператора є 
особи, які відпо-
відають вимо-
гам, передбаче-
ним пунктом 5.1 
Положення 
№341, та мають 
робочий диплом 
не нижче за ка-
пітана малого 
плавання і стаж 
роботи на посаді 
капітана судна 
не менше 12 мі-
сяців або на по-
саді старшого 
помічника капі-
тана судна не 
менше 24 міся-
ців, або відпові-
дну кваліфіка-
цію і попередній 
стаж роботи як 
державного 
морського лоц-
мана 
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боти як держа-
вного морсь-
кого лоцмана. 
 Лоцмани-опе-
ратори, які не 
мають попере-
днього досвіду 
роботи як капі-
тан судна, 
старший помі-
чник капітана 
або державний 
морський лоц-
ман, можуть 
набувати 
більш високої 
кваліфікації 
шляхом пере-
підготовки, 
тренажерної 
підготовки у 
визначеній Мі-
ністерством ін-
фраструктури 
України орга-
нізації, підго-
товки на робо-
чому місці для 
поширення пе-
реліку функ-
цій, які вони 
можуть вико-
нувати 
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23.14. Кандидат на 

посаду лоц-
мана-опера-
тора зарахову-
ється до СРРС 
як стажист і 
направляєтся 
для прохо-
дження основ-
ного курсу під-
готовки у ви-
значеній Міні-
стерством ін-
фраструктури 
України орга-
нізації. 
Після прохо-
дження основ-
ного курсу під-
готовки канди-
дат на посаду 
лоцмана-опе-
ратора складає 
іспити в дер-
жавній квалі-
фікаційній ко-
місії, що ство-
рюється Мініс-
терством ін-
фраструктури 
України за по-
данням Морсь-
кої адміністра-
ції. 

Підпункти 
5.3-5.6 пун-
кту 5 Поло-
ження № 341 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

4 кандидат на по-
саду лоцмана-
оператора прой-
шов основний 
курс підготовки 
у визначеній Мі-
нінфраструк-
тури організації, 
склав іспити в 
державній квалі-
фікаційній комі-
сії, отримав пос-
відчення лоц-
мана-оператора, 
пройшов підго-
товку на робо-
чому місці на 
підприємстві та 
склав іспити в 
кваліфікаційній 
комісії підпри-
ємства 
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Головою дер-
жавної кваліфі-
каційної комі-
сії є Голова 
Морської адмі-
ністрації. 
Кандидатам на 
посаду лоц-
мана-опера-
тора, які успі-
шно склали іс-
пити в держав-
ній кваліфіка-
ційній комісії, 
видається Пос-
відчення лоц-
мана-опера-
тора СРРС (до-
даток 1), що 
дає їм право 
продовжити 
підготовку на 
робочому місці 
на підприємс-
тві, яке напра-
вило їх для 
проходження 
основного ку-
рсу підготовки. 
5.6. Після про-
ходження під-
готовки на ро-
бочому місці 
на підприємс-
тві кандидат на 



965 
 

посаду лоц-
мана-опера-
тора складає 
іспити в квалі-
фікаційній ко-
місії, що приз-
начається кері-
вником підп-
риємства, 
якому підпо-
рядкована 
СРРС, за уча-
стю капітана 
порту або за-
ступника капі-
тана порту (згі-
дно із зоною 
обслугову-
вання СРРС) 
для присво-
єння йому ква-
ліфікаційної 
категорії. У ро-
боті комісії 
бере участь ка-
пітан порту 
або заступник 
капітана порту, 
акваторія 
якого розташо-
вана в зоні об-
слуговування 
СРРС 
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23.15. Лоцмани-опе-

ратори повинні 
щорічно про-
ходити стажу-
вання як мор-
ські лоцмани, 
що здійснюють 
проведення су-
ден у зоні дії 
СРРС, а також 
підтверджу-
вати свою від-
повідність при-
своєній їм ква-
ліфікації шля-
хом складання 
іспитів у квалі-
фікаційній ко-
місії, що приз-
начається кері-
вником підп-
риємства, 
якому підпо-
рядкована 
СРРС, та підт-
верджувати 
свою придат-
ність до ро-
боти за станом 
здоров'я 

Підпункт 5.9 
пункту 5 По-
ложення 
№ 341 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

4 лоцмани-опера-
тори щорічно 
проходять ста-
жування як мор-
ські лоцмани, 
що здійснюють 
проведення су-
ден у зоні дії 
служби регулю-
вання руху су-
ден, а також під-
тверджувати 
свою відповід-
ність присвоєній 
їм кваліфікації 
шляхом скла-
дання іспитів у 
кваліфікаційній 
комісії, що при-
значається кері-
вником підпри-
ємства, якому 
підпорядкована 
служба регулю-
вання руху су-
ден, та підтвер-
джувати свою 
придатність до 
роботи за ста-
ном здоров'я 

 

23.16. Не менше од-
ного разу на 
три роки лоц-
ман-оператор 
повинен підт-

Підпункт 5.10 
пункту 5 По-
ложення 
№ 341 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
регулю-
вання руху 

52.22 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 не менше од-
ного разу на три 
роки лоцман-
оператор підтве-
рджує відповід-
ність вимогам 
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вердити відпо-
відність вимо-
гам присвоєної 
йому кваліфі-
кації шляхом 
проходження 
тренажерної 
перепідготовки 
у визначеній 
Міністерством 
інфраструк-
тури України 
організації та 
шляхом скла-
дання відповід-
них іспитів 
державній ква-
ліфікаційній 
комісії 

морського 
або річко-
вого судна 

 
 
 
О3 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час  регулю-
вання руху мор-
ського або річ-
кового судна 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
регулю-
вання руху 
морського 
або річко-
вого судна 

присвоєної йому 
кваліфікації 
шляхом прохо-
дження трена-
жерної перепід-
готовки у визна-
ченій Мінінфра-
структури орга-
нізації та шля-
хом складання 
відповідних іс-
питів державній 
кваліфікаційній 
комісії 

24. Правила пере-
везення небез-
печних ванта-
жів внутріш-
німи водними 
шляхами Укра-
їни, затвер-
джені наказом 
Мінінфрастру-
ктури від 
04.04.2017 
№ 126, зареєс-
трованим в 
Мінюсті 28 
квітня 2017 р. 
за № 556/30424 
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(далі – Пра-
вила № 126): 

24.1. Небезпечні ва-
нтажі перево-
зять внутріш-
німи водними 
шляхами Укра-
їни тільки у 
разі, якщо їх 
допущено до 
перевезення 
згідно з вимо-
гами Правил 
ВОПНВ і цих 
Правил та ви-
конано всі ви-
моги щодо пе-
ревезення та-
ких вантажів 

Пункт 4 
розділу І 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 небезпечні ван-
тажі перевозять 
внутрішніми во-
дними шляхами 
України тільки у 
разі, якщо їх до-
пущено до пере-
везення згідно з 
вимогами зако-
нодавства та ви-
конано всі ви-
моги щодо пере-
везення таких 
вантажів 
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природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.2. Суб’єкти пере-
везення небез-
печних ванта-
жів зобов’язані 
відповідно до 
виду та сту-
пеня небезпеки 
вжити заходів, 
спрямованих 
на запобігання 
нещасним ви-
падкам, а в разі 
виникнення 
аварії - заходів, 
що дають 
змогу макси-
мально обме-
жити важкі на-
слідки такої 
аварії 

Пункт 7 
розділу І 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-

4 суб’єкти переве-
зення небезпеч-
них вантажів зо-
бов’язані відпо-
відно до виду та 
ступеня небез-
пеки вжити за-
ходів, спрямова-
них на запобі-
гання нещасним 
випадкам, а в 
разі виникнення 
аварії - заходів, 
що дають змогу 
максимально об-
межити важкі 
наслідки такої 
аварії 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.3. Небезпечні ва-
нтажі перед 
початком пере-
везення мають 
бути класифі-
ковані та від-
несені до од-
ного з класів 
(підкласів). 
При цьому ви-
значають дода-
ткову небез-
пеку, а для ре-
човин класів 3, 
4.1 (крім само-
реактивних ре-
човин), 4.2, 
4.3, 5.1, 6.1, 8 

Пункт 1 
розділу ІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 небезпечні ван-
тажі перед поча-
тком переве-
зення класифі-
ковані та відне-
сені до одного з 
класів (підкла-
сів), при цьому 
визначено дода-
ткову небезпеку, 
а для речовин 
класів 3, 4.1 
(крім самореак-
тивних речо-
вин), 4.2, 4.3, 
5.1, 6.1, 8 та 9 - 
групу пако-
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та 9 - групу па-
ковання. Для 
вибухових ре-
човин та вибу-
хових виробів 
класу 1 додат-
ково визнача-
ють групу су-
місності. Кла-
сифікацію не-
безпечного ва-
нтажу наво-
дять у норма-
тивному доку-
менті на про-
дукцію або па-
спорті безпеки 
речовини та в 
транспортному 
документі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

вання, для вибу-
хових речовин 
та вибухових 
виробів класу 1 
додатково ви-
значено групу 
сумісності 

24.4. Відповідно до 
конкретних 
найменувань 
та властивос-
тей для речо-
вин або виро-
бів згідно з пе-
реліком небез-
печних ванта-
жів, наведеним 
у таблиці 
А глави 

Пункт 2 
розділу ІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 небезпечний 
вантаж іденти-
фікований згі-
дно з вимогами 
частини 2 Пра-
вил, доданих до 
Європейської 
угоди про між-
народне переве-
зення небезпеч-
них вантажів 
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3.2 Правил 
ВОПНВ, ви-
значають но-
мер ООН, клас 
(підклас), вид 
додаткової не-
безпеки, групу 
паковання або 
групу сумісно-
сті. 
Якщо найме-
нування виро-
бів або речо-
вин не зазна-
чені у переліку 
небезпечних 
вантажів, наве-
деному в таб-
лиці А глави 
3.2 Правил 
ВОПНВ, їх 
клас (підклас), 
вид додаткової 
небезпеки, 
групу пако-
вання або 
групу сумісно-
сті визначають 
за результа-
тами класифі-
каційних ви-
пробувань. 
Ідентифікацію 
вантажів (ви-
значення но-
мера ООН і 

транспор-
том 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

внутрішніми во-
дними шляхами 
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транспортної 
назви) здійс-
нюють згідно з 
вимогами час-
тини 2 Правил 
ВОПНВ. 
Номер ООН, 
клас (підклас), 
вид додаткової 
небезпеки, 
група пако-
вання або 
група сумісно-
сті для небез-
печних ванта-
жів класу 1 та 
не зазначених 
конкретно за 
найменуван-
ням у переліку 
небезпечних 
вантажів класу 
3, десенсибілі-
зованих вибу-
хових речовин 
та самореакти-
вних речовин 
класу 4.1, орга-
нічних перок-
сидів класу 5.2 
та інфекційних 
речовин класу 
6.2 затверджу-
ються компете-
нтним органом 
з перевезення 
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небезпечних 
вантажів, а для 
інших небезпе-
чних вантажів 
визначаються 
виробником 
продукції 

24.5. Вироби або ре-
човини запако-
вують відпо-
відно до ін-
струкцій з па-
кування, наве-
дених у час-
тині 4 Правил 
ВОПНВ. 
Паковання, не 
зазначені у ви-
щевказаних ін-
струкціях, до-
пускається ви-
користовувати 
для внутрішніх 
перевезень за 
згодою компе-
тентного ор-
гану з переве-
зення небезпе-
чних вантажів 
за умови відпо-
відності вимо-
гам стандартів 

Пункт 3 
розділу ІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-

4 вироби або ре-
човини запако-
вано відповідно 
до інструкцій з 
пакування, наве-
дених у частині 
4 Правил, дода-
них до Європей-
ської угоди про 
міжнародне пе-
ревезення небез-
печних вантажів 
внутрішніми во-
дними шляхами, 
паковання, не 
зазначені у ви-
щевказаних ін-
струкціях, допу-
скається викори-
стовувати для 
внутрішніх пе-
ревезень за зго-
дою компетент-
ного органу з 
перевезення не-
безпечних ван-
тажів за умови 
відповідності 
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О4 

них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

вимогам станда-
ртів 

24.6. Небезпечні ва-
нтажі упакову-
ють у тару, 
включаючи ко-
нтейнери сере-
дньої вантажо-
підйомності 
для масових 
вантажів, та 
великогабари-
тну тару, яка 
має бути міц-
ною, щоб ви-
тримати удари 
та наванта-
ження, що ви-
никають під 
час переве-
зення, у тому 
числі в разі пе-
ревантаження, 

Пункт 4 
розділу ІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 небезпечні ван-
тажі упаковують 
у тару, включа-
ючи контейнери 
середньої ванта-
жопідйомності 
для масових ва-
нтажів, та вели-
когабаритну 
тару, яка насті-
льки міцна, щоб 
витримати 
удари та наван-
таження, що ви-
никають під час 
перевезення, у 
тому числі в разі 
перевантаження, 
а також будь-
якого перемі-
щення з піддона 
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а також будь-
якого перемі-
щення з під-
дона або вилу-
чення з транс-
портного па-
кета з метою 
подальшої руч-
ної або механі-
зованої обро-
бки. Тара, 
включаючи ко-
нтейнери сере-
дньої вантажо-
підйомності 
для масових 
вантажів та ве-
ликогабаритну 
тару, має бути 
такої конструк-
ції та зачиня-
тися так, щоб 
запобігати 
будь-якому ви-
току вмісту, 
що може вини-
кнути за зви-
чайних умов 
перевезення в 
результаті віб-
рації, зміни те-
мператури, во-
логості або ти-
ску повітря, ва-
нтажу. На зов-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

або вилучення з 
транспортного 
пакета з метою 
подальшої руч-
ної або механі-
зованої обробки. 
Тара, включа-
ючи контейнери 
середньої ванта-
жопідйомності 
для масових ва-
нтажів та вели-
когабаритну 
тару, такої конс-
трукції та зачи-
нятися так, щоб 
запобігати будь-
якому витоку 
вмісту, що може 
виникнути за 
звичайних умов 
перевезення в 
результаті вібра-
ції, зміни темпе-
ратури, волого-
сті або тиску по-
вітря, вантажу. 
На зовнішній 
поверхні пако-
вання відсутні 
залишки небез-
печних речовин 
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нішній повер-
хні паковання 
не має бути за-
лишків небез-
печних речо-
вин 

24.7. Різні небезпе-
чні вантажі або 
небезпечні ва-
нтажі разом з 
іншими ванта-
жами допуска-
ється пакувати 
сумісно в ком-
біновану тару, 
якщо сумісне 
пакування до-
пуска-
ється Прави-
лами ВОПНВ 

Пункт 5 
розділу ІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-

4 Різні небезпечні 
вантажі або не-
безпечні вантажі 
разом з іншими 
вантажами до-
пускається паку-
вати сумісно в 
комбіновану 
тару, якщо сумі-
сне пакування 
допускається 
Правилами, до-
даними до Євро-
пейської угоди 
про міжнародне 
перевезення не-
безпечних ван-
тажів внутріш-
німи водними 
шляхами 
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О4 

них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.8. Тара, у тому 
числі контей-
нери середньої 
вантажопідйо-
мності для ма-
сових вантажів 
та великогаба-
ритна тара, яку 
використову-
ють для небез-
печних ванта-
жів, має відпо-
відати вимо-
гам Правил 
ВОПНВ 

Пункт 6 
розділу ІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 тара, у тому чи-
слі контейнери 
середньої ванта-
жопідйомності 
для масових ва-
нтажів та вели-
когабаритна 
тара, яку вико-
ристовують для 
небезпечних ва-
нтажів, відпові-
дає вимогам 
Правил, доданих 
до Європейської 
угоди про між-
народне переве-
зення небезпеч-
них вантажів 
внутрішніми во-
дними шляхами 
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О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.9. Кожна оди-
ниця тари, у 
тому числі ко-
нтейнери сере-
дньої вантажо-
підйомності 
для масових 
вантажів та ве-
ликогабаритна 
тара, за винят-
ком внутріш-
ньої тари в 
комбінованій 

Пункт 7 
розділу ІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 

4 кожна одиниця 
тари, у тому чи-
слі контейнери 
середньої ванта-
жопідйомності 
для масових ва-
нтажів та вели-
когабаритна 
тара, за винят-
ком внутрішньої 
тари в комбіно-
ваній тарі, від-
повідає типу 
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тарі, має відпо-
відати типу 
конструкції, 
випробува-
ному та затвер-
дженому згі-
дно з вимо-
гами, викладе-
ними в главі 
6.1 Правил 
ВОПНВ та час-
тині 6 Міжна-
родного коде-
ксу морського 
перевезення 
небезпечних 
вантажів (далі 
- МКМПНВ), і 
мати належне 
марковання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

конструкції, ви-
пробуваному та 
затвердженому 
згідно з вимо-
гами, викладе-
ними в главі 
6.1 Правил, до-
даних до Євро-
пейської угоди 
про міжнародне 
перевезення не-
безпечних ван-
тажів внутріш-
німи водними 
шляхами та час-
тині 6 Міжнаро-
дного кодексу 
морського пере-
везення небезпе-
чних вантажів, і 
мати належне 
марковання 

24.10. Тара, яку пе-
ред наповнен-
ням та пред’яв-
ленням до пе-

Пункт 8 
розділу ІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 тара, яку перед 
наповненням та 
пред’явленням 
до перевезення 
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ревезення пе-
ревіряє відпра-
вник небезпеч-
ного вантажу 
(далі - відправ-
ник), не по-
винна мати 
слідів корозії, 
забруднення та 
інших ушко-
джень. Тару, 
призначену 
для багатора-
зового викори-
стання, на якій 
з’явилися 
ознаки змен-
шення міцно-
сті, не допус-
кається вико-
ристовувати 
для переве-
зення або не-
обхідно відно-
вити так, щоб 
вона була зда-
тна витримати 
випробування 
за типом конс-
трукції. При 
цьому тара має 
бути з належ-
ним маркован-
ням відповідно 
до підпунктів 
5.2.1.1, 

небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

перевіряє відп-
равник небезпе-
чного вантажу, 
не має слідів ко-
розії, забруд-
нення та інших 
ушкоджень та 
має належне ма-
рковання відпо-
відно до підпун-
ктів 5.2.1.1, 
5.2.1.2 глави 5.2 
Правил, доданих 
до Європейської 
угоди про між-
народне переве-
зення небезпеч-
них вантажів 
внутрішніми во-
дними шляхами 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_940
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5.2.1.2 глави 
5.2 Правил 
ВОПНВ 

морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.11. Паковання, які 
не допуска-
ються інструк-
ціями з паку-
вання, не вико-
ристовуються 
для переве-
зення небезпе-
чних вантажів, 
за винятком 
випадків, якщо 
це допуска-
ється на підс-
таві тимчасо-
вого відступу 
за рішенням 
компетентного 
органу з пере-
везення небез-
печних ванта-
жів за умови їх 
відповідності 
вимогам нор-
мативних до-
кументів щодо 
пакування не-
безпечних ван-
тажів. Небез-
печні вантажі у 
пакованнях, 
які за своїми 
розмірами та 
властивостями 

Пункт 9 
розділу ІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 паковання, які 
не допускаються 
інструкціями з 
пакування, не 
використову-
ються для пере-
везення небезпе-
чних вантажів, 
за винятком ви-
падків, якщо це 
допускається на 
підставі тимча-
сового відступу 
за рішенням 
компетентного 
органу з переве-
зення небезпеч-
них вантажів за 
умови їх відпо-
відності вимо-
гам норматив-
них документів 
щодо пакування 
небезпечних ва-
нтажів. Небезпе-
чні вантажі у па-
кованнях, які за 
своїми розмі-
рами та власти-
востями можуть 
бути сформовані 
в транспортні 
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можуть бути 
сформовані в 
транспортні 
пакети, відпра-
вник має нада-
вати у транспо-
ртних пакетах 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

пакети, відправ-
ник має нада-
вати у транспор-
тних пакетах 

24.12. пакети та за-
соби пакету-
вання повинні 
відповідати ви-
могам норма-
тивних доку-
ментів на про-
дукцію, бути в 
установленому 
порядку випро-
бувані та допу-
щені до екс-
плуатації. Фор-
мування небез-
печних ванта-
жів у пакети 
здійснює відп-
равник відпо-
відно до вимог 
ГОСТ 26663-
85 «Пакеты 
транспортные. 
Формирование 
с применением 

Абзац дру-
гий пункту 
10 
розділу ІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 під час форму-
вання транспор-
тних пакетів па-
кети та засоби 
пакетування від-
повідають вимо-
гам норматив-
них документів 
на продукцію, в 
установленому 
порядку випро-
бувані та допу-
щені до експлу-
атації, пакети 
повинні зберіга-
ють цілісність, а 
засоби пакету-
вання повинні 
забезпечувати 
збереження па-
кетів протягом 
перевезення під 
впливом інер-

 



984 
 

средств паке-
тирования. Об-
щие техниче-
ские требова-
ния» та вимог 
нормативного 
документа на 
продукцію. Па-
кети повинні 
зберігати ціліс-
ність, а засоби 
пакетування 
повинні забез-
печувати збе-
реження паке-
тів протягом 
перевезення 
під впливом 
інерційних на-
вантажень із 
прискоренням 
3g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

ційних наванта-
жень із приско-
ренням 3g 

24.13. засоби кріп-
лення вантажу 
в пакети по-
винні мати ко-
нтрольні знаки 
відправника й 
унеможливлю-
вати вилу-
чення окремих 
вантажних 
місць із пакета 
без порушення 
кріплення та 

Абзац третій 
пункту 10 
розділу ІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
 
 
 

4 під час форму-
вання транспор-
тних пакетів за-
соби кріплення 
вантажу в па-
кети мають кон-
трольні знаки 
відправника й 
унеможливлю-
вати вилучення 
окремих вантаж-
них місць із па-
кета без пору-
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контрольних 
знаків 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

шення кріп-
лення та контро-
льних знаків 

24.14. піддони усіх 
типів повинні 
витримувати 
навантаження 
під час штабе-
лювання у чо-
тири яруси з 

Абзац четве-
ртий пункту 
10 
розділу ІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 під час форму-
вання транспор-
тних пакетів 
піддони усіх ти-
пів витримують 
навантаження 
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повною ванта-
жопідйомні-
стю та забезпе-
чувати при 
цьому схорон-
ність тари 

небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

під час штабе-
лювання у чо-
тири яруси з по-
вною вантажопі-
дйомністю та за-
безпечувати при 
цьому схорон-
ність тари 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.15. пакетування 
небезпечних 
вантажів без-
посередньо в 
споживчій тарі 
(металеві ба-
нки місткістю 
не більше 5 лі-
трів) допуска-
ється тільки 
для в’язких не-
безпечних ван-
тажів класу 3 
(фарб, лаків) у 
ящичні та сто-
ячні піддони за 
умови, що від-
правник здійс-
нив необхідні 
випробову-
вання, для під-
твердження їх 
міцності у разі 
штабелювання 
в чотири яруси 
та під час ди-
намічних нава-
нтажень, що 
виникають у 
процесі пере-
везення. Ре-
зультати ви-
пробовування 

Абзац 
п’ятий пун-
кту 10 
розділу ІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 під час форму-
вання транспор-
тних пакетів па-
кетування небе-
зпечних ванта-
жів безпосеред-
ньо в споживчій 
тарі (металеві 
банки місткістю 
не більше 5 літ-
рів) допуска-
ється тільки для 
в’язких небезпе-
чних вантажів 
класу 3 (фарб, 
лаків) у ящичні 
та стоячні під-
дони за умови, 
що відправник 
здійснив необ-
хідні випробову-
вання, для підт-
вердження їх мі-
цності у разі 
штабелювання в 
чотири яруси та 
під час динаміч-
них наванта-
жень, що вини-
кають у процесі 
перевезення. Ре-
зультати випро-
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мають бути на-
дані перевіз-
нику. Прий-
мання вказа-
них вантажів 
до вантажних 
операцій у 
порту, їх відп-
равлення здій-
снюються 
тільки за наяв-
ності у відпра-
вника пого-
дження одер-
жувача небез-
печного ван-
тажу (далі - 
одержувач) і 
порту призна-
чення 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

бовування на-
дано перевіз-
нику. Прий-
мання вказаних 
вантажів до ван-
тажних операцій 
у порту, їх відп-
равлення здійс-
нюються тільки 
за наявності у 
відправника по-
годження одер-
жувача небезпе-
чного вантажу і 
порту призна-
чення 

24.16. не допуска-
ється укладати 
в один пакет 
небезпечні ва-
нтажі, що є не-
сумісними від-
повідно до ви-
мог розділу 7 
МКМПНВ, та 
небезпечних 
вантажів, що 
небезпечно ре-
агують між со-
бою і не мають 

Абзац шос-
тий пункту 
10 
розділу ІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 під час форму-
вання транспор-
тних пакетів не 
допускається ук-
ладання в один 
пакет небезпе-
чні вантажі, що 
є несумісними 
відповідно до 
вимог розділу 7 
Міжнародного 
кодексу морсь-
кого переве-
зення небезпеч-
них вантажів, та 
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однакових за-
собів пожежо-
гасіння 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

небезпечних ва-
нтажів, що небе-
зпечно реагують 
між собою і не 
мають однако-
вих засобів по-
жежогасіння 

24.17. Пошкоджені 
паковання та 
паковання, що 
мають дефе-
кти, а також 
небезпечні ва-
нтажі, що про-
сочились чи 
розсипались, 

Пункт 12 
розділу ІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 пошкоджені па-
ковання та пако-
вання, що мають 
дефекти, а та-
кож небезпечні 
вантажі, що про-
сочились чи роз-
сипались, пере-
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перевозяться в 
аварійній тарі, 
випробуваній 
та маркованій 
згідно з вимо-
гами підпункту 
5.2.1.3 глави 
5.2 Правил 
ВОПНВ. Ава-
рійна тара ви-
користовується 
тільки у випад-
ках, якщо пош-
кодження па-
ковання ста-
лось під час 
перевезення 

морським, 
річковим 
транспор-
том 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

возяться в ава-
рійній тарі, ви-
пробуваній та 
маркованій згі-
дно з вимогами 
підпункту 
5.2.1.3 глави 5.2 
Правил, доданих 
до Європейської 
угоди про між-
народне переве-
зення небезпеч-
них вантажів 
внутрішніми во-
дними шляхами. 
Аварійна тара 
використову-
ється тільки у 
випадках, якщо 
пошкодження 
паковання ста-
лось під час пе-
ревезення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_940
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_940
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24.18. Відправник за-

безпечує пра-
вильну класи-
фікацію, мар-
ковання небез-
печного ван-
тажу, марку-
вання та при-
датність влас-
ної тари до пе-
ревезення не-
безпечного ва-
нтажу відпо-
відно до ви-
мог підпункту 
1.4.2.1 глави 
1.4 Правил 
ВОПНВ 

Пункт 13 
розділу ІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 відправник за-
безпечує прави-
льну класифіка-
цію, марковання 
небезпечного 
вантажу, марку-
вання та придат-
ність власної 
тари до переве-
зення небезпеч-
ного вантажу 
відповідно до 
вимог підпункту 
1.4.2.1 глави 1.4 
Правил, доданих 
до Європейської 
угоди про між-
народне переве-
зення небезпеч-
них вантажів 
внутрішніми во-
дними шляхами 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

24.19. На кожну ван-
тажну оди-
ницю з небез-
печними ван-
тажами нано-
ситься номер 
ООН, що від-
повідає її вмі-
сту. Перед цим 
номером про-
ставляють лі-
тери «UN». 
Якщо виріб не 
має упаковки, 
марковання на-
носять на сам 
виріб або на 
його опору, 
транспортно-
завантажува-
льне облад-
нання чи при-
стрій для його 
зберігання та 
запускання 

Пункт 1 
розділу ІІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 на кожну ванта-
жну одиницю з 
небезпечними 
вантажами нане-
сено номер 
ООН, що відпо-
відає її вмісту. 
Перед цим но-
мером простав-
лено літери 
«UN». Якщо ви-
ріб не має упа-
ковки, марко-
вання нанесено 
на сам виріб або 
на його опору, 
транспортно-за-
вантажувальне 
обладнання чи 
пристрій для 
його зберігання 
та запускання 
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О4 

них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.20. На кожну ван-
тажну оди-
ницю з небез-
печними ван-
тажами класу 1 
додатково на-
носять транс-
портну назву 
відповідно до 
вимог таблиці 
А глави 
3.2 Правил 
ВОПНВ. На 
паковання, що 
містять бриза-
нтні вибухові 
речовини, на-
носять комер-
ційну назву та-
ких речовин 

Пункт 2 
розділу ІІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 на кожну ванта-
жну одиницю з 
небезпечними 
вантажами 
класу 1 додат-
ково нанесено 
транспортну на-
зву відповідно 
до вимог таб-
лиці А глави 3.2 
Правил, доданих 
до Європейської 
угоди про між-
народне переве-
зення небезпеч-
них вантажів 
внутрішніми во-
дними шляхами. 
На паковання, 
що містять бри-
зантні вибухові 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_940
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О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

речовини, нане-
сено комерційну 
назву таких ре-
човин 

24.21. Аварійну тару 
додатково мар-
кують словом 
«АВАРІЙНА» 

Пункт 3 
розділу ІІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 аварійну тару 
додатково про-
марковано сло-
вом «АВА-
РІЙНА» 
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О4 

морським або 
річковим транс-
портом 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.22. На контейне-
рах середньої 
вантажопідйо-
мності для ма-
сових вантажів 
місткістю по-
над 450 літрів 
та на великога-
баритній тарі 

Пункт 4 
розділу ІІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 на контейнерах 
середньої ванта-
жопідйомності 
для масових ва-
нтажів місткі-
стю понад 450 
літрів та на ве-
ликогабаритній 
тарі марковання 
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марковання на-
носять на дві 
протилежні бі-
чні стінки 

морським, 
річковим 
транспор-
том 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

нанесено на дві 
протилежні бі-
чні стінки 
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24.23. Марковання на 

вантажній оди-
ниці: 
чітко видиме 
та розбірливе; 
здатне витри-
мати вплив 
будь-яких по-
годних умов 
без істотного 
зниження яко-
сті 

Пункт 5 
розділу ІІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 марковання на 
вантажній оди-
ниці чітко ви-
диме та розбір-
ливе, здатне ви-
тримати вплив 
будь-яких пого-
дних умов без 
істотного зни-
ження якості 

 



998 
 

довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

24.24. Крім зазначе-
ного в цьому 
розділі марко-
вання на ванта-
жні одиниці та 
тару наносять 
марковання 
відповідно до 
ГОСТ 14192-
96 «Маркиро-
вка грузов», 
попереджува-
льне марко-
вання відпо-
відно до ДСТУ 
ГОСТ 
31340:2009 
«Попереджува-
льне марко-
вання хімічної 
продукції. За-
гальні вимоги» 
та інше марко-
вання відпо-
відно до зако-
нодавства Ук-
раїни 

Пункт 6 
розділу ІІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 на вантажні оди-
ниці та тару на-
носять марко-
вання відпо-
відно до ГОСТ 
14192-96 «Мар-
кировка грузов», 
попереджува-
льне марковання 
відповідно до 
ДСТУ ГОСТ 
31340:2009 «По-
переджувальне 
марковання хі-
мічної продук-
ції. Загальні ви-
моги» та інше 
марковання від-
повідно до зако-
нодавства Укра-
їни 

 



999 
 

 
 
 
 
О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.25. У разі переве-
зення небезпе-
чних вантажів 
на вантажні 
одиниці нано-
сять знаки не-
безпеки згідно 
з переліком не-
безпечних ван-
тажів, наведе-
ним у таблиці 
А глави 
3.2 Правил 
ВОПНВ 

Пункт 7 
розділу ІІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 у разі переве-
зення небезпеч-
них вантажів на 
вантажні оди-
ниці наносять 
знаки небезпеки 
згідно з перелі-
ком небезпеч-
них вантажів, 
наведеним у 
таблиці А глави 
3.2 Правил, до-
даних до Євро-
пейської угоди 
про міжнародне 
перевезення не-
безпечних ван-
тажів внутріш-
німи водними 
шляхами 

 



1000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.26. Знаки небез-
пеки за кольо-
ром, симво-
лами та загаль-
ною формою 
мають відпові-
дати зразкам, 
наведеним 
у підпункті 
5.2.2.2.2 глави 
5.2 Правил 
ВОПНВ. Усі 

Пункт 8 
розділу ІІІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 

4 усі знаки небез-
пеки на вантаж-
них одиницях, у 
тому числі, за 
кольором, сим-
волами та зага-
льною формою 
мають відпові-
дати вимогам та 
зразкам глави 
5.2 Правил, до-
даних до Євро-
пейської угоди 

 



1001 
 

знаки небез-
пеки на ванта-
жних одиницях 
мають відпові-
дати вимо-
гам підпункту 
5.2.2 глави 5.2 
Правил ВО-
ПНВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

про міжнародне 
перевезення не-
безпечних ван-
тажів внутріш-
німи водними 
шляхами 

24.27. Великотонна-
жні контей-
нери допуска-
ються до екс-

Пункт 1 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 великотоннажні 
контейнери до-
пускаються до 
експлуатації 
конструктивно 

 



1002 
 

плуатації конс-
труктивно при-
датними для 
перевезення та 
відповідно до 
вимог Міжна-
родної конвен-
ції про безпе-
чні контей-
нери. Придат-
ність контей-
нера для пере-
везення небез-
печних ванта-
жів визначає 
відправник або 
особа, що здій-
снює заванта-
ження контей-
нера 

небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

придатними для 
перевезення та 
відповідно до 
вимог Міжнаро-
дної конвенції 
про безпечні ко-
нтейнери. При-
датність контей-
нера для переве-
зення небезпеч-
них вантажів ви-
значено відправ-
ником або осо-
бою, що здійс-
нює заванта-
ження контей-
нера 



1003 
 

морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.28. перед почат-
ком заванта-
ження контей-
нера склада-
ється схема ро-
зміщення ван-
тажу. Під час 
розміщення не-
безпечного ва-
нтажу врахову-
ються його 
властивості, 
попереджува-
льне марко-
вання, нане-
сене згідно з 
ДСТУ 4500-
5:2005 «Ван-
тажі небезпе-
чні. Марко-
вання», а та-
кож маніпуля-
ційні знаки, на-
несені згідно з 
ГОСТ 14192-
96 «Маркиро-
вка грузов» 

Підпункт 1 
пункту 2 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 перед початком 
завантаження 
контейнера 
складено схему 
розміщення ван-
тажу. Під час 
розміщення не-
безпечного ван-
тажу врахову-
ються його влас-
тивості, попере-
джувальне мар-
ковання, нане-
сене згідно з 
ДСТУ 4500-
5:2005 «Вантажі 
небезпечні. Ма-
рковання», а та-
кож маніпуля-
ційні знаки, на-
несені згідно з 
ГОСТ 14192-96 
«Маркировка 
грузов» 

 



1004 
 

природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.29. особи, які зава-
нтажують кон-
тейнер, по-
винні бути 
ознайомлені з 
властивостями 
вантажу, ви-
дами небез-
пеки та всіма 
ризиками, що 
виникають у 
разі аварійної 
ситуації, захо-
дами безпеки, 
що вжива-
ються під час 
завантаження, 
а також діями 
у разі виник-
нення аварій-
ної ситуації. 
Завантаження 
контейнера не-
безпечними ва-
нтажами здійс-
нюють тільки 
особи, які 

Підпункт 2 
пункту 2 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-

4 особи, які заван-
тажують кон-
тейнер, ознайо-
млені з власти-
востями ван-
тажу, видами 
небезпеки та 
всіма ризиками, 
що виникають у 
разі аварійної 
ситуації, захо-
дами безпеки, 
що вживаються 
під час заванта-
ження, а також 
діями у разі ви-
никнення ава-
рійної ситуації. 
Завантаження 
контейнера не-
безпечними ван-
тажами здійсню-
ють тільки 
особи, які прой-
шли спеціальне 
навчання у 

 



1005 
 

пройшли спе-
ціальне нав-
чання у сфері 
перевезення 
небезпечних 
вантажів та ма-
ють відповід-
ний сертифікат 

 
 
 
 
 
 
 
О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

сфері переве-
зення небезпеч-
них вантажів та 
мають відповід-
ний сертифікат 

24.30. завантаження і 
кріплення не-
безпечного ва-
нтажу в кон-
тейнері здійс-
нюють згідно з 
вимогами між-
народних та 
національних 
документів з 
питань укла-
дення вантажів 
у вантажно-
транспортні 
одиниці 

Підпункт 3 
пункту 2 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 завантаження і 
кріплення небез-
печного вантажу 
в контейнері 
здійснюється 
згідно з вимо-
гами міжнарод-
них та націона-
льних докумен-
тів з питань ук-
ладення ванта-
жів у вантажно-
транспортні 
одиниці 

 



1006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.31. після розмі-
щення вантажу 
повинен зали-
шитися віль-
ний простір 
між вантажем і 
дверима кон-
тейнера завши-
ршки від 30 мм 
до 50 мм, двері 

Підпункт 4 
пункту 2 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 після розмі-
щення вантажу 
залишається ві-
льний простір 
між вантажем і 
дверима контей-
нера завширшки 
від 30 мм до 50 
мм, двері кон-
тейнера повинні 

 



1007 
 

контейнера по-
винні вільно 
відчинятися і 
зачинятися 

транспор-
том 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

вільно відчиня-
тися і зачиня-
тися 

24.32. партії небезпе-
чних вантажів, 
які становлять 
лише частину 

Підпункт 5 
пункту 2 
розділу ІV 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 партії небезпеч-
них вантажів, 
які становлять 
лише частину 

 



1008 
 

вантажів, що 
завантажують 
у контейнер, 
розміщують 
поблизу две-
рей таким чи-
ном, щоб, від-
чинивши двері 
контейнера, 
можна було 
побачити мар-
ковання, що 
характеризує 
транспортну 
небезпеку ван-
тажу 

Правил № 
126 
 

перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

вантажів, що за-
вантажують у 
контейнер, роз-
міщують поб-
лизу дверей та-
ким чином, щоб, 
відчинивши 
двері контей-
нера, можна 
було побачити 
марковання, що 
характеризує 
транспортну не-
безпеку вантажу 



1009 
 

морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.33. сепараційний, 
прокладний 
матеріали і ма-
теріал для крі-
плення не ма-
ють вступати в 
реакцію з небе-
зпечними ван-
тажами 

Підпункт 6 
пункту 2 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 сепараційний, 
прокладний ма-
теріали і мате-
ріал для кріп-
лення не мають 
вступати в реак-
цію з небезпеч-
ними вантажами 

 



1010 
 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.34. відправник або 
особа, що зава-
нтажує контей-
нер, забезпе-
чує, щоб небез-
печні вантажі, 
які укладають 
у контейнер, 
були суміс-
ними та дозво-
лялися до пе-
ревезення тими 
видами транс-
порту, які за-
стосовують у 
транспортному 
ланцюзі. Сумі-
сність небезпе-
чних вантажів 
визначають 
відповідно до 
вимог, устано-
влених у час-
тині 7 міжна-

Підпункт 7 
пункту 2 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 відправник або 
особа, що заван-
тажує контей-
нер, забезпечує, 
щоб небезпечні 
вантажі, які ук-
ладають у кон-
тейнер, були су-
місними та до-
зволялися до пе-
ревезення тими 
видами транспо-
рту, які застосо-
вують у транс-
портному лан-
цюзі. Сумісність 
небезпечних ва-
нтажів визна-
чено відповідно 
до вимог, уста-
новлених у час-
тині 7 міжнарод-
них договорів 
України у сфері 

 



1011 
 

родних догово-
рів України у 
сфері переве-
зення небезпе-
чних вантажів 

 
 
 
 
 
 
 
О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

перевезення не-
безпечних ван-
тажів 

24.35. не допуска-
ється укладати 
в контейнер 
вантажні оди-
ниці з пошко-
дженнями, за-
бруднені зали-
шками небез-
печного ван-
тажу або які 
витікають (роз-
сипаються). 
Паковання з 
небезпечними 
вантажами, що 
перебували під 
дощем, снігом, 
кригою, мають 

Підпункт 8 
пункту 2 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 не допускається 
укладання в ко-
нтейнер вантаж-
них одиниць з 
пошкоджен-
нями, забруд-
нені залишками 
небезпечного 
вантажу або які 
витікають (роз-
сипаються). Па-
ковання з небез-
печними ванта-
жами, що пере-
бували під до-
щем, снігом, 
кригою, очи-

 



1012 
 

бути очищені 
та просушені 
перед заванта-
женням 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

щені та просу-
шені перед зава-
нтаженням 

24.36. не допуска-
ється заванта-
ження в один 
контейнер не-
безпечних ван-
тажів, що не 
мають однако-
вих засобів по-
жежогасіння 

підпункт 9 
пункту 2 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 не допускається 
завантаження в 
один контейнер 
небезпечних ва-
нтажів, що не 
мають однако-
вих засобів по-
жежогасіння 

 



1013 
 

річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 



1014 
 
24.37. небезпечні ва-

нтажі не заван-
тажуються в 
один контей-
нер з поштою, 
багажем, про-
дуктами харчу-
вання, хлібо-
фуражними 
продуктами, 
парфумерно-
косметичними 
товарами, одя-
гом та речами 
домашнього 
побуту 

підпункт 10 
пункту 2 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 небезпечні ван-
тажі не заванта-
жуються в один 
контейнер з по-
штою, багажем, 
продуктами хар-
чування, хлібо-
фуражними про-
дуктами, парфу-
мерно-космети-
чними товарами, 
одягом та ре-
чами домаш-
нього побуту 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

24.38. піддони, забру-
днені небез-
печними ван-
тажами, повер-
таються відп-
равнику для їх 
знешкодження 
відповідними 
методами 

Підпункт 11 
пункту 2 
розділу ІV 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 піддони, забруд-
нені небезпеч-
ними ванта-
жами, поверта-
ються відправ-
нику для їх зне-
шкодження від-
повідними мето-
дами 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.39. паковання, що 
містять рідкі 
небезпечні ва-
нтажі або небе-
зпечні вантажі 
класу 8, укла-
дають у ниж-
ній ярус. Якщо 
такі вантажі 
розміщують у 
кілька ярусів, 
між ярусами 
використову-
ють сепарацію 
з дощок або 
фанери завтов-
шки не менше 
20 мм 

Абзац пер-
ший підпун-
кту 12 пун-
кту 2 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 паковання, що 
містять рідкі не-
безпечні вантажі 
або небезпечні 
вантажі класу 8, 
укладають у ни-
жній ярус. Якщо 
такі вантажі роз-
міщують у кі-
лька ярусів, між 
ярусами викори-
стовують сепа-
рацію з дощок 
або фанери зав-
товшки не 
менше 20 мм 
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О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.40. Завантаження 
контейнера не-
безпечними ва-
нтажами класу 
8, що нада-
ються у скля-
них, кераміч-
них ємностях, 
дозволяється 
тільки в один 
ярус, якщо не 
застосову-

Абзац дру-
гий підпун-
кту 12 пун-
кту 2 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 завантаження 
контейнера не-
безпечними ван-
тажами класу 8, 
що надаються у 
скляних, керамі-
чних ємностях, 
дозволяється 
тільки в один 
ярус, якщо не 
застосовуються 
спеціальні сте-
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ються спеціа-
льні стелажі, 
що забезпечу-
ють надійність 
кріплення па-
ковань у кон-
тейнері 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

лажі, що забез-
печують надій-
ність кріплення 
паковань у кон-
тейнері 

24.41. паковання, що 
містять вибу-
хові речовини і 
вироби, займи-

Підпункт 13 
пункту 2 
розділу ІV 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 паковання, що 
містять вибухові 
речовини і ви-
роби, займисті 
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сті гази, легко-
займисті рі-
дини з темпе-
ратурою спа-
лаху нижче 
ніж плюс 23 °С 
, а також із сір-
ковуглецем 
відсепарову-
ються від мета-
левих повер-
хонь контей-
нера. Матеріал 
для сепарації 
не повинен ви-
кликати іскро-
утворення 

 небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

гази, легкозай-
мисті рідини з 
температурою 
спалаху нижче 
ніж плюс 23 °С, 
а також із сірко-
вуглецем відсе-
паровуються від 
металевих пове-
рхонь контей-
нера, матеріал 
для сепарації не 
викликає іскроу-
творення 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.42. сипкі та поро-
шкоподібні ре-
човини, піроте-
хнічні засоби 
класу 1, які ма-
ють класифіка-
ційні коди 
1.1A, 1.1C, 
1.1D, 1.1G, 
1.3C та 1.3G, а 
також піротех-
нічні засоби 
перевозять у 
контейнерах з 
підлогою з не-
металевою по-
верхнею або 
покриттям 

Підпункт 14 
пункту 2 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 сипкі та порош-
коподібні речо-
вини, піротехні-
чні засоби класу 
1, які мають кла-
сифікаційні 
коди 1.1A, 1.1C, 
1.1D, 1.1G, 1.3C 
та 1.3G, а також 
піротехнічні за-
соби перевозять 
у контейнерах з 
підлогою з не-
металевою пове-
рхнею або пок-
риттям 
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потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.43. у закритих ко-
нтейнерах на-
даються до пе-
ревезення па-
ковання, виго-
товлені з чут-
ливих до во-
логи матеріа-
лів, а також па-
ковання, що 
містять: 
самореактивні 
речовини (клас 
4.1); 
речовини, зда-
тні до самозай-
мання (клас 
4.2); 
речовини, що 
виділяють лег-
козаймисті 
гази при взає-
модії з водою 
(клас 4.3); 

Підпункт 15 
пункту 2 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 у закритих кон-
тейнерах нада-
ються до пере-
везення пако-
вання, виготов-
лені з чутливих 
до вологи мате-
ріалів, а також 
паковання, що 
містять, саморе-
активні речо-
вини (клас 4.1), 
речовини, здатні 
до самозай-
мання (клас 4.2), 
речовини, що 
виділяють лег-
козаймисті гази 
при взаємодії з 
водою (клас 
4.3), органічні 
пероксиди 
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органічні перо-
ксиди (клас 
5.2) 

 
 
 
 
 
 
 
О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.44. завантаження 
контейнера до-
пускається до 
рівня, що не 
перевищує 
його вантажо-
підйомності. 
Відхилення 
центра маси 
завантаженого 
вантажу від ге-
ометричного 
центра контей-
нера по дов-
жині не має пе-
ревищувати 
для 20-футо-

Підпункт 16 
пункту 2 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 завантаження 
контейнера до-
пускається до 
рівня, що не пе-
ревищує його 
вантажопідйом-
ності, відхи-
лення центра 
маси завантаже-
ного вантажу 
від геометрич-
ного центра кон-
тейнера по дов-
жині не має пе-
ревищувати для 
20-футового ко-
нтейнера 600 
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вого контей-
нера 600 мм, 
для 40-футо-
вого - 1200 мм. 
Контейнер, 
маса брутто 
якого переви-
щує максима-
льно допус-
тиму масу бі-
льше ніж на 
1,6 % або який 
завантажений 
із перевищен-
ням поздовж-
нього відхи-
лення центра 
маси вантажу, 
до вантажних 
операцій і пе-
ревезення не 
допускається 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

мм, для 40-фу-
тового - 1200 
мм, контейнер, 
маса брутто 
якого переви-
щує максима-
льно допустиму 
масу більше ніж 
на 1,6 % або 
який завантаже-
ний із переви-
щенням поздов-
жнього відхи-
лення центра 
маси вантажу, 
до вантажних 
операцій і пере-
везення не допу-
скається 

24.45. відправник або 
особа, що зава-
нтажує контей-
нер, повинні 
додати специ-
фікацію або 
рахунок-фак-
туру на ван-
таж, у яких за-
значаються кі-
лькість місць, 

Підпункт 17 
пункту 2 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 відправник або 
особа, що заван-
тажує контей-
нер, додають 
специфікацію 
або рахунок-фа-
ктуру на вантаж, 
у яких зазнача-
ються кількість 
місць, перелік 
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перелік пред-
метів у кож-
ному місці та 
інформація про 
небезпечний 
вантаж, заві-
рені власною 
печаткою і під-
писом 

транспор-
том 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

предметів у ко-
жному місці та 
інформація про 
небезпечний 
вантаж, завірені 
власною печат-
кою і підписом 

24.46. Після заванта-
ження контей-
нер пломбу-

Підпункт 17 
пункту 2 
розділу ІV 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 після заванта-
ження контей-
нер пломбується 
і складається 
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ється і склада-
ється свідоц-
тво про заван-
таження кон-
тейнера/транс-
портного за-
собу відпо-
відно до пун-
кту 4.5 глави 4 
Положення 
про порядок 
підготовки та 
подання інфор-
мації про ван-
таж для його 
безпечного 
морського пе-
ревезення, за-
твердженого 
наказом Мініс-
терства транс-
порту України 
від 14 грудня 
1998 року № 
497, зареєстро-
ваного в Мініс-
терстві юстиції 
України 30 
грудня 1998 
року за № 
848/3288, 
та пункту 
9.1 розділу 9 
Правил дорож-
нього переве-

Правил № 
126 
 

перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

свідоцтво про 
завантаження 
контейнера/ 
транспортного 
засобу відпо-
відно до пункту 
4.5 глави 4 По-
ложення № 497 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0848-98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0848-98
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зення небезпе-
чних вантажів, 
затверджених 
наказом Мініс-
терства внутрі-
шніх справ Ук-
раїни від 26 
липня 2004 
року № 822, за-
реєстрованих у 
Міністерстві 
юстиції Укра-
їни 20 серпня 
2004 року за № 
1040/9639 

морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.47. такий спосіб 
перевезення 
допускається 
для цього ван-
тажу відпо-
відно до глави 
3.2 частини 3 
МКМПНВ 

Абзац дру-
гий пункту 3 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 перевезення не-
безпечних ван-
тажів нава-
лом/насипом 
або наливом у 
переносних цис-
тернах здійсню-
ється лише у 
разі, якщо такий 
спосіб переве-
зення допуска-
ється для цього 
вантажу відпо-
відно до глави 
3.2 частини 3 
Міжнародного 
кодексу морсь-
кого переве-
зення небезпеч-
них вантажів 
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О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.48. корпуси й об-
ладнання пере-
носних цис-
терн відповіда-
ють вимогам 
частини 6 
МКМПНВ та 
нормативним 
документам на 
їх виготов-
лення, випро-
бовування та 
маркування 

Абзац третій 
пункту 3 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 перевезення не-
безпечних ван-
тажів нава-
лом/насипом 
або наливом у 
переносних цис-
тернах здійсню-
ється лише у 
разі, якщо кор-
пуси й облад-
нання перенос-
них цистерн від-
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О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

повідають вимо-
гам частини 6 
Міжнародного 
кодексу морсь-
кого переве-
зення небезпеч-
них вантажів та 
нормативним 
документам на 
їх виготовлення, 
випробовування 
та маркування 

24.49. корпуси цис-
терн та їх обла-
днання прой-
шли відпові-
дну перевірку і 

Абзац четве-
ртий пункту 
3 
розділу ІV 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 перевезення не-
безпечних ван-
тажів нава-
лом/насипом 
або наливом у 
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мають сертифі-
кат відповідно-
сті згідно з По-
рядком переві-
рки цистерн 
для переве-
зення небезпе-
чних вантажів, 
затвердженим 
наказом Мініс-
терства інфра-
структури Ук-
раїни, Мініс-
терства внутрі-
шніх справ Ук-
раїни від 12 
травня 2015 
року № 
166/550, зареє-
строваним у 
Міністерстві 
юстиції Укра-
їни 05 червня 
2015 року за № 
663/27108 

Правил № 
126 
Порядок пе-
ревірки цис-
терн для пе-
ревезення не-
безпечних ва-
нтажів, за-
тверджений 
наказом Міні-
нфраструк-
тури, МВС 
від 12 травня 
2015 року 
№ 166/550, 
зареєстрова-
ний 
у Мін’юсті 
05 червня 
2015 року 
за № 
663/27108 

небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

переносних цис-
тернах здійсню-
ється лише у 
разі, якщо кор-
пуси цистерн та 
їх обладнання 
пройшли відпо-
відну перевірку 
і мають сертифі-
кат відповідно-
сті згідно з По-
рядком переві-
рки цистерн для 
перевезення не-
безпечних ван-
тажів, затвер-
дженим наказом 
Мінінфраструк-
тури, МВС від 
12.05.2015 № 
166/550, зареєст-
рованим у Мін-
юсті 05 червня 
2015 року за 
№ 663/27108 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.50. завантажені 
тільки тими 
небезпечними 
вантажами, до 
перевезення 
яких вони до-
пущені та які у 
разі контакту з 
матеріалами їх 
корпусу, про-
кладок та обла-
днання не мо-
жуть вступати 
з ними в небез-
печну реакцію, 
утворювати не-
безпечні про-
дукти або зна-
чно знижувати 
міцність мате-
ріалу 

Абзац 
п’ятий пун-
кту 3 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 перевезення не-
безпечних ван-
тажів нава-
лом/насипом 
або наливом у 
переносних цис-
тернах здійсню-
ється лише у 
разі, якщо заван-
тажені тільки 
тими небезпеч-
ними ванта-
жами, до пере-
везення яких 
вони допущені 
та які у разі кон-
такту з матеріа-
лами їх корпусу, 
прокладок та об-
ладнання не мо-
жуть вступати з 
ними в небезпе-
чну реакцію, 
утворювати не-
безпечні проду-
кти або значно 
знижувати міц-
ність матеріалу 
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потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.51. ступінь напов-
нення ріди-
нами перенос-
них цистерн не 
перевищує гра-
ничних зна-
чень, установ-
лених у главах 
4.2-4.4 
МКМПНВ 

Абзац шос-
тий пункту 3 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 перевезення не-
безпечних ван-
тажів нава-
лом/насипом 
або наливом у 
переносних цис-
тернах здійсню-
ється лише у 
разі, якщо сту-
пінь наповнення 
рідинами пере-
носних цистерн 
не перевищує 
граничних зна-
чень, установле-
них у главах 4.2-
4.4 Міжнарод-
ного кодексу 
морського пере-
везення небезпе-
чних вантажів 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.52. великогабари-
тні й масивні 
вироби по-
винні бути до-
статньо міц-
ними, щоб ви-
тримати удари 
та наванта-
ження під час 
перевезення, в 
тому числі пе-
ревантаження з 
транспортних 
засобів на тра-
нспортні за-
соби або з тра-
нспортних за-
собів до місць 

Абзац дру-
гий пункту 4 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 великогабаритні 
й масивні ви-
роби, що не мо-
жуть бути запа-
ковані, надають 
до перевезення 
у разі, якщо 
вони достатньо 
міцні, щоб ви-
тримати удари 
та навантаження 
під час переве-
зення, в тому 
числі переванта-
ження з транс-
портних засобів 
на транспортні 
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зберігання не-
безпечних ван-
тажів, а також 
будь-яке пере-
міщення з під-
дона для пода-
льшої ручної 
або механізо-
ваної обробки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

засоби або з тра-
нспортних засо-
бів до місць збе-
рігання небезпе-
чних вантажів, а 
також будь-яке 
переміщення з 
піддона для по-
дальшої ручної 
або механізова-
ної обробки 

24.53. усі запірні при-
строї й отвори 
герметизу-
ються таким 
чином, щоб не 
відбувалася 
втрата вмісту 
небезпечних 
вантажів за 
звичайних 

Абзац третій 
пункту 4 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 великогабаритні 
й масивні ви-
роби, що не мо-
жуть бути запа-
ковані, надають 
до перевезення 
у разі, якщо усі 
запірні пристрої 
й отвори герме-
тизуються таким 
чином, щоб не 
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умов переве-
зення внаслі-
док вібрації 
або змін темпе-
ратури, воло-
гості або ти-
ску. Жодні за-
лишки небез-
печної речо-
вини не по-
винні налипати 
на зовнішню 
поверхню ве-
ликогабарит-
них і масивних 
виробів 

транспор-
том 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

відбувалася 
втрата вмісту 
небезпечних ва-
нтажів за зви-
чайних умов пе-
ревезення вна-
слідок вібрації 
або змін темпе-
ратури, волого-
сті або тиску. 
Жодні залишки 
небезпечної ре-
човини не по-
винні налипати 
на зовнішню по-
верхню велико-
габаритних і ма-
сивних виробів 

24.54. частини вели-
когабаритних і 
масивних ви-

Абзац четве-
ртий пункту 
4 
розділу ІV 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 великогабаритні 
й масивні ви-
роби, що не мо-
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робів, що тор-
каються небез-
печних ванта-
жів, не мають 
пошкоджува-
тися під дією 
цих небезпеч-
них вантажів і 
створювати не-
безпечні ефе-
кти (каталіти-
чну реакцію 
або реакції) з 
небезпечними 
вантажами 

Правил № 
126 
 

перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

жуть бути запа-
ковані, надають 
до перевезення 
у разі, якщо час-
тини великога-
баритних і маси-
вних виробів, 
що торкаються 
небезпечних ва-
нтажів, не ма-
ють пошкоджу-
ватися під дією 
цих небезпечних 
вантажів і ство-
рювати небезпе-
чні ефекти (ка-
талітичну реак-
цію або реакції) 
з небезпечними 
вантажами 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.55. великогабари-
тні й масивні 
вироби, що мі-
стять рідини, 
мають уклада-
тися й закріп-
люватися та-
ким чином, 
щоб під час пе-
ревезення не 
відбувалося 
витоку з ви-
робу або його 
залишкової де-
формації 

Абзац 
п’ятий пун-
кту 4 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 великогабаритні 
й масивні ви-
роби, що не мо-
жуть бути запа-
ковані, надають 
до перевезення 
у разі, якщо ве-
ликогабаритні й 
масивні вироби, 
що містять рі-
дини, мають ук-
ладатися й за-
кріплюватися 
таким чином, 
щоб під час пе-
ревезення не ві-
дбувалося ви-
току з виробу 
або його залиш-
кової деформа-
ції 
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О4 

 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.56. великогабари-
тні й масивні 
вироби мають 
бути установ-
лені на опори 
або поміщені в 
риштовання, 
інші транспор-
тно-завантажу-
вальні присто-
сування, у тра-
нспортний за-
сіб, контейнер, 
щоб за звичай-
них умов пере-
везення вони 
не могли пере-
міщатися 

Абзац шос-
тий пункту 4 
розділу ІV 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 великогабаритні 
й масивні ви-
роби, що не мо-
жуть бути запа-
ковані, надають 
до перевезення 
у разі, якщо ве-
ликогабаритні й 
масивні вироби 
мають бути 
установлені на 
опори або помі-
щені в ришто-
вання, інші тра-
нспортно-заван-
тажувальні при-
стосування, у 
транспортний 
засіб, контей-
нер, щоб за зви-
чайних умов пе-
ревезення вони 
не могли пере-
міщатися 

 



1038 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.57. Відправник 
або його пред-
ставник завча-
сно надає капі-
тану судна пе-
ревізні докуме-
нти, оформлені 
відповідно до 
вимог глави 
5.4 Правил 
ВОПНВ 

Пункт 1 
розділу V 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 відправник або 
його представ-
ник завчасно на-
дає капітану су-
дна перевізні до-
кументи, оформ-
лені відповідно 
до вимог глави 
5.4 Правил, до-
даних до Євро-
пейської угоди 
про міжнародне 
перевезення не-
безпечних ван-
тажів внутріш-
німи водними 
шляхами 
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О4 

 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.58. Перевізний до-
кумент на не-
безпечні ван-
тажі (крім не-
безпечних ван-
тажів класу 7), 
що надають у 
вантажних 
одиницях, ван-

Абзаци пер-
ший– двана-
дцятий пун-
кту 2 
розділу V 
Правила № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 перевізний до-
кумент на небез-
печні вантажі 
(крім небезпеч-
них вантажів 
класу 7), що на-
дають у вантаж-
них одиницях, 
вантажних тран-
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тажних транс-
портних оди-
ницях стосо-
вно кожної не-
безпечної ре-
човини, мате-
ріалу або ви-
робу, що нада-
ють до переве-
зення, має міс-
тити таку інфо-
рмацію: 
номер ООН, 
якому переду-
ють літери 
«UN»; 
транспортна 
назва; 
для речовин і 
виробів класу 
1: класифіка-
ційний код 
(клас, підклас 
та група суміс-
ності). Якщо 
небезпечні ва-
нтажі класу 1 
мають додат-
кові види небе-
зпеки (класи 3-
8), наведені в 
колонці 5 таб-
лиці А глави 
3.2 частини 3 
Правил ВО-

річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

спортних одини-
цях стосовно ко-
жної небезпеч-
ної речовини, 
матеріалу або 
виробу, що на-
дають до пере-
везення, містить 
інформацію від-
повідно до зако-
нодавства 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_940
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_940
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ПНВ, ці но-
мери зразків 
знаків небез-
пеки вказують 
після класифі-
каційного коду 
в дужках; 
для речовин і 
виробів інших 
класів: номери 
зразків знаків 
небезпеки, за-
значені в графі 
5 таблиці А 
глави 3.2 Пра-
вил ВОПНВ. 
Якщо зазна-
чено кілька но-
мерів зразків, 
то номери зра-
зків, що йдуть 
за першим но-
мером, наво-
дять у дужках; 
група пако-
вання речо-
вини (у разі її 
призначення); 
кількість і опис 
вантажних 
одиниць; 
загальна кіль-
кість небезпеч-
ного вантажу, 
що має окре-
мий номер 
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ООН, транспо-
ртна назва або 
група пако-
вання (об’єм 
або маса 
брутто чи маса 
нетто для кон-
кретного випа-
дку); 
назва й адреса 
відправника; 
назва й адреса 
одержувача; 
декларація від-
повідно до по-
ложень будь-
якої спеціаль-
ної угоди; 
інформація про 
страхування 
відповідально-
сті під час пе-
ревезення не-
безпечних ван-
тажів 

24.59. У разі надання 
вантажу, небе-
зпечного для 
навколиш-
нього природ-
ного середо-
вища, додат-
ково до зазна-
чених у цьому 
пункті відомо-
стей згідно з 

Абзац три-
надцятий 
пункту 2 
розділу V 
Правила № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 у разі надання 
вантажу, небез-
печного для на-
вколишнього 
природного се-
редовища, дода-
тково до зазна-
чених у цьому 
пункті відомос-
тей згідно з ви-
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вимогами Бу-
дапештської 
конвенції про 
договір переве-
зення вантажів 
внутрішніми 
водними 
шляхами текст 
документа до-
повнюють сло-
вами «Небез-
печний для на-
вколишнього 
середовища» 
та вказують 
небезпечні вла-
стивості ван-
тажу, прита-
манні йому ри-
зики забруд-
нення, а також 
запобіжні за-
ходи, яких пот-
рібно вжити 

транспор-
том 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

могами Будапе-
штської конвен-
ції про договір 
перевезення ва-
нтажів внутріш-
німи водними 
шляхами текст 
документа допо-
внюють словами 
«Небезпечний 
для навколиш-
нього середо-
вища» та вказу-
ють небезпечні 
властивості ван-
тажу, прита-
манні йому ри-
зики забруд-
нення, а також 
запобіжні за-
ходи, яких пот-
рібно вжити 

24.60. Якщо транспо-
ртний ланцюг 
включає пере-
везення морем, 

Абзац 
чотирнадця-
тий 
пункту 2 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 якщо транспорт-
ний ланцюг 
включає переве-
зення морем, у 
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у перевізному 
документі для 
речовин, що 
мають зразок 
знака небез-
пеки 3 у графі 
5 таблиці А 
глави 3.2 Пра-
вил ВОПНВ, 
вказують тем-
пературу спа-
лаху речовини 
у закритому 
тиглі (або відк-
ритому тиглі) 

розділу V 
Правила № 
126 
 

перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

перевізному до-
кументі для ре-
човин, що ма-
ють зразок знака 
небезпеки 3 у 
графі 5 таблиці 
А глави 3.2 Пра-
вил, доданих до 
Європейської 
угоди про між-
народне переве-
зення небезпеч-
них вантажів 
внутрішніми во-
дними шляхами, 
вказують темпе-
ратуру спалаху 
речовини у за-
критому тиглі 
(або відкритому 
тиглі) 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.61. На небезпечні 
вантажі класу 
7 перевізні до-
кументи запов-
нюють згідно з 
вимогами пун-
ктів 6.52-
6.58 розділу 6 
Правил ядер-
ної та радіацій-
ної безпеки 
при переве-
зенні радіоак-
тивних матері-
алів (ПБПРМ - 
2006), затвер-
джених нака-
зом Держав-
ного комітету 
ядерного регу-
лювання Укра-
їни від 30 сер-
пня 2006 року 
№ 132, зареєс-
трованих у Мі-
ністерстві юс-
тиції України 
18 вересня 
2006 року за № 
1056/12930 

Пункт 3 
розділу V 
Правил № 
126 
Правила яде-
рної та радіа-
ційної без-
пеки при пе-
ревезенні ра-
діоактивних 
матеріалів 
(ПБПРМ-
2006), затвер-
джені нака-
зом Держа-
том- 
регулювання 
від 30 серпня 
2006 року 
№ 132, зареє-
стровані 
у Мін’юсті 
18 вересня 
2006 року 
за № 
1056/12930 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 на небезпечні 
вантажі класу 7 
перевізні доку-
менти заповню-
ють згідно з ви-
могами Правил 
ядерної та радіа-
ційної безпеки 
при перевезенні 
радіоактивних 
матеріалів, за-
тверджених на-
казом Держав-
ного комітету 
ядерного регу-
лювання Укра-
їни від 
30.08.2006 № 
132, зареєстро-
ваних у Мінюсті 
18 вересня 2006 
року за 
№ 1056/12930 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.62. Особа, що 
здійснює зава-
нтаження кон-
тейнера небез-
печними ван-
тажами, надає 
відправнику 
свідоцтво про 
завантаження 
контей-
нера/транспор-
тного засобу 

Пункт 4 
розділу V 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 особа, що здійс-
нює заванта-
ження контей-
нера небезпеч-
ними ванта-
жами, надає від-
правнику свідо-
цтво про заван-
таження контей-
нера/транспорт-
ного засобу 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.63. Додаткову або 
спеціальну ін-
формацію для 
небезпечних 
вантажів зазна-
чають у переві-
зному докуме-
нті відповідно 
до поло-
жень глави 
5.4 Правил 
ВОПНВ 

Пункт 5 
розділу V 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 додаткову або 
спеціальну ін-
формацію для 
небезпечних ва-
нтажів зазнача-
ють у перевіз-
ному документі 
відповідно до 
положень глави 
5.4 Правил, до-
даних до Євро-
пейської угоди 
про міжнародне 
перевезення не-
безпечних ван-
тажів внутріш-
німи водними 
шляхами 
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О4 

 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.64. Перевізні до-
кументи на на-
валочні небез-
печні вантажі 
мають містити 
таку інформа-
цію: 
транспортне 
найменування 
небезпечного 
вантажу; 

Пункт 6 
розділу V 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 перевізні доку-
менти на нава-
лочні небезпечні 
вантажі містять 
інформацію про 
транспортне 
найменування 
небезпечного 
вантажу відпо-
відно до законо-
давства 
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установлена 
група небезпе-
чного вантажу 
(А і B, A, B або 
C); 
клас ІМО небе-
зпечного ван-
тажу (у разі на-
явності); 
номер ООН, до 
якого відне-
сено небезпеч-
ний вантаж. 
Перед чотириз-
начним номе-
ром ООН наво-
дять літери 
«UN»; 
кількість небе-
зпечного ван-
тажу, що нада-
ють до переве-
зення; 
питомий ван-
тажний об’єм; 
необхідність 
штивки небез-
печного ван-
тажу і проце-
дури штивки (у 
разі потреби); 
імовірність 
зміщення небе-
зпечного ван-
тажу, у тому 

транспор-
том 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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числі кут при-
родного укосу 
(у разі пот-
реби); 
інформація про 
необхідні сер-
тифікати, що 
надають на не-
безпечний ван-
таж, згідно з 
додатком 1 до 
МКМПНВ; 
імовірність во-
донасичення 
нижніх шарів 
штабеля; 
властивості не-
безпечного ва-
нтажу (займис-
тість, токсич-
ність, корозій-
ність, здатність 
до окиснення 
та інші небез-
печні власти-
вості); 
здатність небе-
зпечного ван-
тажу до погли-
нання кисню; 
здатність небе-
зпечного ван-
тажу до само-
нагрівання, а 
також необхід-
ність штивки в 
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процесі само-
нагрівання; 
здатність небе-
зпечного ван-
тажу виділяти 
займисті гази у 
випадку взає-
модії з водою 
(у разі наявно-
сті); 
радіоактивні 
властивості не-
безпечного ва-
нтажу (у разі 
наявності); 
здатність небе-
зпечного ван-
тажу до забру-
днення навко-
лишнього при-
родного сере-
довища; 
інша інформа-
ція, що стосу-
ється властиво-
стей небезпеч-
ного вантажу 
та надається 
відповідно до 
вимог законо-
давства Укра-
їни 

24.65. Відправник го-
тує та надає ка-
пітану судна 

Пункт 7 
розділу V 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 Відправник го-
тує та надає ка-
пітану судна пи-
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письмові ін-
струкції на ви-
падок аварії 
або будь-якої 
іншої аварійної 
події. Форма і 
зміст письмо-
вих інструкцій 
повинні відпо-
відати зразку, 
наведеному 
в пункті 
5.4.3.4 глави 
5.4 Правил 
ВОПНВ 

 перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

сьмові інструк-
ції на випадок 
аварії або будь-
якої іншої ава-
рійної події. Фо-
рма і зміст пись-
мових інструк-
цій повинні від-
повідати зразку, 
наведеному в 
пункті 5.4.3.4 
глави 5.4 Пра-
вил, доданих до 
Європейської 
угоди про між-
народне переве-
зення небезпеч-
них вантажів 
внутрішніми во-
дними шляхами 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.66. Якщо немож-
ливо заванта-
жити весь об-
сяг небезпеч-
них вантажів 
на одне судно, 
складають ок-
ремі перевізні 
документи або 
копії єдиного 
документа в кі-
лькості, що ві-
дповідає кіль-
кості заванта-
жених суден. 
Крім того, на 
партії або час-
тини партії ва-
нтажів, що є 
несумісними і 
не можуть ра-
зом завантажу-
ватися на одне 
судно, випису-
ють окремі пе-
ревізні докуме-
нти 

Пункт 8 
розділу V 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 на партії або ча-
стини партії ва-
нтажів, що є не-
сумісними і не 
можуть разом 
завантажуватися 
на одне судно, 
виписуються ок-
ремі перевізні 
документи 
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потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.67. Відправник ра-
зом із перевіз-
ним докумен-
том надає до-
зволи, сертифі-
кати на небез-
печний вантаж 
відповідно 
до Правил ВО-
ПНВ, санітар-
них, карантин-
них та інших 
правил у вста-
новленому за-
конодавством 
порядку 

Пункт 9 
розділу V 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 відправник ра-
зом із перевіз-
ним документом 
надає дозволи, 
сертифікати на 
небезпечний 
вантаж відпо-
відно до законо-
давства 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.68. Суб’єкти пере-
везення небез-
печних ванта-
жів повинні 
зберігати про-
тягом одного 
року копії пе-
ревізних доку-
ментів та дода-
них до них до-
кументів. У 
разі викорис-
тання елект-
ронних носіїв 
інформації 
суб’єкти гос-
подарювання 
повинні бути 

Пункт 10 
розділу V 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 суб’єкти переве-
зення небезпеч-
них вантажів 
зберігають про-
тягом одного 
року копії пере-
візних докумен-
тів та доданих 
до них докумен-
тів та у разі ви-
користання еле-
ктронних носіїв 
інформації 
суб’єкти госпо-
дарювання зда-
тні надати пере-
візні документи 
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здатними на-
дати перевізні 
документи у 
друкованому 
вигляді 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

у друкованому 
вигляді 

24.69. До вантажних 
операцій і ко-
роткостроко-
вого збері-
гання прийма-
ють тільки не-
безпечні ван-
тажі, допущені 
до перевезення 
внутрішніми 
водними 

Абзац пер-
ший пункту 
1 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 до вантажних 
операцій і коро-
ткострокового 
зберігання прий-
мають тільки 
небезпечні ван-
тажі, допущені 
до перевезення 
внутрішніми во-
дними шляхами 
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шляхами Укра-
їни відповідно 
до глави 
3.2 Правил 
ВОПНВ і цих 
Правил 

транспор-
том 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

України відпо-
відно до глави 
3.2 Правил, до-
даних до Євро-
пейської угоди 
про міжнародне 
перевезення не-
безпечних ван-
тажів внутріш-
німи водними 
шляхами і Пра-
вил № 556 

24.70. Приймання не-
безпечного ва-
нтажу для ко-

Абзац дру-
гий пункту 1 
розділу VІ 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 приймання не-
безпечного ван-
тажу для корот-
кострокового 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_940
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_940
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роткостроко-
вого збері-
гання допуска-
ється у разі на-
явності відпо-
відних місць 
зберігання не-
безпечних ван-
тажів (склади, 
майданчики, 
причали), що 
забезпечують 
безпеку збері-
гання цих ван-
тажів 

Правил № 
126 
 

перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

зберігання допу-
скається у разі 
наявності відпо-
відних місць 
зберігання небе-
зпечних ванта-
жів (склади, 
майданчики, 
причали), що за-
безпечують без-
пеку зберігання 
цих вантажів 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.71. невідповідно-
сті класифіка-
ції, ідентифіка-
ції, паковання, 
марковання, 
стану небезпе-
чного вантажу 
та інформації, 
зазначеної у 
перевізних до-
кументах, ви-
могам цих 
Правил, Пра-
вил ВОПНВ та 
законодавству 
України 

Абзац дру-
гий пункту 2 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 до здійснення 
вантажних опе-
рацій і коротко-
строкового збе-
рігання не прий-
маються небез-
печні вантажі у 
разі невідповід-
ності класифіка-
ції, ідентифіка-
ції, паковання, 
марковання, 
стану небезпеч-
ного вантажу та 
інформації, за-
значеної у пере-
візних докумен-
тах законодав-
ству України 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.72. ненадання від-
правником або 
неналежне 
оформлення 
ним перевізних 
та (у разі необ-
хідності) дозві-
льних докуме-
нтів на небез-
печний вантаж 

Абзац третій 
пункту 2 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 до здійснення 
вантажних опе-
рацій і коротко-
строкового збе-
рігання не прий-
маються небез-
печні вантажі у 
разі ненадання 
відправником 
або неналежне 
оформлення ним 
перевізних та (у 
разі необхідно-
сті) дозвільних 
документів на 
небезпечний 
вантаж 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.73. пошкодження 
або забруд-
нення вантаж-
них одиниць, 
вантажних тра-
нспортних 
одиниць зали-
шками небез-
печного ван-
тажу 

Абзац четве-
ртий пункту 
2 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 до здійснення 
вантажних опе-
рацій і коротко-
строкового збе-
рігання не прий-
маються небез-
печні вантажі у 
разі пошко-
дження або за-
бруднення ван-
тажних оди-
ниць, вантажних 
транспортних 
одиниць залиш-
ками небезпеч-
ного вантажу 
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О4 

 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.74. визначити но-
менклатуру не-
безпечних ван-
тажів, що пере-
вантажуються 
із короткостро-
ковим збері-
ганням або без 
нього, і кіль-
кість такого 
вантажу, що 

Абзац дру-
гий пункту 3 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 річковий порт 
(термінал) та 
суб’єкт господа-
рювання, що 
здійснює ванта-
жні операції з 
небезпечними 
вантажами та їх 
короткострокове 
зберігання, ви-
значив номенк-
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може перебу-
вати на терито-
рії порту-тер-
мінала та на 
під’їзних ко-
ліях, з ураху-
ванням оцінки 
впливу небез-
печних ванта-
жів на навко-
лишнє приро-
дне середо-
вище 

транспор-
том 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

латуру небезпе-
чних вантажів, 
що переванта-
жуються із ко-
ротко-строко-
вим зберіганням 
або без нього, і 
кількість такого 
вантажу, що 
може перебу-
вати на терито-
рії порту-термі-
нала та на під’їз-
них коліях, з 
урахуванням 
оцінки впливу 
небезпечних ва-
нтажів на навко-
лишнє природне 
середовище 
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24.75. визначити по-

рядок ввезення 
та вивезення 
небезпечних 
вантажів з 
порту-термі-
нала, у тому 
числі не 
прийнятих до 
перевезення, а 
також небезпе-
чних вантажів, 
що надійшли у 
пошкоджених 
або несправ-
них вантажних 
одиницях 

Абзац третій 
пункту 3 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 річковий порт 
(термінал) та 
суб’єкт господа-
рювання, що 
здійснює ванта-
жні операції з 
небезпечними 
вантажами та їх 
короткострокове 
зберігання, ви-
значив порядок 
ввезення та ви-
везення небезпе-
чних вантажів з 
порту-термі-
нала, у тому чи-
слі не прийня-
тих до переве-
зення, а також 
небезпечних ва-
нтажів, що на-
дійшли у пош-
коджених або 
несправних ван-
тажних одини-
цях 

 



1065 
 

довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

24.76. розробити тех-
нологічні ка-
рти на ванта-
жні операції з 
небезпечними 
вантажами 

Абзац четве-
ртий пункту 
3 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-

4 річковий порт 
(термінал) та 
суб’єкт господа-
рювання, що 
здійснює ванта-
жні операції з 
небезпечними 
вантажами та їх 
короткострокове 
зберігання, роз-
робив технологі-
чні карти на ва-
нтажні операції 
з небезпечними 
вантажами 

 



1066 
 

 
 
 
 
 
О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.77. визначити 
осіб, що здійс-
нюють конт-
роль за ввезен-
ням, вивезен-
ням, перемі-
щенням, забез-
печенням без-
пеки під час 
вантажних 
операцій та ко-
роткостроко-
вого збері-
гання небезпе-
чних вантажів 

Абзац 
п’ятий пун-
кту 3 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 річковий порт 
(термінал) та 
суб’єкт господа-
рювання, що 
здійснює ванта-
жні операції з 
небезпечними 
вантажами та їх 
короткострокове 
зберігання, ви-
значив осіб, що 
здійснюють кон-
троль за ввезен-
ням, вивезен-
ням, переміщен-
ням, забезпечен-
ням безпеки під 
час вантажних 
операцій та ко-

 



1067 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

ротко-строко-
вого зберігання 
небезпечних ва-
нтажів 

24.78. забезпечити 
здійснення ва-
нтажних опе-
рацій або скла-
дування небез-
печних ванта-
жів працівни-
ками, які прой-
шли спеціа-
льне навчання 
у сфері переве-
зення небезпе-
чних вантажів 

Абзац шос-
тий пункту 3 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 річковий порт 
(термінал) та 
суб’єкт господа-
рювання, що 
здійснює ванта-
жні операції з 
небезпечними 
вантажами та їх 
короткострокове 
зберігання, за-
безпечив здійс-
нення вантаж-
них операцій 

 



1068 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

або складування 
небезпечних ва-
нтажів праців-
никами, які 
пройшли спеціа-
льне навчання у 
сфері переве-
зення небезпеч-
них вантажів 

24.79. розробити 
план локаліза-
ції та ліквідації 
аварійних си-
туацій, а також 

Абзац сьо-
мий пункту 
3 
розділу VІ 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 річковий порт 
(термінал) та 
суб’єкт господа-
рювання, що 

 



1069 
 

порядок взає-
модії суб’єктів 
перевезення 
небезпечних 
вантажів у разі 
їх виникнення 

Правил № 
126 
 

небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

здійснює ванта-
жні операції з 
небезпечними 
вантажами та їх 
короткострокове 
зберігання, роз-
робив план ло-
калізації та лік-
відації аварій-
них ситуацій, а 
також порядок 
взаємодії 
суб’єктів пере-
везення небезпе-
чних вантажів у 
разі їх виник-
нення 



1070 
 

морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.80. забезпечити 
належний рі-
вень охорони 
небезпечних 
вантажів 

Абзац вось-
мий пункту 
3 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 річковий порт 
(термінал) та 
суб’єкт господа-
рювання, що 
здійснює ванта-
жні операції з 
небезпечними 
вантажами та їх 
короткострокове 
зберігання, за-
безпечив належ-
ний рівень охо-
рони небезпеч-
них вантажів 

 



1071 
 

 
 
О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.81. визначити мі-
сця для збері-
гання небезпе-
чних вантажів 
та порядок ви-
везення залиш-
ків небезпеч-
них вантажів, 
що накопичу-
ються під час 
вантажних 
операцій або 
аварійної ситу-
ації 

Абзац 
дев’ятий пу-
нкту 3 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 річковий порт 
(термінал) та 
суб’єкт господа-
рювання, що 
здійснює ванта-
жні операції з 
небезпечними 
вантажами та їх 
короткострокове 
зберігання, ви-
значив місця для 
зберігання небе-
зпечних ванта-
жів та порядок 
вивезення зали-
шків небезпеч-
них вантажів, 
що накопичу-
ються під час 
вантажних опе-
рацій або ава-
рійної ситуації 

 



1072 
 

 
 
 
 
 
 
 
О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.82. Технологічний 
процес вантаж-
них робіт з не-
безпечними ва-
нтажами здійс-
нюється відпо-
відно до техно-
логічних карт, 
що розробля-
ють з ураху-
ванням: 
місця здійс-
нення вантаж-
них операцій; 
властивостей 
небезпечного 
вантажу; 

Пункт 4 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 технологічний 
процес вантаж-
них робіт з небе-
зпечними ванта-
жами здійсню-
ється відповідно 
до розроблених 
технологічних 
карт , що розро-
бляють з ураху-
ванням: 
місця здійс-
нення вантаж-
них операцій; 
властивостей 
небезпечного 
вантажу; 

 



1073 
 

паспорта без-
пеки речовини 
(матеріалу), 
згідно з яким 
визначають за-
соби індивіду-
ального захи-
сту під час ро-
боти в аварій-
них ситуаціях 
та вимоги до 
нейтралізації 
розливу (роз-
сипу) небезпе-
чного вантажу, 
а також вимоги 
щодо його збе-
рігання з ін-
шими речови-
нами; 
нормативно-
правових актів 
та нормативно-
технічних до-
кументів, що 
визначають 
умови безпеки 
під час вантаж-
них операцій з 
небезпечними 
вантажами та 
їх коротко-
строкового 
зберігання, ви-
моги до поже-
жної безпеки, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

паспорта без-
пеки речовини 
(матеріалу), згі-
дно з яким ви-
значають засоби 
індивідуального 
захисту під час 
роботи в аварій-
них ситуаціях та 
вимоги до нейт-
ралізації роз-
ливу (розсипу) 
небезпечного 
вантажу, а та-
кож вимоги 
щодо його збері-
гання з іншими 
речовинами; 
нормативно-
правових актів 
та нормативно-
технічних доку-
ментів, що ви-
значають умови 
безпеки під час 
вантажних опе-
рацій з небез-
печними ванта-
жами та їх коро-
ткострокового 
зберігання, ви-
моги до пожеж-
ної безпеки, без-
пеки праці, еко-
логічної безпеки 
та санітарних 
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безпеки праці, 
екологічної 
безпеки та са-
нітарних норм 
у портах-тер-
міналах 

норм у портах-
терміналах 

24.83. Особа, відпові-
дальна за 
приймання ва-
нтажу в річко-
вому порту 
(терміналі), по-
винна переко-
натися, що: 
небезпечні ва-
нтажі надано 
до перевезення 
відповідно до 
вимог цих Пра-
вил та міжна-
родних догово-
рів України у 
сфері переве-
зення небезпе-
чних вантажів; 
небезпечні ва-
нтажі, що ви-
вантажують із 
судна, перебу-
вають у належ-
ному стані для 
подальшого 
перевезення та 
є у наявності 

Абзаци 
перший–чет-
вертий 
пункту 5 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-

4 особа, відпові-
дальна за прий-
мання вантажу в 
річковому порту 
(терміналі), пе-
реконується, що 
небезпечні ван-
тажі надано до 
перевезення від-
повідно до ви-
мог Правил № 
556 та міжнаро-
дних договорів 
України у сфері 
перевезення не-
безпечних ван-
тажів, небезпе-
чні вантажі, що 
вивантажують із 
судна, перебува-
ють у належ-
ному стані для 
подальшого пе-
ревезення та є у 
наявності відпо-
відні перевізні 
документи, ван-
тажні одиниці, 
вантажні транс-
портні одиниці 
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відповідні пе-
ревізні докуме-
нти; 
вантажні оди-
ниці, вантажні 
транспортні 
одиниці відпо-
відають вимо-
гам цих Пра-
вил, не мають 
течі (виси-
пання), забруд-
нень і належ-
ним чином 
промарковані 

 
 
О4 

них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

відповідають 
вимогам Правил 
№ 556, не мають 
течі (виси-
пання), забруд-
нень і належним 
чином промар-
ковані 

24.84. Під час прий-
мання небезпе-
чних вантажів 
виконуються 
заходи з охо-
рони праці, по-
жежної без-
пеки, саніта-
рно-епідеміо-
логічної без-
пеки й охорони 
навколиш-
нього природ-
ного середо-
вища 

Абзац 
п’ятий пун-
кту 5 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 під час прий-
мання небезпеч-
них вантажів ви-
конуються за-
ходи з охорони 
праці, пожежної 
безпеки, саніта-
рно-епідеміоло-
гічної безпеки й 
охорони навко-
лишнього при-
родного середо-
вища 
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О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.85. Річковий порт 
(термінал) ви-
значає спеціа-
льні місця для 
стоянки автот-
ранспорту з не-
безпечними ва-
нтажами осто-
ронь від шля-
хів, якими від-
бувається рух 
транспорту. Не 
допускається 

Абзац пер-
ший пункту 
6 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 

4 річковий порт 
(термінал) ви-
значив спеціа-
льні місця для 
стоянки автот-
ранспорту з не-
безпечними ван-
тажами осто-
ронь від шляхів, 
якими відбува-
ється рух транс-
порту, не допус-
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займати з цією 
метою проїзди, 
переїзди, при-
чали, місця 
складування 
вантажів та за-
лізничні колії 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

кається за-
ймання з цією 
метою проїзди, 
переїзди, при-
чали, місця 
складування ва-
нтажів та заліз-
ничні колії 

24.86. Транспортні 
засоби, що пе-
ревозять небез-
печні вантажі 
територією 

Абзац дру-
гий пункту 6 
розділу VІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 транспортні за-
соби, що пере-
возять небезпе-
чні вантажі те-
риторією порту, 
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порту, повинні 
відповідати ви-
могам Правил 
дорожнього 
перевезення 
небезпечних 
вантажів 

 небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

відповідають 
вимогам Правил 
дорожнього пе-
ревезення небез-
печних вантажів 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.87. Водії транспо-
ртних засобів 
повинні бути 
ознайомлені з 
правилами без-
пеки під час 
перебування на 
території річ-
кового порту 
(термінала) та 
забезпечувати 
справність тра-
нспортного за-
собу, що в’їж-
джає на тери-
торію річко-
вого порту (те-
рмінала) 

Абзац третій 
пункту 6 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 водії транспорт-
них засобів 
ознайомлені з 
правилами без-
пеки під час пе-
ребування на те-
риторії річко-
вого порту (тер-
мінала) та забез-
печують справ-
ність транспорт-
ного засобу, що 
в’їжджає на те-
риторію річко-
вого порту (тер-
мінала) 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.88. Залізничні тра-
нспортні за-
соби, у яких 
перевозять не-
безпечні ван-
тажі, повинні 
відповідати ви-
могам Правил 
перевезення 
небезпечних 
вантажів, за-
тверджених 
наказом Мініс-
терства транс-
порту та 
зв’язку Укра-
їни від 25 лис-
топада 2008 
року № 1430, 
зареєстрованих 
у Міністерстві 
юстиції Укра-
їни 26 лютого 
2009 року за № 
180/16196 

Абзац четве-
ртий пункту 
6 
розділу VІ 
Правил № 
126 
Правила пе-
ревезення не-
безпечних ва-
нтажів, за-
тверджені на-
казом Мін-
трансзв’язку 
від 25 листо-
пада 2008 
року 
№ 1430, заре-
єстровані 
у Мін’юсті 
26 лютого 
2009 року 
за № 
180/16196 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 залізничні тран-
спортні засоби, 
у яких перево-
зять небезпечні 
вантажі, відпові-
дають вимогам 
Правил переве-
зення небезпеч-
них вантажів, 
затверджених 
наказом Мініс-
терства транспо-
рту та зв’язку 
України від 25 
листопада 2008 
року № 1430, за-
реєстрованих у 
Міністерстві юс-
тиції України 26 
лютого 2009 
року за № 
180/16196 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.89. У разі надання 
небезпечного 
вантажу з мар-
кованням, що 
не відповідає 
його безпеці та 
вимогам цих 
Правил, або 
без марковання 
відправник за-
безпечує 
суб’єкта госпо-
дарювання, що 
здійснює ван-
тажні операції, 
відповідно ви-
готовленими 
елементами 

Пункт 7 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 відправник не 
пізніше ніж за 
сім днів до вве-
зення в річковий 
порт (термінал) 
небезпечних ва-
нтажів узгоджує 
їх увезення з рі-
чковим портом 
(терміналом) та 
суб’єктом гос-
подарювання, 
що здійснює ва-
нтажні операції 
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марковання. 
Нанесення ма-
рковання здій-
снюється за ко-
шти відправ-
ника або одер-
жувача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.90. У разі надхо-
дження небез-
печного ван-
тажу в пошко-
дженій тарі 
(упаковці) від-
правник забез-
печує суб’єкта 
господарю-
вання, що здій-
снює вантажні 

Абзац дру-
гий пункту 8 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 у разі надхо-
дження небезпе-
чного вантажу в 
пошкодженій 
тарі (упаковці) 
відправник за-
безпечує 
суб’єкта госпо-
дарювання, що 
здійснює ванта-
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операції, запас-
ною тарою та 
витратними 
матеріалами в 
кількості, не-
обхідній для 
перетарування 
і ремонту, або 
здійснює виве-
зення вантажів 
з території річ-
кового порту 
(термінала) в 
найкоротший 
строк.. Перета-
рування небез-
печних ванта-
жів здійсню-
ється за кошти 
відправника 
(одержувача) 
тільки у спеці-
ально відведе-
них місцях річ-
кового порту 
(термінала) 
особами, які 
пройшли спе-
ціальне нав-
чання у сфері 
перевезення 
небезпечних 
вантажів та 
ознайомлені з 
небезпечними 
властивостями 

транспор-
том 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

жні операції, за-
пасною тарою 
та витратними 
матеріалами в 
кількості, необ-
хідній для пере-
тарування і ре-
монту, або здій-
снює вивезення 
вантажів з тери-
торії річкового 
порту (термі-
нала) в найкоро-
тший строк. Пе-
ретарування не-
безпечних ван-
тажів високого 
ступеня небез-
пеки здійсню-
ється тільки під 
керівництвом 
відправника 
(одержувача) 
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вантажу. Пере-
тарування не-
безпечних ван-
тажів високого 
ступеня небез-
пеки здійсню-
ється тільки 
під керівницт-
вом відправ-
ника (одержу-
вача) 

24.91. Якщо трива-
лість вантаж-
них операцій з 
небезпечними 
вантажами ни-
зького ступеня 
небезпеки не 
перевищує од-
нієї зміни, до-
пускається за-
мість тимчасо-
вої огорожі 
встановлювати 
стояки зі зна-
ками безпеки. 
В інших випад-
ках територія, 
де здійснюють 
вантажні опе-
рації з небез-
печними ван-
тажами, по-
винна мати 
стаціонарну 

Абзац 
перший–
другий 
пункту 9 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 якщо тривалість 
вантажних опе-
рацій з небез-
печними ванта-
жами низького 
ступеня небез-
пеки не переви-
щує однієї 
зміни, допуска-
ється замість 
тимчасової ого-
рожі встановлю-
вати стояки зі 
знаками без-
пеки. В інших 
випадках тери-
торія, де здійс-
нюють вантажні 
операції з небез-
печними ванта-
жами, має стаці-
онарну або тим-
часову огорожу 
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або тимчасову 
огорожу 

 
 
 
 
 
 
 
О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.92. Форма і колір 
знаків безпеки 
повинні відпо-
відати вимогам 
Технічного ре-
гламенту зна-
ків безпеки і 
захисту здо-
ров’я праців-
ників, затвер-
дженого поста-
новою Кабі-
нету Міністрів 
України від 25 
листопада 2009 
року № 1262. 
Оформлення 
знаків безпеки 

Абзац тре-
тій–четвер-
тий 
пункту 9 
розділу VІ 
Правил № 
126 
Технічний ре-
гламент зна-
ків безпеки і 
захисту здо-
ров’я праців-
ників, затвер-
джений пос-
тановою Ка-
бінету Мініс-
трів України 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 форма і колір 
знаків безпеки 
відповідають 
вимогам Техніч-
ного регламенту 
знаків безпеки і 
захисту здоров’я 
працівників, за-
твердженого по-
становою Кабі-
нету Міністрів 
України від 25 
листопада 2009 
року № 1262, 
оформлення зна-
ків безпеки від-
повідає ДСТУ 
ISO 3864-1:2005 
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повинно відпо-
відати ДСТУ 
ISO 3864-
1:2005 «Графі-
чні символи. 
Кольори та 
знаки безпеки. 
Частина 1. 
Принципи про-
ектування зна-
ків безпеки для 
робочих місць 
та місць гро-
мадського при-
значення» 

від 25 листо-
пада 2009 
року № 1262 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

«Графічні сим-
воли. Кольори 
та знаки без-
пеки. Частина 1. 
Принципи прое-
ктування знаків 
безпеки для ро-
бочих місць та 
місць громадсь-
кого призна-
чення» 

24.93. Небезпечні ва-
нтажі заванта-
жують у транс-
портний засіб, 
судно в 
останню чергу, 
а вивантажу-
ють - у першу 
чергу 

Пункт 10 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 небезпечні ван-
тажі завантажу-
ють у транспор-
тний засіб, су-
дно в останню 
чергу, а виван-
тажують - у пе-
ршу чергу 
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транспор-
том 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 



1088 
 
24.94. Вантажні опе-

рації з небез-
печними ван-
тажами здійс-
нюють тільки в 
спеціально об-
ладнаних міс-
цях із забезпе-
ченням вимог 
безпеки праці, 
пожежної без-
пеки та саніта-
рних норм. Ви-
конання ванта-
жних операцій 
за межами спе-
ціально облад-
наних місць не 
допускається 

Абзац пер-
ший пункту 
11 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 вантажні опера-
ції з небезпеч-
ними вантажами 
здійснюють 
тільки в спеціа-
льно обладна-
них місцях із за-
безпеченням ви-
мог безпеки 
праці, пожежної 
безпеки та сані-
тарних норм 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

24.95. У разі вико-
нання вантаж-
них операцій з 
токсичними та 
їдкими ванта-
жами спеціа-
льно обладнані 
місця обладну-
ють гідрантами 
або водяними 
колонками для 
екстреного 
промивання 
шкіри, очей 

Абзац дру-
гий пункту 
11 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 у разі виконання 
вантажних опе-
рацій з токсич-
ними та їдкими 
вантажами спе-
ціально облад-
нані місця обла-
днано гідран-
тами або водя-
ними колонками 
для екстреного 
промивання 
шкіри, очей 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.96. До виконання 
вантажних ро-
біт з небезпеч-
ними ванта-
жами та їх ко-
роткостроко-
вого збері-
гання допуска-
ють осіб, які 
відповідно до 
своїх обов’яз-
ків пройшли 
спеціальне на-
вчання у сфері 
перевезення 
небезпечних 
вантажів та ін-
структаж щодо 
безпечної ро-

Абзац пер-
ший пункту 
12 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 до виконання 
вантажних робіт 
з небезпечними 
вантажами та їх 
короткостроко-
вого зберігання 
допущено осіб, 
які відповідно 
до своїх обов’яз-
ків пройшли 
спеціальне нав-
чання у сфері 
перевезення не-
безпечних ван-
тажів та інстру-
ктаж щодо без-
печної роботи з 
небезпечними 
вантажами 
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боти з небез-
печними ван-
тажами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.97. Доступ до 
місць, де здійс-
нюють ванта-
жні операції з 
небезпечними 
вантажами або 
короткостро-
кове збері-
гання небезпе-
чних вантажів, 
а також на 
борт судна сто-
роннім особам, 

Абзац дру-
гий пункту 
12 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 доступ до місць, 
де здійснюють 
вантажні опера-
ції з небезпеч-
ними вантажами 
або коротко-
строкове збері-
гання небезпеч-
них вантажів, а 
також на борт 
судна стороннім 
особам, що не 
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що не 
пов’язані з 
проведенням 
та забезпечен-
ням цих робіт, 
забороняється 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

пов’язані з про-
веденням та за-
безпеченням 
цих робіт, забо-
ронено 

24.98. Якщо вантажні 
операції з не-
безпечними ва-
нтажами або 

Абзац пер-
ший пункту 
13 
розділу VІ 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 якщо вантажні 
операції з небез-
печними ванта-
жами або корот-
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короткостро-
кове збері-
гання небезпе-
чних вантажів 
здійснюються 
в умовах пога-
ної видимості 
або вночі, за-
безпечують 
ефективне 
освітлення, за-
хищене від ме-
ханічного 
ушкодження 

Правил № 
126 
 

небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

кострокове збе-
рігання небезпе-
чних вантажів 
здійснюються в 
умовах поганої 
видимості або 
вночі, забезпе-
чується ефекти-
вне освітлення, 
захищене від 
механічного 
ушкодження 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.99. У разі забезпе-
чення палуб-
ного освіт-
лення викорис-
товують на-
дійно закріп-
лені електри-
чні лампи для 
уникнення по-
шкодження 

Абзац дру-
гий пункту 
13 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 у разі забезпе-
чення палубного 
освітлення вико-
ристовують на-
дійно закріплені 
електричні ла-
мпи для уник-
нення пошко-
дження 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.100. Перед почат-
ком вантажних 
операцій 
особи, які бе-
руть участь у 
вантажних 
операціях з не-
безпечними ва-
нтажами, та 
екіпаж судна 
повинні бути 
ознайомлені із: 
найменуван-
нями, власти-
востями та тра-
нспортною 
безпекою небе-
зпечних ванта-
жів, що мають 
перевантажу-
ватися або пе-
ревозитися на 
судні; 

Абзац 
перший–
п’ятий пун-
кту 14 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 перед початком 
вантажних опе-
рацій особи, які 
беруть участь у 
вантажних опе-
раціях з небез-
печними ванта-
жами, та екіпаж 
судна повинні 
бути ознайом-
лені із наймену-
ваннями, влас-
тивостями та 
транспортною 
безпекою небез-
печних ванта-
жів, що мають 
перевантажува-
тися або перево-
зитися на судні, 
засобами індиві-
дуального захи-
сту, викорис-
тання яких реко-
мендується під 
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засобами інди-
відуального за-
хисту, викори-
стання яких ре-
комендується 
під час звичай-
ної роботи та в 
аварійній ситу-
ації; 
вимогами по-
жежної без-
пеки та гігієни 
праці; 
заходами, що 
вживаються 
для охорони 
навколиш-
нього природ-
ного середо-
вища, та захо-
дами з надання 
першої медич-
ної допомоги 

 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

час звичайної 
роботи та в ава-
рійній ситуації, 
вимогами поже-
жної безпеки та 
гігієни праці, за-
ходами, що вжи-
ваються для 
охорони навко-
лишнього при-
родного середо-
вища, та захо-
дами з надання 
першої медич-
ної допомоги 

24.101. До початку 
здійснення ва-
нтажних опе-
рацій з небез-
печними ван-
тажами особи, 
відповідальні 
за їх здійс-
нення, повинні 
переконатися, 
що: 
вантажні оди-
ниці, вантажні 

Абзац 
шостий–во-
сьмий пун-
кту 14 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 до початку здій-
снення вантаж-
них операцій з 
небезпечними 
вантажами 
особи, відпові-
дальні за їх здій-
снення, переко-
нуються, що ва-
нтажні одиниці, 
вантажні транс-
портні одиниці 
не пошкоджені, 
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транспортні 
одиниці не по-
шкоджені, не 
мають залиш-
ків вантажу, 
мають необ-
хідне марко-
вання та серти-
фікати; 
надані до пере-
везення транс-
портні засоби, 
очищені від за-
лишків інших 
вантажів, пере-
бувають у на-
лежному стані 
та мають від-
повідні доку-
менти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

не мають залиш-
ків вантажу, ма-
ють необхідне 
марковання та 
сертифікати, на-
дані до переве-
зення транспор-
тні засоби, очи-
щені від залиш-
ків інших ванта-
жів, перебува-
ють у належ-
ному стані та 
мають відпові-
дні документи 

24.102. Керівник робіт 
перед почат-
ком вантажних 
операцій з не-

Абзац пер-
ший пункту 
15 
розділу VІ 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 керівник робіт 
перед початком 
вантажних опе-
рацій з небез-
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безпечними ва-
нтажами пови-
нен перевірити 
наявність у за-
діяних в опера-
ціях осіб засо-
бів індивідуа-
льного захи-
сту, знання по-
рядку і засобів 
взаємного спо-
віщення про 
аварію і спіль-
них дій з її лік-
відації 

Правил № 
126 
 

небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

печними ванта-
жами перевіряє 
наявність у заді-
яних в операціях 
осіб засобів ін-
дивідуального 
захисту, знання 
порядку і засо-
бів взаємного 
сповіщення про 
аварію і спіль-
них дій з її лікві-
дації 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.103. Вибір засобів 
індивідуаль-
ного захисту 
проводять з 
урахуванням 
небезпеки, яку 
може стано-
вити небезпеч-
ний вантаж, 
вимог безпеки 
до кожного 
виду робіт, що 
виконують, ха-
рактеру та 
умов праці, 
виду і тривало-
сті дії шкідли-
вих факторів 
відповідно до 
визначе-
ної(ого) у пас-
порті безпеки 
речовини (ма-
теріалу). За-
соби індивіду-
ального захи-
сту повинні 
відповідати Те-
хнічному рег-
ламенту засо-
бів індивідуа-

Абзац дру-
гий пункту 
15 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 вибір засобів ін-
дивідуального 
захисту прово-
дять з урахуван-
ням небезпеки, 
яку може стано-
вити небезпеч-
ний вантаж, ви-
мог безпеки до 
кожного виду 
робіт, що вико-
нують, харак-
теру та умов 
праці, виду і 
тривалості дії 
шкідливих фак-
торів відповідно 
до визначе-
ної(ого) у паспо-
рті безпеки ре-
човини (матері-
алу), засоби ін-
дивідуального 
захисту відпові-
дають вимогам 
законодавства 
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льного захи-
сту, затвердже-
ному постано-
вою Кабінету 
Міністрів Ук-
раїни від 27 
серпня 2008 
року № 
761, Правилам 
вибору та за-
стосування за-
собів індивіду-
ального захи-
сту органів ди-
хання, затвер-
дженим нака-
зом Держав-
ного комітету 
України з про-
мислової без-
пеки, охорони 
праці та гірни-
чого нагляду 
від 28 грудня 
2007 року № 
331, зареєстро-
ваним у Мініс-
терстві юстиції 
України 04 кві-
тня 2008 року 
за № 
285/14976, та 
іншим норма-
тивно-техніч-
ним докумен-

 
 
О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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там, що визна-
чають вимоги 
до засобів ін-
дивідуального 
захисту 

24.104. Особи, зайняті 
на роботах зі 
шкідливими й 
небезпечними 
умовами праці, 
а також на ро-
ботах, пов’яза-
них із виник-
ненням пилу, 
повинні бути 
забезпечені за-
собами індиві-
дуального за-
хисту відпо-
відно до ви-
мог Поло-
ження про по-
рядок забезпе-
чення праців-
ників спеціаль-
ним одягом, 
спеціальним 
взуттям та ін-
шими засо-
бами індивіду-
ального захи-
сту, затвердже-
ного наказом 
Державного 
комітету Укра-

Абзац третій 
пункту 15 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 особи, зайняті 
на роботах зі 
шкідливими й 
небезпечними 
умовами праці, а 
також на робо-
тах, пов’язаних 
із виникненням 
пилу, забезпе-
чені засобами 
індивідуального 
захисту відпо-
відно до вимог 
Положення про 
порядок забез-
печення праців-
ників спеціаль-
ним одягом, 
спеціальним 
взуттям та ін-
шими засобами 
індивідуального 
захисту, затвер-
дженого нака-
зом Державного 
комітету Укра-
їни з промисло-
вої безпеки, охо-
рони праці та 
гірничого на-
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їни з промис-
лової безпеки, 
охорони праці 
та гірничого 
нагляду від 24 
березня 2008 
року № 53, за-
реєстрованого 
в Міністерстві 
юстиції Укра-
їни 21 травня 
2008 року за № 
446/15137 

 
 
 
О4 

 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

гляду від 24 бе-
резня 2008 року 
№ 53, зареєстро-
ваного в Мініс-
терстві юстиції 
України 21 тра-
вня 2008 року за 
№ 446/15137 

24.105. Перед почат-
ком вантажних 
операцій ван-
тажні примі-
щення судна, 
транспортний 
засіб мають 
бути очищені 
та провенти-
льовані протя-
гом не менше 
30 хвилин 

Пункт 16 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 перед початком 
вантажних опе-
рацій вантажні 
приміщення су-
дна, транспорт-
ний засіб очи-
щені та провен-
тильовані протя-
гом не менше 30 
хвилин 
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О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.106. Судновлас-
ники, відправ-
ники повинні 
забезпечити рі-
чковий порт 
(термінал) не-
обхідними крі-
пильними і се-
параційними 
матеріалами 
для кріплення 
небезпечних 
вантажів 

Пункт 17 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 

4 судновласники, 
відправники за-
безпечують річ-
ковий порт (тер-
мінал) необхід-
ними кріпиль-
ними і сепара-
ційними матері-
алами для кріп-
лення небезпеч-
них вантажів 
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О4 

 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.107. Вагони і кон-
тейнери, які 
подають під 
навантаження 
небезпечних 
вантажів, ма-
ють бути спра-

Пункт 18 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 вагони і контей-
нери, які пода-
ють під наванта-
ження небезпеч-
них вантажів, 
справні та при-
датні для пере-
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вними та при-
датними для 
перевезення ві-
дповідного ва-
нтажу, очище-
ними від зали-
шків вантажу і 
сміття, засобів 
кріплення, а у 
відповідних 
випадках - 
продезінфіко-
ваними і про-
вентильова-
ними. Не допу-
скається пода-
вати під наван-
таження небез-
печних ванта-
жів вагони і 
контейнери без 
технічного 
огляду та ви-
знання їх при-
датними для 
перевезення 
небезпечних 
вантажів. По-
рожні вагони і 
контейнери 
оглядають у 
день подачі під 
завантаження. 
Не допуска-
ється подавати 

відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

везення відпові-
дного вантажу, 
очищені від за-
лишків вантажу 
і сміття, засобів 
кріплення, а у 
відповідних ви-
падках – проде-
зінфікова-ними і 
провентильова-
ними, не пода-
ються під наван-
таження небез-
печних вантажів 
вагони і контей-
нери без техніч-
ного огляду та 
визнання їх при-
датними для пе-
ревезення небез-
печних вантажів 
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під наванта-
ження небезпе-
чних вантажів 
вагони, до пла-
нового ремо-
нту яких зали-
шилося менше 
ніж 15 діб 

морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.108. Порожні ва-
гони і контей-
нери огляда-
ють у день по-
дачі під заван-
таження 

Пункт 18 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-

4 Порожні вагони 
і контейнери 
оглядають у 
день подачі під 
завантаження 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.109. Не допуска-
ється подавати 
під наванта-
ження небезпе-
чних вантажів 
вагони, до пла-
нового ремо-
нту яких зали-
шилося менше 
ніж 15 діб 

Пункт 18 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 Не допускається 
подавати під на-
вантаження не-
безпечних ван-
тажів вагони, до 
планового ремо-
нту яких зали-
шилося менше 
ніж 15 діб 

 



1108 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.110. Небезпечні ва-
нтажі у ванта-
жних одиницях 
короткостро-
ково зберіга-
ють у спеціалі-
зованих кри-
тих місцях збе-
рігання небез-
печних ванта-
жів. Допуска-
ється збері-

Абзац пер-
ший пункту 
19 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 небезпечні ван-
тажі у вантаж-
них одиницях 
короткостро-
ково зберігають 
у спеціалізова-
них критих міс-
цях зберігання 
небезпечних ва-
нтажів, або в ок-
ремих відсіках 
вогнетривких 
критих місць 
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гання таких ва-
нтажів в окре-
мих відсіках 
вогнетривких 
критих місць 
зберігання не-
безпечних ван-
тажів загаль-
ного призна-
чення, відокре-
млених від су-
міжних відсі-
ків місць збері-
гання небезпе-
чних вантажів 
протипожеж-
ними перего-
родками, а та-
кож на відкри-
тих місцях збе-
рігання небез-
печних ванта-
жів, що огоро-
джені та охо-
роняються 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

зберігання небе-
зпечних ванта-
жів загального 
призначення, ві-
докремлених від 
суміжних відсі-
ків місць збері-
гання небезпеч-
них вантажів 
протипожеж-
ними перегород-
ками, а також на 
відкритих міс-
цях зберігання 
небезпечних ва-
нтажів, що ого-
роджені та охо-
роняються 

24.111. Небезпечні ва-
нтажі, які на-
дають у закри-
тих контейне-

Абзац дру-
гий пункту 
19 
розділу VІ 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 небезпечні ван-
тажі, які нада-
ють у закритих 
контейнерах, до-
пускаються до 
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рах, допуска-
ються до коро-
ткострокового 
зберігання на 
відкритих міс-
цях зберігання 
небезпечних 
вантажів спеці-
алізованих ко-
нтейнерних пе-
ревантажува-
льних компле-
ксів і на майда-
нчиках універ-
сальних пере-
вантажуваль-
них комплек-
сів, що огоро-
джені та охо-
роняються 

Правил № 
126 
 

небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

короткостроко-
вого зберігання 
на відкритих мі-
сцях зберігання 
небезпечних ва-
нтажів спеціалі-
зованих контей-
нерних переван-
тажуваль-них 
комплексів і на 
майданчиках 
універсальних 
перевантажу-
валь-них ком-
плексів, що ого-
роджені та охо-
роняються 
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речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.112. Навалочні не-
безпечні ван-
тажі повинні 
зберігатися на 
відкритих міс-
цях зберігання 
небезпечних 
вантажів, що 
огороджені та 
охороняються 

Абзац третій 
пункту 19 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 навалочні небез-
печні вантажі 
повинні зберіга-
тися на відкри-
тих місцях збе-
рігання небезпе-
чних вантажів, 
що огороджені 
та охороняються 
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О4 

 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.113. Криті місця 
зберігання не-
безпечних ван-
тажів для збе-
рігання газів, 
легкозаймис-
тих рідин, са-
мозаймистих 
речовин, речо-
вин, що виді-
ляють займисті 
гази в разі вза-
ємодії з водою, 
токсичних ре-
човин, їдких і 
(або) корозій-
них речовин 
повинні бути 
одноповерхо-
вими 

Абзац четве-
ртий пункту 
19 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 криті місця збе-
рігання небезпе-
чних вантажів 
для зберігання 
газів, легкозай-
мистих рідин, 
самозаймистих 
речовин, речо-
вин, що виділя-
ють займисті 
гази в разі взає-
модії з водою, 
токсичних речо-
вин, їдких і 
(або) корозійних 
речовин повинні 
бути одноповер-
ховими 
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О4 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.114. Місця збері-
гання небезпе-
чних вантажів 
обладнуються 
засобами по-
жежогасіння і 
ліквідації ава-
рійних ситуа-
цій залежно від 
властивостей 
небезпечних 
вантажів та те-
лефонним 
зв’язком 

Абзац пер-
ший пункту 
20 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 місця зберігання 
небезпечних ва-
нтажів обладну-
ються засобами 
пожежогасіння і 
ліквідації ава-
рійних ситуацій 
залежно від вла-
стивостей небез-
печних вантажів 
та телефонним 
зв’язком 
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О4 

 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.115. Криті місця 
зберігання не-
безпечних ван-
тажів, що ви-
користовують 
для зберігання 
пожежонебез-
печних ванта-
жів, обладну-

Абзац дру-
гий пункту 
20 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 криті місця збе-
рігання небезпе-
чних вантажів, 
що використо-
вують для збері-
гання пожежо-
небезпечних ва-
нтажів, обладну-
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ються автома-
тичною поже-
жною сигналі-
зацією 

річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

ються автомати-
чною пожежною 
сигналізацією 

24.116. Небезпечні ва-
нтажі розміщу-
ються в місцях 
зберігання з 

Абзац пер-
ший пункту 
21 
розділу VІ 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 небезпечні ван-
тажі розміщу-
ються в місцях 
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урахуванням 
однорідності їх 
фізико-хіміч-
них і пожежо-
небезпечних 
властивостей. 
Під час збері-
гання несуміс-
них небезпеч-
них вантажів 
слід дотриму-
ватися умов їх 
відокремлення 
один від од-
ного згідно з 
ГОСТ 
12.1.004-91 
«Пожарная бе-
зопасность. 
Общие требо-
вания». 

Правил № 
126 
 

перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

зберігання з ура-
хуванням одно-
рідності їх фі-
зико-хімічних і 
пожежонебезпе-
чних властивос-
тей 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.117. Місця збері-
гання небезпе-
чних вантажів 
перед розмі-
щенням в них 
небезпечних 
вантажів ма-
ють бути ре-
тельно очи-
щені від реш-
ток вантажів, 
що зберігалися 
раніше, та їх 
паковань, засо-
бів кріплення і 
сепарації, роз-
ливу або роз-
сипу речовин, 
сміття. В окре-
мих випадках 
забруднені мі-
сця промива-
ються та вису-
шуються. 

Абзац дру-
гий пункту 
21 
розділу VІ 
Правил № 
126 
 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 місця зберігання 
небезпечних ва-
нтажів перед ро-
зміщенням в 
них небезпечних 
вантажів ре-
тельно очищені 
від решток ван-
тажів, що збері-
галися раніше, 
та їх паковань, 
засобів кріп-
лення і сепара-
ції, розливу або 
розсипу речо-
вин, сміття, в 
окремих випад-
ках забруднені 
місця промива-
ються та вису-
шуються 
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О4 

потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.118. Небезпечні 
вантажі на 
критих місцях 
зберігання не-
безпечних ва-
нтажів розмі-
щуються на 
відстані не 
менше ніж 0,7 
м від стін з 
проходами 
між штабе-
лями завшир-
шки не менше 
ніж 2,0 м. 
Ширина поз-
довжніх і по-
перечних про-
їздів має бути 
не менше ніж 
3,5 м. 

 

Абзац третій 
пункту 21 
розділу VІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 небезпечні ван-
тажі на критих 
місцях збері-
гання небезпеч-
них вантажів ро-
зміщуються на 
відстані не 
менше ніж 0,7 м 
від стін з прохо-
дами між штабе-
лями завшир-
шки не менше 
ніж 2,0 м. Ши-
рина поздовжніх 
і поперечних 
проїздів має 
бути не менше 
ніж 3,5 м 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.119. Висота шта-
белювання 
небезпечних 
вантажів на 
плоских під-
донах і тарно-
штучних ван-
тажів класів 
3-9 не по-
винна переви-
щувати 3,0 м. 
Допускається 
збільшення 
висоти штабе-
лювання до 
4,0 м для не-

Абзац четвер-
тий пункту 21 
розділу VІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 висота штабе-
лювання небез-
печних вантажів 
на плоских під-
донах і тарно-
штучних ванта-
жів класів 3–9 
не перевищує 
3,0 м, допуска-
ється збіль-
шення висоти 
штабелювання 
до 4,0 м для не-
безпечних ван-
тажів у кипах 
або мішках із 
тканини 
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безпечних ва-
нтажів у ки-
пах або міш-
ках із тка-
нини. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.120. Контейнери, 
що заванта-
жені небез-
печними ван-
тажами у ван-
тажних оди-
ницях, класів 
3-9 повинні 
бути складені 
штабелями не 

Абзац п’ятий 
пункту 21 
розділу VІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 контейнери, що 
завантажені не-
безпечними ван-
тажами у ванта-
жних одиницях, 
класів 3–9 скла-
дені штабелями 
не більше 4 яру-
сів заввишки, 
контейнери з ко-
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більше 4 яру-
сів заввишки. 
Контейнери з 
корозійними 
рідинами в 
скляній тарі 
розміщують в 
нижньому 
ярусі шта-
беля. 

 

транспор-
том 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

розійними ріди-
нами в скляній 
тарі розміщено в 
нижньому ярусі 
штабеля 
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24.121. Контейнери-

цистерни з ва-
нтажами кла-
сів 3-9 скла-
даються шта-
белями завви-
шки не бі-
льше 3 ярусів. 

 

Абзац шос-
тий пункту 21 
розділу VІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 контейнери-цис-
терни з ванта-
жами класів 3–9 
складаються 
штабелями за-
ввишки не бі-
льше 3 ярусів 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

24.122. Під час збері-
гання пожежо-
вибухонебез-
печних ванта-
жів у контей-
нерах, а також 
у вантажних 
одиницях на 
відкритих міс-
цях зберігання 
небезпечних 
вантажів 
площа однієї 
секції (шта-
беля) не по-
винна переви-
щувати зна-
чень, установ-
лених цими 
Правилами для 
небезпечних 
вантажів конк-
ретних класів, 
або 300 м-2. 
Протипожежні 
розриви між 
штабелями - не 
менше ніж 6 м. 

Абзац пер-
ший пункту 
22 
розділу VІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 під час збері-
гання пожежо-
вибухо-небезпе-
чних вантажів у 
контейнерах, а 
також у вантаж-
них одиницях на 
відкритих міс-
цях зберігання 
небезпечних ва-
нтажів площа 
однієї секції 
(штабеля) не пе-
ревищує зна-
чень, установле-
них Правилами 
№ 556, для небе-
зпечних ванта-
жів конкретних 
класів, або 300 
м2, протипоже-
жні розриви між 
штабелями - не 
менше ніж 6 м 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.123. Під час збері-
гання небез-
печних ванта-
жів у місцях 
зберігання не-
безпечних ва-
нтажів зали-
шаються віль-
ними пожежні 
та залізничні 
проїзди та 
проходи, що 
забезпечують 
також вільне 
переміщу-
вання і манев-
рування засо-

Абзац другий 
пункту 22 
розділу VІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 під час збері-
гання небезпеч-
них вантажів у 
місцях збері-
гання небезпеч-
них вантажів за-
лишаються віль-
ними пожежні 
та залізничні 
проїзди та про-
ходи, що забез-
печують також 
вільне перемі-
щування і мане-
врування засобів 
внутрішньопор-
тової механізації 
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бів внутріш-
ньопортової 
механізації. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.124. Перевезення 
небезпечних 
вантажів внут-
рішніми вод-
ними шляхами 
України здійс-
нюють одиноч-
ними суднами, 
зчаленими гру-
пами, скла-
дами несамохі-
дних транспор-
тних засобів, 

пункт 1 
розділу VІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 перевезення не-
безпечних ван-
тажів здійсню-
ється одиноч-
ними суднами, 
зчаленими гру-
пами, складами 
несамохідних 
транспортних 
засобів, що што-
вхають або бук-
сирують, склад 
несамохідних 
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що штовхають 
або буксиру-
ють. Склад не-
самохідних 
транспортних 
засобів, який 
штовхають, 
або зчалену 
групу розгля-
дають як одне 
судно. 
Перевезення 
небезпечних 
вантажів 
здійснюють 
судновими, 
збірними та 
дрібними 
відправлен-
нями, маса 
брутто яких 
не перевищує 
20 тонн. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

транспортних 
засобів, який 
штовхають, або 
зчалену групу 
розглядають як 
одне судно, пе-
ревезення небез-
печних вантажів 
здійснюють суд-
новими, збір-
ними та дріб-
ними відправ-
леннями, маса 
брутто яких не 
перевищує 20 
тонн 

24.125. Судна внутрі-
шнього пла-
вання, що ви-
користовують 

Пункт 2 
розділу VІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 судна внутріш-
нього плавання, 
що використо-
вують для пере-
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для переве-
зення небезпе-
чних вантажів, 
мають відпові-
дати вимогам 
глави 8.1 час-
тини 8 та час-
тини 9 Правил 
ВОПНВ, з ура-
хуванням пун-
кту 1.16.1 
глави 1.16 час-
тини 1 Правил 
ВОПНВ та 
мати відпо-
відне свідоц-
тво про допу-
щення ВОПНВ 
або тимчасове 
свідоцтво про 
допущення 
ВОПНВ, ви-
дане визнаним 
класифікацій-
ним товари-
ством. 

небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

везення небезпе-
чних вантажів, 
відповідають 
вимогам Пра-
вил, доданих до 
Європейської 
угоди про між-
народне переве-
зення небезпеч-
них вантажів 
внутрішніми во-
дними шляхами, 
та мають відпо-
відне свідоцтво 
про допущення 
або тимчасове 
свідоцтво про 
допущення, ви-
дане визнаним 
класифікацій-
ним товари-
ством 
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речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.126. Судна зміша-
ного плавання 
або морські су-
дна, що мають 
право пла-
вання під пра-
пором Укра-
їни, які вико-
ристовуються 
для переве-
зення небезпе-
чних вантажів 
внутрішніми 
водними 
шляхами Укра-
їни, повинні 
відповідати ви-
могам до конс-
трукції та об-
ладнання су-
дна, визначе-
ним у правилі 
19 (для суден, 
що побудовані 
після 01 липня 
2002 року) або 
у правилі 54 
(для суден, що 
побудовані до 
01 липня 2002 
року) глави II-

Абзац пер-
ший пункту 
3 
розділу VІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 судна змішаного 
плавання або 
морські судна, 
що мають право 
плавання під 
прапором Укра-
їни, які викорис-
товуються для 
перевезення не-
безпечних ван-
тажів відповіда-
ють вимогам до 
конструкції та 
обладнання су-
дна, визначеним 
у правилі 19 
(для суден, що 
побудовані пі-
сля 01 липня 
2002 року) або у 
правилі 54 (для 
суден, що побу-
довані до 01 ли-
пня 2002 року) 
глави II-2 Кон-
венції СОЛАС-
74, і мають від-
повідне свідоц-
тво 
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2 Конвенції 
СОЛАС-74, і 
мати відпо-
відне свідоц-
тво. 

 
 
О4 

 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.127. Судна по-
винні бути в 
мореходному 
стані, а ванта-
жні примі-
щення -підго-
товлені до 
приймання 
небезпечного 
вантажу. Го-
товність ван-
тажних при-
міщень до пе-
ревезення 
конкретного 
виду небезпе-
чного ван-
тажу забезпе-
чує адмініст-
рація судна і 
перевіряє 
представник 

Абзац другий 
пункту 3 
розділу VІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 судна в морехо-
дному стані, а 
вантажні примі-
щення - підгото-
влені до прий-
мання небезпеч-
ного вантажу, 
готовність ван-
тажних примі-
щень до переве-
зення конкрет-
ного виду небез-
печного вантажу 
забезпечує адмі-
ністрація судна і 
перевіряє пред-
ставник річко-
вого порту (тер-
мінала) або не-
залежний сюр-
вейєр за дору-
ченням заінтере-
сованої сторони 
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річкового 
порту (термі-
нала) або не-
залежний сю-
рвейєр за до-
рученням за-
інтересованої 
сторони. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.128. Небезпечні ва-
нтажі у ванта-
жних одини-
цях, вантажних 
транспортних 
одиницях зава-
нтажують на 
судна у кілько-
стях, що не пе-
ревищують 
значень, наве-
дених у дода-
тку до цих 
Правил. У 
складах, що 
штовхають або 
буксирують, у 

Пункт 4 
розділу VІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 небезпечні ван-
тажі у вантаж-
них одиницях, 
вантажних тран-
спортних одини-
цях завантажу-
ють на судна у 
кількостях, що 
не перевищують 
значень, наведе-
них у додатку 
до Правил № 
556, у складах, 
що штовхають 
або буксирують, 
у зчалених гру-
пах наведене 
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зчалених гру-
пах наведене 
значення маси 
брутто засто-
совують до ко-
жної одиниці 
складу або 
групи. 
Ці вимоги мо-
жуть не засто-
совуватися до 
завантаження 
небезпечних 
вантажів (за 
винятком не-
безпечних 
вантажів, що 
мають знак 
небезпеки 
класу 1) на 
судна з 
подвійним 
корпусом. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

значення маси 
брутто застосо-
вують до кожної 
одиниці складу 
або групи, ці ви-
моги  можуть не 
застосовуватися 
до завантаження 
небезпечних ва-
нтажів (за виня-
тком небезпеч-
них вантажів, 
що мають знак 
небезпеки класу 
1) на судна з по-
двійним корпу-
сом 

24.129. Максимальна 
кількість небе-
зпечних ванта-
жів, яку допус-
кається заван-
тажувати на 
борт судна або 
на борт кожної 
одиниці 
складу, що 

Пункт 5 
розділу VІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 максимальна кі-
лькість небезпе-
чних вантажів, 
яку завантажу-
ють на борт су-
дна або на борт 
кожної одиниці 
складу, що што-
вхають, або зча-
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штовхають, 
або зчаленої 
групи, стано-
вить 1 100 000 
кг. 

річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

леної групи, ста-
новить 1100000 
кг 

24.130. З метою запо-
бігання виник-

Пункт 6 
розділу VІІ 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 

50.2 
50.4 
52.22 

О1 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 

Смерть лю-
дини 
 

4 з метою запобі-
гання виник-
ненню аварійної 
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ненню аварій-
ної ситуації, 
забрудненню 
навколиш-
нього природ-
ного середо-
вища, підви-
щенню рівня 
безпеки судно-
плавства під 
час переве-
зення небезпе-
чних вантажів 
найбільш небе-
зпечними діля-
нками річко-
вих внутрішніх 
водних шляхів 
України здійс-
нюється 
обов’язкове 
лоцманське 
проведення су-
ден, що пере-
возять небезпе-
чні вантажі. 

Правил № 
126 

здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

52.24  
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

ситуації, забруд-
ненню навколи-
шнього природ-
ного середо-
вища, підви-
щенню рівня 
безпеки судноп-
лавства під час 
перевезення не-
безпечних ван-
тажів найбільш 
небезпечними 
ділянками річ-
кових внутріш-
ніх водних шля-
хів України 
здійснюється 
обов’язкове лоц-
манське прове-
дення суден, що 
перевозять небе-
зпечні вантажі 
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речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.131. У разі виник-
нення аварій-
них ситуацій з 
небезпечними 
вантажами на 
судні капітан 
судна негайно 
вживає заходів 
щодо захисту 
членів екіпажу 
судна від мож-
ливого впливу 
небезпечних 
вантажів та 
сповіщає про 
аварійну ситу-
ацію у встано-
вленому по-
рядку через су-
дновий радіоз-
в'язок або ін-
шим можли-
вим видом 
зв'язку суднов-
ласника, Річ-
кову інформа-
ційну систему, 
Укртрансбез-
пеку або будь-
яку іншу бере-

Абзац пер-
ший пункту 1 
розділу VІІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 капітан судна 
має практичні 
навички щодо 
вжиття заходів 
захисту членів 
екіпажу судна 
від можливого 
впливу небезпе-
чних вантажів 
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гову організа-
цію (адмініст-
рацію шлюзу, 
порту (термі-
нала)). 

 
 
О4 

 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.132. У разі виник-
нення аварій-
них ситуацій з 
небезпечними 
вантажами на 
судні капітан 
судна негайно 
вживає заходів 
щодо захисту 
членів екіпажу 
судна від мож-
ливого впливу 
небезпечних 
вантажів та 
сповіщає про 
аварійну ситу-
ацію у встано-
вленому по-
рядку через су-
дновий радіоз-
в'язок або ін-
шим можли-
вим видом 

Абзац пер-
ший пункту 1 
розділу VІІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 капітан судна 
сповіщає про 
аварійну ситуа-
цію у встановле-
ному порядку 
через судновий 
радіозв’язок або 
іншим можли-
вим видом 
зв’язку суднов-
ласника, Річкову 
інформаційну 
систему, Мор-
ську адміністра-
цію або будь-
яку іншу бере-
гову організацію 
(адміністрацію 
шлюзу, порту 
(термінала)) 
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зв'язку суднов-
ласника, Річ-
кову інформа-
ційну систему, 
Укртрансбез-
пеку або будь-
яку іншу бере-
гову організа-
цію (адмініст-
рацію шлюзу, 
порту (термі-
нала)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.133. Після пе-
редачі повідо-
млення про 
аварійну ситу-
ацію судно-
вий екіпаж 
вживає захо-
дів за вказів-
кою капітана 
судна згідно з 
аварійною ка-
рткою на та-
кий небезпеч-
ний вантаж. 

 

Абзац третій 
пункту 1 
розділу VІІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 судновий екіпаж 
вживає заходів 
за вказівкою ка-
пітана судна згі-
дно з аварійною 
карткою на ная-
вний небезпеч-
ний вантаж 
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О4 

 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.134. Суднов-
ласник або ін-
ший уповно-
важений 
працівник 
судновлас-
ника повинен 

Абзац четвер-
тий пункту 1 
розділу VІІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 судновласник 
або інший упов-
новажений пра-
цівник суднов-
ласника негайно 
повідомляє 
Морську адмі-
ністрацію про 
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негайно по-
відомити 
Укртрансбез-
пеку про 
аварійну 
подію, у тому 
числі про 
втрату 
радіозв'язку з 
морським або 
річковим суд-
ном, про за-
тримку при-
буття морсь-
кого або річ-
кового судна 
до порту або 
точки призна-
чення понад 4 
години з нез'я-
сованих при-
чин. 

 

відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

аварійну подію, 
у тому числі про 
втрату ра-
діозв’язку з мор-
ським або річко-
вим судном, про 
затримку при-
буття морського 
або річкового 
судна до порту 
або точки приз-
начення понад 
4 години з 
нез’ясованих 
причин 
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24.135. Для забезпе-

чення реагу-
вання на над-
звичайні та 
аварійні події 
суб’єкт переве-
зення небезпе-
чних вантажів 
повинен мати 
структурний 
підрозділ або 
уповноважену 
особу, на яку 
покладено фу-
нкції з органі-
зації та прове-
дення ава-
рійно-рятува-
льних та інших 
робіт, пов’яза-
них із ліквіда-
цією наслідків 
надзвичайних 
та аварійних 
подій з небез-
печними ван-
тажами. 

Пункт 2 
розділу VІІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 для забезпе-
чення реагу-
вання на надзви-
чайні та аварійні 
події суб’єкт пе-
ревезення небез-
печних вантажів 
має структурний 
підрозділ або 
уповноважену 
особу, на яку 
покладено функ-
ції з організації 
та проведення 
аварійно-рятува-
льних та інших 
робіт, пов’яза-
них із ліквіда-
цією наслідків 
надзвичайних та 
аварійних подій 
з небезпечними 
вантажами 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

24.136. Диспетчер річ-
кового порту 
(термінала), а у 
разі виник-
нення аварій-
ної ситуації 
поза межами 
річкового 
порту (термі-
нала) - Річкова 
інформаційна 
система, отри-
мавши повідо-
млення про 
аварійну ситу-
ацію, сповіщає 
про це місцеві 
органи викона-
вчої влади та 
територіальні 
органи управ-
ління Держав-
ної служби Ук-
раїни з надзви-
чайних ситуа-
цій, а також 
бере на себе 
регулювання 

Пункт 3 
розділу VІІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 диспетчер річко-
вого порту (тер-
мінала), отрима-
вши повідом-
лення про ава-
рійну ситуацію, 
сповіщає про це 
місцеві органи 
виконавчої 
влади та терито-
ріальні органи 
управління Дер-
жавної служби 
України з над-
звичайних ситу-
ацій 
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руху суден у 
зоні аварійної 
ситуації. 

 
 
 
 
 
О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.137. Диспетчер річ-
кового порту 
(термінала), а у 
разі виник-
нення аварій-
ної ситуації 
поза межами 
річкового 
порту (термі-
нала) - Річкова 
інформаційна 
система, отри-
мавши повідо-
млення про 
аварійну ситу-
ацію, сповіщає 
про це місцеві 
органи викона-
вчої влади та 
територіальні 

Пункт 3 
розділу VІІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 диспетчер річко-
вого порту (тер-
мінала), отрима-
вши повідом-
лення про ава-
рійну ситуацію, 
бере на себе ре-
гулювання руху 
суден у зоні ава-
рійної ситуації 
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органи управ-
ління Держав-
ної служби Ук-
раїни з надзви-
чайних ситуа-
цій, а також 
бере на себе 
регулювання 
руху суден у 
зоні аварійної 
ситуації. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.138. У разі виник-
нення аварій-
ної ситуації в 
межах річко-
вого порту (те-
рмінала) для 
оперативного 
керівництва лі-
квідацією ава-
рійної ситуації 
утворюється 
оперативна 

Абзац пер-
ший пункту 
4 
розділу VІІІ 
Правил № 
126 
Типове поло-
ження 
про порядок 
проведення 
навчання 
і перевірки 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 у разі виник-
нення аварійної 
ситуації в межах 
річкового порту 
(термінала) для 
оперативного 
керівництва лік-
відацією аварій-
ної ситуації 
утворюється 
оперативна 
група в річко-
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група в річко-
вому порту 
(терміналі) під 
керівництвом 
уповноваженої 
особи, а також 
у відповідних 
відділах річко-
вого порту (те-
рмінала) за 
умови обов'яз-
кового прове-
дення з ними 
інструктажу 
щодо роботи з 
небезпечними 
вантажами і за-
безпечення їх 
засобами інди-
відуального за-
хисту. Допуск 
до роботи офо-
рмляється на-
рядом-допус-
ком як до ро-
боти з підви-
щеною небез-
пекою відпо-
відно до Типо-
вого поло-
ження про по-
рядок прове-
дення нав-
чання і переві-
рки знань з пи-
тань охорони 

знань з пи-
тань охорони 
праці та Пе-
релік робіт 
з підвищеною 
небезпекою, 
затверджені 
наказом Дер-
жавного комі-
тету України 
з нагляду 
за охороною 
праці від 26 
січня 2005 
року № 15, 
зареєстровані 
в Мін’юсті 
15 лютого 
2005 року 
за № 
231/10511, 
232/10512 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

вому порту (тер-
міналі) під кері-
вництвом упов-
новаженої 
особи, а також у 
відповідних від-
ділах річкового 
порту (термі-
нала) за умови 
обов’язкового 
проведення з 
ними інструк-
тажу щодо ро-
боти з небезпеч-
ними вантажами 
і забезпечення їх 
засобами індиві-
дуального захи-
сту. Допуск до 
роботи оформ-
ляється наря-
дом-допуском 
як до роботи з 
підвищеною не-
безпекою відпо-
відно до Типо-
вого положення 
про порядок 
проведення нав-
чання і переві-
рки знань з пи-
тань охорони 
праці та Пере-
ліку робіт з під-
вищеною небез-
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праці, затвер-
дженого нака-
зом Держав-
ного комітету 
України з на-
гляду за охоро-
ною праці від 
26 січня 2005 
року № 15, за-
реєстрованого 
в Міністерстві 
юстиції Укра-
їни 15 лютого 
2005 року за № 
231/10511. 

пекою, затвер-
джених наказом 
Державного ко-
мітету України з 
нагляду за охо-
роною праці 
від 26 січня 
2005 року № 15, 
зареєстрованих 
в Мін’юсті 15 
лютого 2005 
року за № 
231/10511, № 
232/10512 

24.139. Для ліквідації 
наслідків ава-
рійної ситуа-
ції керівник 
робіт з лікві-
дації наслід-
ків надзви-
чайної ситуа-
ції, а у разі 
його відсут-
ності - упов-
новажена 
особа у потрі-
бних випад-
ках залучає 
фахівців відп-
равника (оде-
ржувача), які 

Абзац другий 
пункту 4 
розділу VІІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 для ліквідації 
наслідків аварій-
ної ситуації ке-
рівник робіт з 
ліквідації нас-
лідків надзви-
чайної ситуації, 
а у разі його від-
сутності - упов-
новажена особа 
у потрібних ви-
падках залучає 
фахівців відпра-
вника (одержу-
вача), які після 
отримання інфо-
рмації від капі-
тана судна не-
відкладно при-
бувають на мі-
сце аварійної 
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після отри-
мання інфор-
мації від капі-
тана судна не-
відкладно 
прибувають 
на місце ава-
рійної ситуа-
ції із своїми 
засобами ін-
дивідуального 
захисту. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

ситуації із сво-
їми засобами ін-
дивідуального 
захисту 

24.140. Керівник робіт 
з ліквідації на-
слідків надзви-
чайної ситуа-
ції, а у разі 
його відсутно-
сті - уповнова-
жена особа у 
разі виник-
нення аварій-
ної ситуації, 
яка загрожує 

Пункт 5 
розділу VІІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 керівник робіт з 
ліквідації нас-
лідків надзви-
чайної ситуації, 
а у разі його від-
сутності - упов-
новажена особа 
у разі виник-
нення аварійної 
ситуації, яка за-
грожує безпеці 
населення, до-
вкілля, спільно 
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безпеці насе-
лення, до-
вкілля, спільно 
із фахівцями 
причетних 
служб, а за по-
треби разом із 
представни-
ками місцевих 
органів управ-
ління та сил 
цивільного за-
хисту, терито-
ріальних орга-
нів управління 
Державної слу-
жби України з 
надзвичайних 
ситуацій, за-
кладів охорони 
здоров’я, най-
ближчих підп-
риємств, орга-
нізацій і фахів-
цями відправ-
ника (одержу-
вача) операти-
вно розробляє 
та забезпечує 
виконання та-
ких заходів ре-
агування на 
аварійну ситу-
ацію. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

із фахівцями 
причетних 
служб, а за пот-
реби разом із 
представниками 
місцевих орга-
нів управління 
та сил цивіль-
ного захисту, те-
риторіальних 
органів управ-
ління Державної 
служби України 
з надзвичайних 
ситуацій, закла-
дів охорони здо-
ров’я, найближ-
чих підпри-
ємств, організа-
цій і фахівцями 
відправника 
(одержувача) 
оперативно роз-
робляє та забез-
печує виконання 
таких заходів 
реагування на 
аварійну ситуа-
цію 



1147 
 
24.141. Керівник робіт 

з ліквідації на-
слідків надзви-
чайної ситуації 
здійснює орга-
нізацію безпе-
чного вико-
нання робіт з 
ліквідації нас-
лідків аварій-
ної ситуації. 
Відповідаль-
ними за вико-
нання визначе-
них ним за-
вдань та захо-
дів безпеки є 
керівники за-
лучених під-
розділів. 
 
Забороняється 
розпочинати 
відбудовні ро-
боти в зоні ава-
рії з небезпеч-
ними ванта-
жами до при-
буття відповід-
них аварійно-
рятувальних 
служб для усу-
нення загрози 
життю і здоро-
в'ю людей та 
до проведення 

Пункт 6 
розділу VІІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 керівник робіт з 
ліквідації нас-
лідків надзви-
чайної ситуації 
організовує без-
печне вико-
нання робіт з лі-
квідації наслід-
ків аварійної си-
туації, розпочи-
наючи відбудо-
вні роботи в зоні 
аварії з небез-
печними ванта-
жами після при-
буття відповід-
них аварійно-ря-
тувальних 
служб для усу-
нення загрози 
життю і здо-
ров’ю людей та 
після прове-
дення інструк-
тажу з питань 
виконання від-
будовних робіт і 
застосування за-
собів індивідуа-
льного захисту 
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інструктажу з 
питань вико-
нання відбудо-
вних робіт і за-
стосування за-
собів індивіду-
ального захи-
сту. 

довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.142. Суб'єкти гос-
подарювання, 
які проводять 
переванта-
ження ванта-
жів, що містять 
небезпечні хі-
мічні та сипкі 
речовини, по-
винні: 
 
не допускати 
забруднення 
або засмічення 
акваторії та те-
риторії порту, 
збирати та пе-
редавати за до-
говорами для 
подальшого 
безпечного по-
водження (у 
тому числі роз-
міщення) усі 
види відходів 
та забруднених 
вод, що утво-

Абзац другий 
пункту 8 
розділу VІІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 суб’єкти госпо-
дарювання, які 
проводять пере-
вантаження ван-
тажів, що міс-
тять небезпечні 
хімічні та сипкі 
речовини не до-
пускають забру-
днення або за-
смічення аквато-
рії та території 
порту, збирають 
та передають за 
договорами для 
подальшого без-
печного пово-
дження (у тому 
числі розмі-
щення) усі види 
відходів та за-
бруднених вод, 
що утворю-
ються в резуль-
таті їх діяльно-
сті 
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рюються в ре-
зультаті їх дія-
льності; 

 
 
 
 
О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.143. впроваджу-
вати ефекти-
вні методи і 
технічні за-
соби щодо за-
побігання 
втратам на-
фти, нафто-
продуктів і 
вантажів, що 
містять небез-
печні хімічні 
та сипкі речо-
вини, під час 
їх наванта-
ження та роз-
вантаження; 

 

Абзац третій 
пункту 8 
розділу VІІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 суб’єкти госпо-
дарювання, які 
проводять пере-
вантаження ван-
тажів, що міс-
тять небезпечні 
хімічні та сипкі 
речовини розро-
били плани за-
ходів і здійсню-
ють разом з ад-
міністрацією 
порту заходи 
щодо змен-
шення обсягів 
викидів (скидів) 
забруднюючих 
речовин у до-
вкілля та утво-
рення відходів, 
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О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

запобігання за-
брудненню ак-
ваторій, терито-
рій портів та 
внутрішніх вод 
під час збері-
гання і перева-
лки вантажів, 
що містять небе-
зпечні хімічні та 
сипкі речовини 

24.144. впроваджу-
вати ефекти-
вні методи і 
технічні за-
соби щодо за-
побігання 
втратам на-
фти, нафто-
продуктів і 
вантажів, що 
містять небез-
печні хімічні 

Абзац четвер-
тий пункту 8 
розділу VІІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 суб’єкти госпо-
дарювання, які 
проводять пере-
вантаження ван-
тажів, що міс-
тять небезпечні 
хімічні та сипкі 
речовини впро-
вадили ефекти-
вні методи і тех-
нічні засоби 
щодо запобі-
гання втратам 
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та сипкі речо-
вини, під час 
їх наванта-
ження та роз-
вантаження; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

нафти, нафто-
продуктів і ван-
тажів, що міс-
тять небезпечні 
хімічні та сипкі 
речовини, під 
час їх наванта-
ження та розва-
нтаження 

24.145. дотримува-
тись вимог те-
хнологічних 
схем, затвер-

Абзац п’ятий 
пункту 8 
розділу VІІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 суб’єкти госпо-
дарювання, які 
проводять пере-
вантаження ван-
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джених адмі-
ністрацією 
порту; 

 

небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

тажів, що міс-
тять небезпечні 
хімічні та сипкі 
речовини дотри-
муються вимог 
технологічних 
схем, затвердже-
них адміністра-
цією порту 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.146. облаштову-
вати спеціа-
льні причали 
для прий-
мання та відп-
равки ванта-
жів, що міс-
тять небезпе-
чні хімічні та 
сипкі речо-
вини, примі-
щення для їх 
зберігання та 
перепаку-
вання, а та-
кож майдан-
чики для зне-
шкодження 
залишків не-
безпечних ре-
човин; 

 

Абзац шос-
тий пункту 8 
розділу VІІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 суб’єкти госпо-
дарювання, які 
проводять пере-
вантаження ван-
тажів, що міс-
тять небезпечні 
хімічні та сипкі 
речовини обла-
штували спеціа-
льні причали 
для приймання 
та відправки ва-
нтажів, що міс-
тять небезпечні 
хімічні та сипкі 
речовини, при-
міщення для їх 
зберігання та пе-
репакування, а 
також майдан-
чики для знеш-
кодження зали-
шків небезпеч-
них речовин 
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потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.147. облаштовувати 
спеціальні при-
чали для прий-
мання та відп-
равки ванта-
жів, що містять 
небезпечні хі-
мічні та сипкі 
речовини, при-
міщення для їх 
зберігання та 
перепакування, 
а також майда-
нчики для зне-
шкодження за-
лишків небез-
печних речо-
вин 

Абзац сьомий 
пункту 8 
розділу VІІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 суб’єкти госпо-
дарювання, які 
проводять пере-
вантаження ван-
тажів, що міс-
тять небезпечні 
хімічні та сипкі 
речовини збира-
ють, очищають, 
знешкоджують 
забруднені води, 
що утворю-
ються під час 
промивання ван-
тажних ємнос-
тей, а також сті-
чні води аквато-
рії та територій 
портів, терміна-
лів, причалів та 
інших споруд 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.148. збирати, очи-
щати, знешко-
джувати за-
бруднені 
води, що ут-
ворюються 
під час про-
мивання ван-
тажних ємно-
стей, а також 
стічні води 
акваторії та 
територій 
портів, термі-

Абзац вось-
мий пункту 8 
розділу VІІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 суб’єкти госпо-
дарювання, які 
проводять пере-
вантаження ван-
тажів, що міс-
тять небезпечні 
хімічні та сипкі 
речовини розро-
били та здійс-
нюють разом з 
адміністрацією 
порту заходи 
щодо запобі-
гання забруд-
ненню акваторії 
та територій 
портів 
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налів, прича-
лів та інших 
споруд; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

під час збері-
гання та перева-
лки нафти, наф-
топродуктів 
та/або зрідже-
ного вуглевод-
ного газу 

24.149. План локаліза-
ції та ліквідації 
аварії завчасно 
розробляє та 
затверджує ад-
міністрація рі-
чкового порту 
(термінала). 
План склада-
ється у двох 
примірниках, 

Пункт 9 
розділу VІІІ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 План локалізації 
та ліквідації ава-
рії завчасно роз-
роблено та за-
тверджено адмі-
ністрацією річ-
кового порту 
(термінала), у 
двох зброшуро-
ваних примірни-
ках, засвідчених 
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що брошуру-
ються, засвід-
чуються підпи-
сом та скріп-
люються печа-
ткою. Сторінки 
цього плану 
мають бути 
пронумеро-
вані. 

транспор-
том 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

підписом та 
скріплених пе-
чаткою, з прону-
мерованими сто-
рінками 

24.150. Відповідно до 
глави 1.3 Пра-
вил ВОПНВ 
персонал, який 

Пункт 1 
розділу ІХ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 персонал, який 
здійснює пере-
везення небезпе-
чних вантажів, 
повинен пройти 
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здійснює пере-
везення небез-
печних ванта-
жів, повинен 
пройти спеціа-
льне навчання 
у сфері переве-
зення небезпе-
чних вантажів 
залежно від їх 
функцій та 
обов’язків. 
 
Вимоги щодо 
обсягу та на-
прямів спеціа-
льного нав-
чання персо-
налу наведено 
в підпунктах 
1.3.2.2, 1.3.2.3 
глави 1.3 Пра-
вил ВОПНВ, а 
стосовно доку-
ментації - в 
підпункті 1.3.3 
глави 1.3 Пра-
вил ВОПНВ. 

небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

спеціальне нав-
чання у сфері 
перевезення не-
безпечних ван-
тажів залежно 
від їх функцій та 
обов’язків у об-
сязі та напрямів 
спеціального на-
вчання відпо-
відно до Пра-
вил, доданих до 
Європейської 
угоди про між-
народне переве-
зення небезпеч-
них вантажів 
внутрішніми во-
дними шляхами 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

24.151. Суб’єкти гос-
подарювання, 
діяльність яких 
пов’язана з 
безпосереднім 
перевезенням 
небезпечних 
вантажів, відп-
равленням, 
одержанням, 
вантажними 
операціями, а 
також іншими 
діями (операці-
ями) щодо пе-
ревезення та-
ких вантажів, 
призначають 
одного або де-
кількох упов-
новажених з 
питань безпеки 
перевезення 
небезпечних 
вантажів, які є 
консультан-
тами з питань 
безпеки пере-
везення небез-
печних ванта-
жів. 

Абзац пер-
ший пункту 2 
розділу ІХ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 суб’єкти госпо-
дарювання, дія-
льність яких 
пов’язана з без-
посереднім пе-
ревезенням не-
безпечних ван-
тажів, відправ-
ленням, одер-
жанням, вантаж-
ними операці-
ями, а також ін-
шими діями 
(операціями) 
щодо переве-
зення таких ван-
тажів, признача-
ють одного або 
декількох упов-
новажених з пи-
тань безпеки пе-
ревезення небез-
печних ванта-
жів, які є консу-
льтантами з пи-
тань безпеки пе-
ревезення небез-
печних вантажів 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

24.152. На уповнова-
женого з пи-
тань безпеки 
перевезення 
небезпечних 
вантажів від-
повідно до ви-
дів діяльності 
суб’єкта госпо-
дарювання по-
кладаються 
такі обов’язки: 
 
нагляд за до-
триманням ви-
мог щодо пере-
везення небез-
печних ванта-
жів; 
 
консульту-
вання керівни-
цтва та праців-
ників щодо пе-

Абзаци 
другий–
п’ятий пун-
кту 2 
розділу ІХ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 на уповноваже-
ного з питань 
безпеки переве-
зення небезпеч-
них вантажів 
відповідно до 
видів діяльності 
суб’єкта госпо-
дарювання пок-
ладено 
обов’язки щодо 
нагляду за до-
триманням ви-
мог щодо пере-
везення небезпе-
чних вантажів, 
консультування 
керівництва та 
працівників 
щодо переве-
зення небезпеч-
них вантажів, 
підготовка інфо-
рмації про дія-
льність суб’єкта 
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ревезення не-
безпечних ван-
тажів; 
 
підготовка ін-
формації про 
діяльність 
суб’єкта госпо-
дарювання, 
пов’язану з пе-
ревезенням не-
безпечних ван-
тажів, про ава-
рії, нещасні ви-
падки або по-
рушення під 
час переве-
зення небезпе-
чних вантажів, 
для подання 
компетентному 
органу з пере-
везення небез-
печних ванта-
жів. 

 
 
 
 
 
 
 
О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

господарю-
вання, пов’язану 
з перевезенням 
небезпечних ва-
нтажів, про ава-
рії, нещасні ви-
падки або пору-
шення під час 
перевезення не-
безпечних ван-
тажів, для по-
дання компетен-
тному органу з 
перевезення не-
безпечних ван-
тажів, інші 
обов’язки перед-
бачені міжнаро-
дними догово-
рами України у 
сфері переве-
зення небезпеч-
них вантажів 

24.153. На уповнова-
женого з пи-
тань безпеки 
перевезення 
небезпечних 
вантажів пок-
ладаються та-
кож інші 
обов’язки, пе-
редбачені між-

Абзаци 
шостий–вось-
мий пункту 2 
розділу ІХ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 уповноваженим 
з питань безпеки 
перевезення не-
безпечних ван-
тажів є керівник 
або працівник 
суб’єкта госпо-
дарювання, який 
виконує інші 
обов’язки на 
підприємстві, в 
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народними до-
говорами Ук-
раїни у сфері 
перевезення 
небезпечних 
вантажів. 
 
Уповноваже-
ним з питань 
безпеки пере-
везення небез-
печних ванта-
жів може бути 
керівник або 
працівник 
суб’єкта гос-
подарювання, 
який виконує 
інші 
обов’язки на 
підприємстві, 
в установі, ор-
ганізації, за 
умови, що 
така особа 
здатна вико-
нувати зазна-
чені в цьому 
пункті 
обов’язки. 
Уповноваже-
ний з питань 
безпеки пере-
везень небез-

транспор-
том 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

установі, органі-
зації, за умови, 
що така особа 
здатна викону-
вати зазначені 
обов’язки, та 
пройшов спеціа-
льне навчання з 
питань переве-
зення небезпеч-
них вантажів, 
підтверджене 
сертифікатом, 
форму якого на-
ведено в Прави-
лах, доданих до 
Європейської 
угоди про між-
народне переве-
зення небезпеч-
них вантажів 
внутрішніми во-
дними шляхами 
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печних ванта-
жів проходить 
спеціальне на-
вчання з пи-
тань переве-
зення небез-
печних ванта-
жів, підтвер-
джене серти-
фікатом, фо-
рму якого на-
ведено в під-
пункті 
1.8.3.18 глави 
1.8 Правил 
ВОПНВ. 

 
24.154. Під час ванта-

жних опера-
цій і переве-
зення небез-
печних ванта-
жів на борту 
судна має пе-
ребувати екс-
перт, який 
пройшов спе-
ціальне нав-
чання згідно з 
вимогами час-
тини 8 Пра-
вил ВОПНВ і 
має сертифі-

Пункт 3 
розділу ІХ 
Правил № 
126 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 під час вантаж-
них операцій і 
перевезення не-
безпечних ван-
тажів на борту 
судна перебуває 
експерт, який 
пройшов спеціа-
льне навчання за 
програмою, роз-
робленою і за-
твердженою 
компетентним 
органом з пере-
везення небезпе-
чних вантажів 
відповідно до 
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кат установ-
леного зразка 
відповідно до 
підпункту 
8.6.2 глави 8.6 
Правил ВО-
ПНВ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

вимог Правил, 
доданих до Єв-
ропейської  
угоди про між-
народне переве-
зення небезпеч-
них вантажів 
внутрішніми во-
дними шляхами, 
внесений цим 
органом до еле-
ктронної бази 
даних і має сер-
тифікат установ-
леного зразка 

25. Міжнародний 
кодекс з управ-
ління безпеч-
ною експлуата-
цією суден і 
попереджен-
ням забруд-
нення 1993 
року (далі – 
МКУБ): 
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25.1. Кожна компа-

нія повинна 
розробити, за-
діяти і 
підтримувати 
систему управ-
ління безпекою 
(СУБ), яка 
включає насту-
пні функціона-
льні вимоги: 

       власником су-
дна або будь-
якою іншою ор-
ганізацією або 
особою, такою, 
як керуючий або 
фрахтувальник 
по бербоутчар-
теру, яка взяла 
на себе відпові-
дальність за екс-
плуатацію судна 
від судновлас-
ника і яка при 
цьому погоди-
лись прийняти 
на себе всі обо-
в'язки і всю від-
повідальність, 
покладені 
МКУБ (далі – 
Компанія), роз-
роблено, впро-
ваджено і підт-
римує систему 
управління без-
пекою щодо на-
ступних функці-
ональних вимог: 

 

25.1.1. політики у 
сфері безпеки і 
захисту навко-
лишнього сере-
довища на 
морі, та на бе-

Підпункт 1 
пункту 1.4 
розділу 1 
та пункти 
2.1, 2.2 роз-
ділу 2 
додатка 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 політики у сфері 
безпеки і захи-
сту навколиш-
нього середо-
вища на морі, та 
на березі на всіх 
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резі на всіх рі-
внях організа-
ції 

Вимоги 
з управління 
для забезпе-
чення без-
пеки 
і запобігання 
забрудненню 
МКУБ 
(далі - дода-
ток Вимоги 
МКУБ) 

 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

рівнях організа-
ції 

25.1.2. інструкції та 
процедури для 
забезпечення 
безпечної екс-
плуатації су-
ден і захисту 
навколиш-
нього середо-
вища згідно з 
відповідним 
міжнародним 

Підпункт 2 
пункту 1.4 
розділу 1 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 інструкції та 
процедури для 
забезпечення 
безпечної екс-
плуатації суден і 
захисту навко-
лишнього сере-
довища згідно з 
відповідним 
міжнародним 
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правом та за-
конодавством 
держави пра-
пора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

правом та зако-
нодавством дер-
жави прапора 

25.1.3. встановлений 
обсяг повнова-
жень і канали 
зв’язку між пе-
рсоналом на 
березі і на су-
дні, а також 
внутрішнього 
зв’язку 

Підпункт 3 
пункту 1.4 
розділу І 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 встановлений 
обсяг повнова-
жень і канали 
зв’язку між пер-
соналом на бе-
резі і на судні, а 
також внутріш-
нього зв’язку 
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О4 

 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

25.1.4. порядок пере-
дачі повідом-
лень про аварії 
та випадки не-
дотримання 
положень 
МКУБ 

Підпункт 4 
пункту 1.4 
розділу І 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 порядок пере-
дачі повідом-
лень про аварії 
та випадки не-
дотримання по-
ложень МКУБ 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

25.1.5. порядок підго-
товки до ава-
рійних ситуа-
цій і дій по їх 
усунення 

Підпункт 5 
пункту 1.4 
розділу І 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 порядок підго-
товки до аварій-
них ситуацій і 
дій по їх усу-
нення 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

25.1.6. порядок прове-
дення внутріш-
ніх перевірок 
та огляду уп-
равління 

Підпункт 6 
пункту 1.4 
розділу І 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 порядок прове-
дення внутріш-
ніх перевірок та 
огляду управ-
ління 

 

25.2. Якщо відпові-
дальним за 

Пункт 3.1 
розділу 3 
додатка 

Субєкти го-
сподарю-

50 О1 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 

Смерть лю-
дини 
 

4 якщо відповіда-
льним за екс-
плуатацію судна 
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експлуатацію 
судна є особа 
інше, ніж суд-
новласник, су-
дновласник по-
винен повідо-
мити Адмініст-
рації 
повне ім'я та 
докладні дані 
про цю особу. 

Вимоги 
МКУБ 

вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

є особа інша, 
ніж судновлас-
ник, судновлас-
ник повідомив 
Морській адмі-
ністрації повне 
ім’я та докладні 
дані про цю 
особу 

25.3. Компанія по-
винна визна-
чити відповіда-
льність, повно-
важення і 
взаємини 
всього персо-
налу, який 

Пункт 3.2 
розділу 3 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 Компанією ви-
значено відпові-
дальність, пов-
новаження і вза-
ємовідносини 
всього персо-
налу, який здій-
снює управ-
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здійснює уп-
равління, 
виконання і пе-
ревірку ро-
боти, що сто-
сується без-
пеки та 
запобігання за-
брудненню і 
надає на них 
вплив, і 
оформити це у 
вигляді доку-
ментів. 

 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

ління, вико-
нання і переві-
рку роботи, що 
стосується без-
пеки та запобі-
гання забруд-
ненню і впливає 
на них, та забез-
печено оформ-
лення цього у 
вигляді докуме-
нтів 

25.4. Компанія несе 
відповідаль-
ність за забез-
печення того, 
щоб були пе-
редбачені до-
статні ресурси 
і підтримка з 
берега, 
з тим, щоб 
призначена 
особа або 

Пункт 3.3 
розділу 3 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 Компанія несе 
відповідальність 
за достатні ресу-
рси і підтримку 
з берега, з тим, 
щоб призначена 
особа або особи 
могли викону-
вати свої 
обов’язки 
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особи могли 
виконувати 
свої 
обов'язки. 

 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

25.5. З метою забез-
печення безпе-
чної експлуа-
тації кожного 
судна і 
здійснення 
зв'язку між 
компанією і 
знаходяться на 
суднах 
особами, ко-
жна компанія, 
відповідно по-
винна призна-
чити особу або 
осіб на березі, 
мають прямий 

Розділ 4 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 з метою забезпе-
чення безпечної 
експлуатації ко-
жного судна і 
здійснення 
зв’язку між 
Компанією і 
особами, що 
знаходяться на 
суднах, кожна 
Компанія, приз-
начає особу або 
осіб на березі, 
які мають пря-
мий доступ до 
керівництва 
найвищого рівня 
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доступ до кері-
вництва на са-
мому 
високому рівні 
управління. 
Відповідаль-
ність і повно-
важення 
призначеної 
особи або осіб 
повинні вклю-
чати контроль 
за дотриман-
ням 
норм безпеки 
та запобігання 
забрудненню, 
пов'язаних з 
експлуатацією 
кожного судна, 
а також забез-
печення на-
дання 
достатніх ресу-
рсів і надання 
допомоги на 
березі 
по мірі необ-
хідності. 

 
 
О4 

 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

управління та до 
повноважень 
якої віднесено 
відповідальність 
і повноваження 
щодо контролю 
за дотриманням 
норм безпеки та 
запобіганням за-
брудненню, 
пов’язаним з 
експлуатацією 
кожного судна, 
а також забезпе-
чення надання 
достатніх ресур-
сів і допомоги 
на березі в зале-
жності від необ-
хідності 

25.6. Компанія по-
винна чітко ви-
значити і офо-
рмити у ви-
гляді 
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документів 
відповідаль-
ність капітана 
щодо: 

25.6.1. реалізації полі-
тики Компанії 
в області без-
пеки і захисту 
навколиш-
нього середо-
вища 

Підпункт 1 
пункту 5.1 
розділу 5 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 реалізації полі-
тики Компанії в 
області безпеки 
і захисту навко-
лишнього сере-
довища 
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25.6.2. спонукання 

екіпажу до 
дотримання 
цієї політики 

Підпункт 2 
пункту 5.1 
розділу 5 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 спонукання екі-
пажу до дотри-
мання цієї полі-
тики 

 

25.6.3. видання відпо-
відних наказів 
та інструкцій в 
ясній і простій 
формі 

Підпункт 3 
пункту 5.1 
розділу 5 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 

50 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 видання відпові-
дних наказів та 
інструкцій в яс-
ній і простій фо-
рмі 
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які мають 
судна  

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

25.6.4. перевірки 
виконання 
вимог, що 
пред’являютьс
я 

Підпункт 4 
пункту 5.1 
розділу 5 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 перевірки вико-
нання вимог, що 
пред’являються 
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О4 

Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

25.6.5. перегляд сис-
теми управ-
ління безпекою 
і передачі пові-
домлень про 
виявлені недо-
ліки береговим 
службам уп-
равління 

Підпункт 5 
пункту 5.1 
розділу 5 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 

4 перегляд сис-
теми управління 
безпекою і пере-
дачі повідом-
лень про вияв-
лені недоліки 
береговим служ-
бам управління 
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О4 

 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

25.7. Компанія по-
винна забезпе-
чити, щоб 
СУБ, застосо-
вувана на 
судні, містила, 
чітке підтвер-
дження повно-
важень капі-
тана. 
Компанія по-
винна встано-
вити в СУБ, 
що капітан має 
основні 
повноважен-
нями і відпові-
дальністю для 
прийняття рі-
шень щодо 

Пункт 5.2 
розділу 5 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 Компанія забез-
печила, щоб си-
стема управ-
ління безпекою 
на судні міс-
тила, чітке підт-
вердження пов-
новажень капі-
тана і відповіда-
льність для 
прийняття рі-
шень щодо без-
пеки та запобі-
гання забруд-
ненню, а також 
для звернення 
до Компанії з 
проханням про 
надання необ-
хідної допомоги 
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безпеки та за-
побігання за-
брудненню, а 
також для зве-
рнення до 
компанії з про-
ханням про на-
дання необхід-
ної допомоги. 

О4 Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

25.8. Компанія 
повинна 
забезпечити, 
щоб капітан: 

       Компанія забез-
печила, щоб ка-
пітан: 

 

25.8.1. мав належну 
кваліфікацію 
для управління 
судном 

Підпункт 1 
пункту 6.1 
розділу 6 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 мав належну 
кваліфікацію 
для управління 
судном 
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О4 Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

25.8.2. був повністю 
обізнаний про 
систему управ-
ління безпекою 
Компанії 

Підпункт 2 
пункту 6.1 
розділу 6 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 був повністю 
обізнаний про 
систему управ-
ління безпекою 
Компанії 
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речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

25.8.3. отримував не-
обхідну підт-
римку для без-
печного вико-
нання своїх 
обов’язків 

Підпункт 3 
пункту 6.1 
розділу 6 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 отримував необ-
хідну підтримку 
для безпечного 
виконання своїх 
обов’язків 
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25.9. Компанія по-

винна забезпе-
чити, щоб ко-
жне судно 
було укомпле-
ктовано квалі-
фікованими, 
дипломова-
ними і придат-
ними у медич-
ному відно-
шенні моря-
ками згідно з 
міжнародними 
і національним 
вимогам 

Пункт 6.2 
розділу 6 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 Компанія забез-
печила, щоб ко-
жне судно було 
укомплектовано 
кваліфікова-
ними, дипломо-
ваними і прида-
тними в медич-
ному відно-
шенні моряками 
згідно з міжна-
родними та на-
ціональними ви-
могами 

 

25.10. Компанія по-
винна встано-
вити проце-
дури, що забез-
печують нале-

Пункт 6.3 
розділу 6 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 

50 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 Компанія вста-
новила проце-
дури, що забез-
печують нале-
жне ознайом-
лення персоналу 
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жне ознайом-
лення персо-
налу і персо-
налу, переведе-
ного на нові 
посади, пов'я-
зані з безпекою 
і захистом на-
вколишнього 
середовища, з 
покладеними 
на нього обов'-
язками. По-
винні бути ви-
значені, офор-
млені у вигляді 
документів і 
надані екіпажу 
інструкції, які 
варто знати до 
виходу в море 

які мають 
судна  

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

і персоналу, пе-
реведеного на 
нові посади, по-
в'язані з безпе-
кою і захистом 
навколишнього 
середовища, з 
покладеними на 
нього обов'яз-
ками. Визначені, 
оформлені у ви-
гляді документів 
і надані екіпажу 
інструкції, з які 
варто знати до 
виходу в море 

25.11. Компанія по-
винна забезпе-
чити, щоб весь 
персонал, пов'-
язаний з СУБ 
компанії, нале-
жним чином 
розумів відпо-
відні норми, 

Пункт 6.4 
розділу 6 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 Компанія забез-
печила, щоб 
весь персонал, 
пов'язаний з си-
стемою управ-
ління безпекою 
Компанії, нале-
жним чином ро-
зумів відповідні 
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правила, коде-
кси та керівни-
цтва 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

норми, правила, 
кодекси та кері-
вництва 

25.12. Компанія по-
винна встано-
вити і забезпе-
чити дотри-
мання проце-
дур для визна-
чення будь-
підготовки, яка 
може знадоби-
тися для забез-
печення СУБ, а 
також забезпе-
чити таку під-
готовку всього 

Пункт 6.5 
розділу 6 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 

4 Компанія вста-
новила і забез-
печила дотри-
мання процедур 
для визначення 
підготовки, яка 
може знадоби-
тися для забез-
печення системи 
управління без-
пекою, а також 
забезпечила 
таку підготовку 
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відповідного 
персоналу 

 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

всього відповід-
ного персоналу 

25.13. Компанія по-
винна забезпе-
чити, щоб суд-
новий персо-
нал був здат-
ний ефективно 
спілкуватися 
при виконанні 
ним своїх обо-
в'язків, що від-
носяться до 
СУБ 

Пункт 6.7 
розділу 6 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 Компанія забез-
печила, щоб су-
дновий персо-
нал був здатний 
ефективно спіл-
куватися при ви-
конанні ним 
своїх обов'язків, 
що відносяться 
до системи уп-
равління безпе-
кою 
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О4 Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

25.14. Компанія по-
винна встано-
вити порядок 
підготовки 
планів та ін-
струкцій щодо 
проведення ос-
новних опера-
цій на судні, 
що стосуються 
безпеки судна 
та запобігання 
забрудненню. 
Різні, пов'язані 
з цим за-
вдання, по-
винні бути ви-
значені і дору-
чені кваліфіко-
ваному персо-
налу 

Розділ 7 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 Компанія вста-
новила порядок 
підготовки пла-
нів і інструкцій 
щодо прове-
дення основних 
операцій на су-
дні, що стосу-
ються безпеки 
та запобігання 
забрудненню, 
пов'язані з цим 
завдання, по-
винні бути ви-
значені і дору-
чені кваліфіко-
ваному персо-
налу 
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речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

25.15. Компанія по-
винна встано-
вити порядок 
підготовки 
планів та ін-
струкцій щодо 
проведення ос-
новних опера-
цій на судні, 
що стосуються 
безпеки судна 
та запобігання 
забрудненню. 
Різні, пов'язані 
з цим за-
вдання, по-
винні бути ви-
значені і дору-
чені кваліфіко-
ваному персо-
налу 

Пункт 8.1 
розділу 8 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 Компанія вста-
новила порядок 
виявлення опису 
можливих ава-
рійних ситуацій 
на судні та їх ус-
унення 
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25.16. Компанія по-

винна скласти 
програми на-
вчань екіпажу і 
навчальних 
відпрацювань 
дій в умовах 
аварійної ситу-
ації 

Пункт 8.2 
розділу 8 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 Компанія розро-
била програми 
навчань екіпа-
жів і відпрацю-
вань дій в умо-
вах аварійної 
ситуації 

 

25.17. СУБ повинна 
передбачати 
заходи, що за-
безпечують 
здатність ком-
панії в будь-

Пункт 8.3 
розділу 8 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 

50 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 система управ-
ління безпекою 
передбачає за-
ходи, що забез-
печують здат-
ність Компанії в 
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який час реагу-
вати на небез-
пеки, нещасні 
випадки та ава-
рійні ситуації, 
пов'язані з її 
судами 

які мають 
судна  

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

будь-який час 
реагувати на не-
безпеки, неща-
сні випадки та 
аварійні ситуа-
ції, пов'язані з її 
судами 

25.18. СУБ повинна 
включати про-
цедури, що за-
безпечують пе-
редачу повідо-
млень компанії 
про випадки 
недотримання 
вимог, аваріях 

Пункт 9.1 
розділу 9 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 система управ-
ління безпекою 
включає проце-
дури, що забез-
печують пере-
дачу повідом-
лень Компанії 
про випадки не-
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і небезпечних 
ситуаціях, їх 
розслідування і 
аналіз з метою 
підвищення 
безпеки та за-
побігання за-
брудненню 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

дотримання ви-
мог, аварії і не-
безпечні ситуа-
ції, їх розсліду-
вання і аналіз з 
метою підви-
щення безпеки 
та запобігання 
забрудненню 

25.19. Компанія по-
винна встано-
вити порядок 
дій по усу-
ненню виявле-
них недоліків 

Пункт 9.2 
розділу 9 
додатка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 

4 Компанія вста-
новила порядок 
дій щодо усу-
нення виявлених 
недоліків 
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О4 

 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

25.20. Компанія по-
винна встано-
вити порядок 
забезпечення 
технічного об-
слуговування і 
ремонту судна 
відповідно до 
положень від-
повідних норм 
і правил та 
будь-якими до-
датковими ви-
могами, які мо-
жуть бути 
встановлені 
компанією 

Пункт 10.1 
розділу 10 до-
датка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 Компанія вста-
новила порядок 
забезпечення те-
хнічного обслу-
говування і ре-
монту судна від-
повідно до поло-
женнями, норм і 
правил та будь-
якими додатко-
вими вимогами, 
які можуть бути 
встановлені 
Компанією 
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О4 Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

25.21. проведення ін-
спекцій через 
відповідні про-
міжки часу 

Підпункт 1 
пункту 10.2 
розділу 10 до-
датка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 для виконання 
цих вимог Ком-
панією забезпе-
чено проведення 
інспекцій через 
відповідні про-
міжки часу 
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речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

25.22. передачу пові-
домлень про 
будь-які випа-
дки недотри-
мання вимог із 
зазначенням 
можливої при-
чини, якщо 
вона відома 

Підпункт 2 
пункту 10.2 
розділу 10 до-
датка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 для виконання 
цих вимог Ком-
панією забезпе-
чено передачу 
повідомлень про 
будь-які випа-
дки недотри-
мання вимог із 
зазначенням мо-
жливої причини, 
якщо вона ві-
дома 
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25.23. відповідні дії 

щодо усунення 
недоліків, ре-
єстрацію цих 
дій 

Підпункти 3, 
4 пункту 10.2 
розділу 10 до-
датка Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 Для виконання 
цих вимог Ком-
панією забезпе-
чено здійснення 
відповідних дій 
щодо усунення 
недоліків та їх 
реєстрацію 

 

25.24. Компанія по-
винна встано-
вити проце-
дури в СУБ 
для визначення 
обладнання і 

Пункт 10.3 
розділу 10 до-
датка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 

50 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 Компанія вста-
новила проце-
дури в системі 
управління без-
пекою для ви-
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технічних сис-
тем, раптова 
відмова яких 
може створю-
вати небезпе-
чні ситуації 

які мають 
судна  

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

значення облад-
нання і техніч-
них систем, рап-
това відмова 
яких може ство-
рювати небезпе-
чні ситуації 

25.25. СУБ повинна 
передбачати 
конкретні за-
ходи, спрямо-
вані на забез-
печення надій-
ності такого 
обладнання 
або систем. Ці 

Пункт 10.3 
розділу 10 до-
датка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 система управ-
ління безпекою 
передбачає кон-
кретні заходи, 
спрямовані на 
забезпечення на-
дійності такого 
обладнання або 
систем, які 
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заходи повинні 
включати регу-
лярні переві-
рки резервних 
пристроїв і об-
ладнання або 
технічних сис-
тем, які не ви-
користову-
ються на пос-
тійній основі 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

включають ре-
гулярні переві-
рки резервних 
пристроїв і уста-
ткування або те-
хнічних систем, 
які не викорис-
товуються на 
постійній ос-
нові. Перевірки 
(інспекції) 
включено в по-
точне технічне 
обслуговування 
і ремонт судна в 
період експлуа-
тації 

25.26. Інспекції, зга-
дані в пункті 
10.2, а також 
заходи, які міс-
тяться в пункті 
10.3, повинні 
включатися в 
поточне техні-
чне обслугову-
вання і ремонт 
судна в період 
експлуатації 

Пункт 10.4 
розділу 10 до-
датка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 

4 перевірки (ін-
спекції) вклю-
чено в поточне 
технічне обслу-
говування і ре-
монт судна в пе-
ріод експлуата-
ції 
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О4 

 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

25.27. Компанія по-
винна встано-
вити і забезпе-
чити дотри-
мання проце-
дур контролю 
всіх докумен-
тів і даних, що 
стосуються 
СУБ 

Пункт 11.1 
розділу 11 до-
датка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 Компанія вста-
новила і забез-
печила дотри-
мання процедур 
контролю всіх 
документів і да-
них, що стосу-
ються системи 
управління без-
пекою 
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О4 Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

25.28. дійсні докуме-
нти були дос-
тупні у всіх ві-
дповідних міс-
цях 

Підпункт 1 
пункту 11.2 
розділу 11 до-
датка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 Компанія забез-
печила, щоб дій-
сні документи 
були доступні у 
всіх відповідних 
місцях 
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речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

25.29. зміни, що вно-
сяться до доку-
менти, переві-
рялися і схва-
лювалися упо-
вноваженим 
персоналом 

Підпункт 2 
пункту 11.2 
розділу 11 до-
датка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 Компанія забез-
печила, щоб 
зміни, що вно-
сяться до доку-
ментів, переві-
рялися і схвалю-
валися уповно-
важеним персо-
налом 
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25.30. своєчасно ви-

лучалися за-
старілі докуме-
нти 

Підпункт 3 
пункту 11.2 
розділу 11 до-
датка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 Компанія забез-
печила, щоб 
своєчасно вилу-
чалися застарілі 
документи 

 

25.31. Документи, що 
використову-
ються для 
опису і вико-
нання СУБ, 

Пункт 11.3 
розділу 11 до-
датка Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 

50 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 кожне судно має 
на борту всю до-
кументацію, що 
стосується цього 
судна 
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можуть нази-
ватися "Керів-
ництво з уп-
равління без-
пекою". Доку-
ментація по-
винна оформ-
лятися в тому 
вигляді, який 
компанія вва-
жає найбільш 
ефективним. 
Кожне судно 
повинно мати 
на борту всю 
документацію, 
що стосується 
цього судна 

які мають 
судна  

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

25.32. Компанія по-
винна прово-
дити внутрішні 
ревізії безпеки 
з метою пере-
вірки відповід-
ності заходів в 
області без-

Пункт 12.1 
розділу 12 до-
датка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 Компанія прово-
дить внутрішні 
ревізії безпеки з 
метою перевірки 
відповідності за-
ходів у сфері 
безпеки та запо-
бігання забруд-
ненню вимогам 
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пеки та запобі-
гання забруд-
ненню вимо-
гам СУБ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

системи управ-
ління безпекою 

25.33. Компанія по-
винна періоди-
чно оцінювати 
ефективність 
СУБ і при не-
обхідності, пе-
реглядати СУБ 
відповідно до 
процедур, 
встановлених 
компанією 

Пункт 12.2 
розділу 12 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 

4 Компанія періо-
дично оцінює 
ефективність си-
стеми управ-
ління безпекою і 
при необхідно-
сті, переглядає 
систему управ-
ління безпекою 
відповідно до 
встановлених 
процедур 
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О4 

 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

25.34. Ревізії та мож-
ливих заходів 
щодо усунення 
недоліків по-
винні здійсню-
ватися відпо-
відно до про-
цедур, оформ-
леними у ви-
гляді докумен-
тів 

Пункт 12.3 
розділу 12 до-
датка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 ревізії та мож-
ливі заходи 
щодо усунення 
недоліків здійс-
нюються відпо-
відно до проце-
дур, оформле-
них у вигляді 
документів 
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О4 Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

25.35. Персонал, який 
здійснює реві-
зії, повинен 
бути незалеж-
ний від переві-
рених видів ді-
яльності, крім 
тих випадків, 
коли це прак-
тично нездійс-
ненно внаслі-
док розмірів і 
характеру ком-
панії 

Пункт 12.4 
розділу 12 до-
датка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 персонал, який 
здійснює ревізії, 
незалежний від 
перевірених ви-
дів діяльності, 
крім тих випад-
ків, коли це 
практично не-
здійсненно вна-
слідок розмірів і 
характеру Ком-
панії 
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речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

25.36. Результати ре-
візій і переві-
рок повинні 
доводитися до 
відома всього 
персоналу, від-
повідального 
за даний вид 
діяльності 

Пункт 12.5 
розділу 12 до-
датка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 результати реві-
зій і перевірок 
доводяться до 
всього персо-
налу, відповіда-
льного за даний 
вид діяльності 
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25.37. Управлінський 

персонал, від-
повідальний за 
даний вид дія-
льності, пови-
нен своєчасно 
вжити заходів 
щодо усунення 
виявлених не-
доліків 

Пункт 12.6 
розділу 12 до-
датка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 управлінський 
персонал, відпо-
відальний за да-
ний вид діяльно-
сті, своєчасно 
вживає заходів 
щодо усунення 
виявлених недо-
ліків 

 

25.38. Судно повинне 
експлуатува-
тися компа-
нією, що отри-
мала документ 

Пункт 13.1 
розділу 12 до-
датка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 

50 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 судно експлуа-
тується Компа-
нією, яка отри-
мала документ 
про відповід-
ність вимогам, 
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про відповід-
ність вимогам, 
що належать 
до цього судна 

які мають 
судна  

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

що належать до 
цього судна 

25.39. Копія такого 
документа по-
винна знаходи-
тися на судні з 
тим, щоб капі-
тан на вимогу 
міг пред'явити 
його для пере-

Пункт 13.3 
розділу 12 до-
датка 
Вимоги 
МКУБ 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 
які мають 
судна  

50 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 копія документа 
про відповід-
ність вимогам 
знаходиться на 
судні з тим, щоб 
капітан на ви-
могу пред'являв 
його для переві-
рки 
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вірки Адмініс-
трацією або 
визнаної нею 
організацією 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
Потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

Збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
Шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

26. Закон Укра-
їни «Про пе-
ревезення не-
безпечних ва-
нтажів» 
(далі – ЗУ 
№ 1644): 

         

26.1. здійснювати 
заходи щодо 
фізичного за-
хисту, охо-
рони і без-
пеки небезпе-

Абзац дру-
гий частини 
другої 
статті 7 
ЗУ № 1644 

Субєкти 
господа-
рювання, 
які здійс-
нюють пе-
ревезених 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 відправник не-
безпечних ван-
тажів здійснює 
заходи щодо 
фізичного за-
хисту, охорони 
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чних ванта-
жів до пере-
дачі їх пере-
візнику 

небезпеч-
них ванта-
жів, небез-
печних ві-
дходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 

 
 
 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

і безпеки небе-
зпечних ванта-
жів до передачі 
їх перевізнику 
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внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

26.2. надавати пе-
ревізнику не-
обхідні доку-
менти з дос-
товірною ін-
формацією 
про небезпеч-
ний вантаж, а 
в разі дорож-
нього переве-
зення - ава-
рійну картку 

Абзац третій 
частини дру-
гої 
статті 7 
ЗУ № 1644 

Субєкти 
господа-
рювання, 
які здійс-
нюють пе-
ревезених 
небезпеч-
них ванта-
жів, небез-
печних ві-
дходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 відправник не-
безпечних ван-
тажів надав пе-
ревізнику не-
обхідні доку-
менти з досто-
вірною інфор-
мацією про не-
безпечний ван-
таж, а в разі 
дорожнього 
перевезення - 
аварійну кар-
тку 

 



1212 
 

 
О4 

 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

26.3. забезпечу-
вати підгото-
вку вантажу 
до відправ-
лення, пода-
вати перевіз-
нику небезпе-
чний вантаж 
у відповід-
ному паку-
ванні (тарі, 
крупногаба-
ритній тарі, 
контейнерах 
середньої ва-
нтажопідйом-
ності для ма-
сових ванта-
жів), контей-
нері, цистерні 
та засобі па-
кування 

Абзац четве-
ртий 
частини дру-
гої 
статті 7 
ЗУ № 1644 

Субєкти 
господа-
рювання, 
які здійс-
нюють пе-
ревезених 
небезпеч-
них ванта-
жів, небез-
печних ві-
дходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 відправник не-
безпечних ван-
тажів забезпе-
чив підготовку 
вантажу до 
відправлення, 
подавати пере-
візнику небез-
печний вантаж 
у відповідному 
пакуванні 
(тарі, крупно-
габаритній 
тарі, контейне-
рах середньої 
вантажопід-
йом-ності для 
масових ванта-
жів), контей-
нері, цистерні 
та засобі паку-
вання 
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О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

26.4. забезпечувати 
у певних випа-
дках фізичний 
захист, охо-
рону і супрово-
дження небез-
печного ван-
тажу під час 
перевезення 

Абзац 
п’ятий час-
тини другої 
статті 7 
ЗУ № 1644 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 

4 відправник не-
безпечних ван-
тажів забезпе-
чив у певних ви-
падках фізичний 
захист, охорону 
і супроводження 
небезпечного 
вантажу під час 
перевезення 
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О4 

 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

26.5. забезпечувати 
проведення 
спеціального 
навчання, під-
вищення квалі-
фікації осіб, 
які займаються 

Абзац шос-
тий 
частини дру-
гої 
статті 7 
ЗУ № 1644 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 відправник не-
безпечних ван-
тажів забезпе-
чив проведення 
спеціального на-
вчання, підви-
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відправленням 
небезпечних 
вантажів, та їх 
медичного 
огляду 

небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

щення кваліфі-
кації осіб, які 
займаються від-
правленням не-
безпечних ван-
тажів, та їх ме-
дичного огляду 



1216 
 
26.6. надавати в 

установленому 
порядку необ-
хідну інформа-
цію про відп-
равлення небе-
зпечних ванта-
жів іншим су-
б'єктам переве-
зення та орга-
нам, зазначе-
ним у статтях 
10, 15 і 16 
цього Закону 

Абзац сьо-
мий 
частини дру-
гої 
статті 7 
ЗУ № 1644 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 відправник не-
безпечних ван-
тажів надав в 
установленому 
порядку необ-
хідну інформа-
цію про відправ-
лення небезпеч-
них вантажів ін-
шим суб'єктам 
перевезення та 
заінтересованим 
органам 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

26.7. здійснити в 
установленому 
порядку стра-
хування відпо-
відальності на 
випадок на-
стання негати-
вних наслідків 
перевезення 
небезпечних 
вантажів 

Абзац вось-
мий 
частини дру-
гої 
статті 7 
ЗУ № 1644 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 відправник не-
безпечних ван-
тажів здійснив в 
установленому 
порядку страху-
вання відповіда-
льності на випа-
док настання не-
гативних наслід-
ків перевезення 
небезпечних ва-
нтажів 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

26.8. відшкодову-
вати витрати 
та збитки, за-
подіяні внаслі-
док порушення 
ним законодав-
ства з питань 
перевезення 
небезпечних 
вантажів 

Абзац 
дев’ятий 
частини дру-
гої 
статті 7 
ЗУ № 1644 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 відправник не-
безпечних ван-
тажів відшкоду-
вав витрати та 
збитки, заподі-
яні внаслідок 
порушення ним 
законодавства з 
питань переве-
зення небезпеч-
них вантажів 
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О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

26.9. приймати не-
безпечні ван-
тажі до переве-
зення, якщо 
вантаж і доку-
менти на нього 
відповідають 
встановленим 
вимогам 

Абзац дру-
гий частини 
другої 
статті 8 
ЗУ № 1644 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 перевізник небе-
зпечних ванта-
жів приймає не-
безпечні вантажі 
до перевезення, 
якщо вантаж і 
документи на 
нього відповіда-
ють встановле-
ним вимогам 
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О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

26.10. забезпечувати 
перевезення 
небезпечних 
вантажів у 
встановленому 

Абзац третій 
частини дру-
гої 
статті 8 
ЗУ № 1644 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 перевізник небе-
зпечних ванта-
жів забезпечує 
перевезення не-
безпечних ван-
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порядку визна-
ченими транс-
портними засо-
бами 

вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

тажів у встанов-
леному порядку 
визначеними 
транспортними 
засобами 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

26.11. забезпечувати 
належне збері-
гання небезпе-
чного вантажу 

Абзац шос-
тий 
частини дру-
гої 
статті 8 
ЗУ № 1644 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 перевізник небе-
зпечних ванта-
жів забезпечує 
належне збері-
гання небезпеч-
ного вантажу 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

26.12. у відповідних 
випадках здій-
снювати за-
ходи фізичного 
захисту і охо-
роняти небез-
печний вантаж 

Абзац сьо-
мий 
частини дру-
гої 
статті 8 
ЗУ № 1644 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 перевізник небе-
зпечних ванта-
жів у відповід-
них випадках 
здійснює заходи 
фізичного захи-
сту і охороняти 
небезпечний 
вантаж 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

26.13. забезпечувати 
проведення 
спеціального 
навчання, під-
вищення квалі-
фікації осіб, 
які здійснюють 
перевезення 
небезпечних 
вантажів, та їх 
медичного 
огляду 

Абзац вось-
мий 
частини дру-
гої 
статті 8 
ЗУ № 1644 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 перевізник небе-
зпечних ванта-
жів забезпечує 
проведення спе-
ціального нав-
чання, підви-
щення кваліфі-
кації осіб, які 
здійснюють пе-
ревезення небез-
печних ванта-
жів, та їх медич-
ного огляду 
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О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

26.14. надавати в 
установленому 
порядку необ-
хідну інформа-
цію про пере-
везення небез-
печних ванта-
жів іншим су-

Абзац 
дев’ятий 
частини дру-
гої 
статті 8 
ЗУ № 1644 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 перевізник небе-
зпечних ванта-
жів надає в уста-
новленому по-
рядку необхідну 
інформацію про 
перевезення не-
безпечних ван-
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б'єктам переве-
зення та орга-
нам, зазначе-
ним у статтях 
10, 15 і 16 
цього Закону 

морським, 
річковим 
транспор-
том 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

тажів іншим су-
б'єктам переве-
зення та заінте-
ресованим орга-
нам 
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26.15. здійснювати в 

установленому 
порядку обов'-
язкове страху-
вання відпові-
дальності суб'-
єктів переве-
зення небезпе-
чних вантажів 
на випадок на-
стання негати-
вних наслідків 
під час переве-
зення таких ва-
нтажів 

Абзац деся-
тий 
частини дру-
гої 
статті 8 
ЗУ № 1644 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 перевізник небе-
зпечних ванта-
жів здійснює в 
установленому 
порядку обов'яз-
кове страху-
вання відповіда-
льності суб'єктів 
перевезення не-
безпечних ван-
тажів на випа-
док настання не-
гативних наслід-
ків під час пере-
везення таких 
вантажів 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

26.16. своєчасно 
прийняти небе-
зпечний ван-
таж, що надій-
шов на його 
адресу, та до-
кументи на 
нього 

Абзац оди-
надцятий 
частини дру-
гої 
статті 8 
ЗУ № 1644 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 одержувач небе-
зпечних ванта-
жів своєчасно 
прийняти небез-
печний вантаж, 
що надійшов на 
його адресу, та 
документи на 
нього 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

26.17. здійснювати 
заходи щодо 
збереження та 
забезпечення 
безпеки небез-
печних ванта-
жів 

Абзац третій 
частини дру-
гої 
статті 9 
ЗУ № 1644 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 одержувач небе-
зпечних ванта-
жів здійснює за-
ходи щодо збе-
реження та за-
безпечення без-
пеки небезпеч-
них вантажів 
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О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

26.18. забезпечувати 
проведення 
спеціального 
навчання, під-
вищення квалі-
фікації осіб, 
які займаються 
прийманням 
небезпечних 
вантажів, та їх 
медичного 
огляду 

Абзац четве-
ртий 
частини дру-
гої 
статті 9 
ЗУ № 1644 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 одержувач небе-
зпечних ванта-
жів забезпечує 
проведення спе-
ціального нав-
чання, підви-
щення кваліфі-
кації осіб, які 
займаються 
прийманням не-
безпечних ван-
тажів, та їх ме-
дичного огляду 
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О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

26.19. надавати в 
установленому 
порядку необ-
хідну інформа-
цію про одер-

Абзац 
п’ятий час-
тини другої 
статті 9 
ЗУ № 1644 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 одержувач небе-
зпечних ванта-
жів надає в уста-
новленому по-
рядку необхідну 
інформацію про 
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жання небезпе-
чних  вантажів 
іншим суб'єк-
там переве-
зення та орга-
нам, зазначе-
ним у статтях 
10, 15 і 16 
цього Закону 

вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

одержання небе-
зпечних ванта-
жів іншим суб'-
єктам переве-
зення та заінте-
ресованим орга-
нам 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

26.20. Транспортні 
засоби, якими 
перевозяться 
небезпечні ва-
нтажі, повинні 
відповідати ви-
могам держав-
них стандартів, 
безпеки, охо-
рони праці та 
екології, а та-
кож у встанов-
лених законо-
давством випа-
дках мати від-
повідне марку-
вання і свідоц-
тво про допу-
щення до пере-
везення небез-
печних ванта-
жів 

Стаття 19 ЗУ 
№ 1644 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 транспортні за-
соби, якими пе-
ревозяться небе-
зпечні вантажі, 
повинні відпові-
дати вимогам 
державних стан-
дартів, безпеки, 
охорони праці 
та екології, а та-
кож у встанов-
лених законо-
давством випад-
ках мати відпо-
відне марку-
вання і свідоц-
тво про допу-
щення до пере-
везення небезпе-
чних вантажів 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

26.21. Ліквідацію на-
слідків аварій, 
що виникають 
під час переве-
зення небезпе-
чних вантажів, 
здійснюють, 
залежно від ка-
тегорії аварії 
та відповідно 
до плану лікві-
дації її наслід-
ків, центральні 
органи викона-
вчої влади, що 
забезпечують 
формування та 
реалізують 
державну полі-
тику у сфері 
цивільного за-
хисту, та суб'-
єкти переве-
зення небезпе-
чних вантажів, 

Стаття 23 ЗУ 
№ 1644 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
здійснюють 
перевезених 
небезпечних 
вантажів, 
небезпечних 
відходів 
морським, 
річковим 
транспор-
том 

50.2 
50.4 
52.22 
52.24 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 ліквідація нас-
лідків аварій, 
що виникають 
під час переве-
зення небезпеч-
них вантажів, 
здійснюється, 
залежно від ка-
тегорії аварії та 
відповідно до 
плану ліквідації 
її наслідків 
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інші підприєм-
ства, установи 
та організації, 
які залуча-
ються до лікві-
дації наслідків 
таких аварій, 
або перевізник 
самостійно чи 
із залученням 
відповідних 
підприємств, 
установ та ор-
ганізацій 

 
 
 
 
 
 
 
О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27. Правила техні-
чної експлуа-
тації портових 
гідротехнічних 
споруд, затвер-
джені наказом 
Мінтрансзв'я-
зку від 
27.05.2005 
№ 257, зареєс-
трованим в 
Мінюсті 
13.10.2005 за 
№ 1191/11471 
(далі – Пра-
вила № 257) 
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27.1. Технічна екс-

плуатація 
споруди по-
винна забез-
печувати її 
працездат-
ність протя-
гом усього 
терміну слу-
жби при най-
більш ефек-
тивному, без-
печному і 
безаварій-
ному викори-
станні за пря-
мим призна-
ченням 

Абзац пер-
ший пункту 
2.1 розділу 
2 Правил 
№ 257 

Регістр су-
дноплавс-
тва Укра-
їни, субє-
кти госпо-
дарю-
вання, які 
експлуату-
ють пор-
тові гідро-
технічні 
споруди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-

4 технічна екс-
плуатація спо-
руди забезпе-
чує її працез-
датність протя-
гом усього тер-
міну служби 
при найбільш 
ефективному, 
безпечному і 
безаварійному 
використанні 
за прямим при-
значенням 
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довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

ньому при-
родному 
середо-
вищу 

27.2. Для підтри-
мання праце-
здатності 
споруди по-
винен перед-
бачатися ком-
плекс органі-
заційних і ін-
женерно-тех-
нічних захо-
дів щодо до-
тримання 
встановле-
ного режиму 
експлуатації, 
вимог з техні-
чного обслу-
говування і 
ремонту 

Абзац дру-
ний пункту 
2.1 розділу 
2 Правил 
№ 257 

Регістр су-
дноплавс-
тва Укра-
їни, субє-
кти госпо-
дарю-
вання, які 
експлуату-
ють пор-
тові гідро-
технічні 
споруди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-

4 для підтри-
мання праце-
здатності спо-
руди передба-
чено комплекс 
організаційних 
і інженерно-те-
хнічних захо-
дів щодо до-
тримання вста-
новленого ре-
жиму експлуа-
тації, вимог з 
технічного об-
слуговування і 
ремонту 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

27.3. Взаємодія 
між структур-
ними підроз-
ділами підп-
риємства, що 
беруть участь 
у технічній 
експлуатації 
споруд, ви-
значається 
наказами під-
приємства 

Пункт 2.5 
розділу 2 
Правил 
№ 257 

Регістр су-
дноплавс-
тва Укра-
їни, субє-
кти госпо-
дарю-
вання, які 
експлуату-
ють пор-
тові гідро-
технічні 
споруди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 взаємодія між 
структурними 
підрозділами 
підприємства, 
що беруть уч-
асть у техніч-
ній експлуата-
ції споруд, ви-
значено нака-
зами підприєм-
ства 
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О4 

 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

27.4. У процесі те-
хнічної екс-
плуатації спо-
руди підпри-
ємство по-
винне вести і 
зберігати тех-
нічну докуме-
нтацію. Пере-
лік основної 
документації 

Пункт 2.6 
розділу 2 
Правил 
№ 257 

Регістр су-
дноплавс-
тва Укра-
їни, субє-
кти госпо-
дарю-
вання, які 
експлуату-
ють пор-

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 у процесі тех-
нічної експлуа-
тації споруди 
підприємство 
веде і зберігає 
технічну доку-
ментацію, згі-
дно з перелі-
ком основної 
документації з 
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з технічної 
експлуатації 
портових гід-
ротехнічних 
споруд наве-
дено в дода-
тку 1 

тові гідро-
технічні 
споруди 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

технічної екс-
плуатації пор-
тових гідротех-
нічних споруд 
наведеної в до-
датку 1 
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27.5. Технічна екс-

плуатація 
споруд, пере-
даних підпри-
ємством в 
оренду, здійс-
нюється від-
повідно до 
договору та 
чинних нор-
мативних до-
кументів. 
ВГіІС (ВКБ) і 
служба капі-
тана порту 
здійснюють 
контроль за 
станом і ре-
жимом екс-
плуатації спо-
руд, зданих в 
оренду, і ве-
дуть відпові-
дну технічну 
документа-
цію 

Пункт 2.7 
розділу 2 
Правил 
№ 257 

Регістр су-
дноплавс-
тва Укра-
їни, субє-
кти госпо-
дарю-
вання, які 
експлуату-
ють пор-
тові гідро-
технічні 
споруди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-

4 технічна екс-
плуатація спо-
руд, переданих 
підприємством 
в оренду, здій-
снюється від-
повідно до до-
говору та чин-
них норматив-
них докумен-
тів 
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довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

ньому при-
родному 
середо-
вищу 

27.6. Режим експлу-
атації споруди 
має забезпечу-
вати: 
безпечні умови 
для плавання, 
стоянки й об-
робки суден, 
роботи персо-
налу, устатку-
вання і транс-
порту, складу-
вання ванта-
жів; 
працездатність 
споруди під 
дією експлуа-
таційних нава-
нтажень та при 
її взаємодії з 
суднами з ура-
хуванням гід-
рометеорологі-
чних чинників 

Підпункт 
3.1.1 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-

4 режим експлуа-
тації споруди за-
безпечує безпе-
чні умови для 
плавання, стоя-
нки й обробки 
суден, роботи 
персоналу, уста-
ткування і тран-
спорту, складу-
вання вантажів, 
працездатність 
споруди під 
дією експлуата-
ційних наванта-
жень та при її 
взаємодії з суд-
нами з ураху-
ванням гідроме-
теорологіч-них 
чинників 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.7. Режим експлу-
атації споруди 
має відпові-
дати її призна-
ченню, паспор-
тним характе-
ристикам, фак-
тичному техні-
чному стану, 
умовам впливу 
навколиш-
нього середо-
вища 

Підпункт 
3.1.2 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 режим експлуа-
тації споруди ві-
дповідає її приз-
наченню, паспо-
ртним характе-
ристикам, фак-
тичному техніч-
ному стану, 
умовам впливу 
навколишнього 
середовища 
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О4 

 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.8. Глибина біля 
кордону або 
біля підошви 
споруди має 
відповідати 
проектному 
(паспортному) 
значенню 

Підпункт 
3.1.3 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 глибина біля ко-
рдону або біля 
підошви спо-
руди відповідає 
проектному (па-
спортному) зна-
ченню 
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О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.9. Споруда або її 
окремі елеме-
нти не повинні 
мати змін у по-

Підпункт 
3.1.4 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 

52.22 О1 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 споруда або її 
окремі елементи 
не мають змін у 
положенні в по-
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ложенні в порі-
внянні з проек-
тним. Зсунення 
і деформації 
споруди в пе-
ріод її експлуа-
тації не по-
винні переви-
щувати грани-
чно допусти-
мих величин 
зсунення пор-
тових гідротех-
нічних споруд 
за період екс-
плуатації (до-
даток 2) 

які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

рівнянні з прое-
ктним понад 
гранично допус-
тимих величин 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

27.10. Всі причальні 
споруди по-
винні експлуа-
туватись з до-
триманням 
встановлених 
величин екс-
плуатаційних 
навантажень, 
зазначених у 
паспортах. 
Експлуатація з 
навантажен-
нями, що пере-
вищують вста-
новлені вели-
чини, заборо-
няється 

Підпункт 
3.1.5 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 всі причальні 
споруди повинні 
експлуатуватись 
з дотриманням 
встановлених 
величин експлу-
атаційних нава-
нтажень, зазна-
чених у паспор-
тах. Експлуата-
ція з наванта-
женнями, що пе-
ревищують 
встановлені ве-
личини, заборо-
няється 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.11. Встановлені 
величини нава-
нтажень для 
причалів по-
винні періоди-
чно перегляда-
тись з ураху-
ванням факти-
чного стану 
конструктив-
них елементів 
споруди і від-
повідності 
умов їх роботи 
початково 
прийнятим під 
час проекту-
вання й будів-
ництва 

Підпункт 
3.1.6 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 встановлені ве-
личини наванта-
жень для прича-
лів періодично 
переглядаються 
з урахуванням 
фактичного 
стану конструк-
тивних елемен-
тів споруди і 
відповідності 
умов їх роботи 
початково 
прийнятим під 
час проекту-
вання й будівни-
цтва 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.12. На підприємс-
тві має бути 
складено і вве-
дено у дію До-
відник допус-
тимих наванта-
жень на при-
чали. 
Структуру та 
основний зміст 
довідника до-
пустимих нава-
нтажень на 
причали наве-
дено у додатку 
3. 
При цьому ши-
рина споруди 

Підпункт 
3.1.7 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 на підприємстві 
складено і вве-
дено у дію До-
відник допусти-
мих наванта-
жень на причали 
з урахуванням 
ширини споруди 
у кожному конк-
ретному випа-
дку в залежності 
від її функціона-
льного призна-
чення та конс-
труктивних осо-
бливостей, ре-
зультатів розра-
хунків несучої 
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призначається 
у кожному 
конкретному 
випадку в зале-
жності від: 
її функціональ-
ного призна-
чення та конс-
труктивних 
особливостей; 
результатів ро-
зрахунків не-
сучої здатності 
та загальної 
стійкості спо-
руди і окремих 
конструктив-
них елементів; 
габаритів опе-
раційної тери-
торії відпо-
відно до вимог 
проекту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

здатності та за-
гальної стійко-
сті споруди і ок-
ремих конструк-
тивних елемен-
тів, габаритів 
операційної те-
риторії відпо-
відно до вимог 
проекту 

27.13. Режим експлу-
атації споруди 
може бути пе-
реглянутий 
при зміні умов 
її роботи або 
технічного 
стану. Вне-
сення змін у 

Підпункт 
3.1.8 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 внесення змін у 
встановлений 
режим експлуа-
тації споруди 
здійснюється на 
підставі резуль-
татів системати-
чних спостере-
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встановлений 
режим експлу-
атації споруди 
слід здійсню-
вати на підс-
таві результа-
тів системати-
чних спостере-
жень і резуль-
татів перевіро-
чних розрахун-
ків її несучої 
здатності. 
Зміна режиму 
експлуатації 
споруди має 
бути пого-
джена з Регіст-
ром судноп-
лавства Укра-
їни, оформлена 
на підприємс-
тві наказом і 
відображена в 
паспорті спо-
руди 

тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

жень і результа-
тів перевірочних 
розрахунків її 
несучої здатно-
сті, та пого-
джено з Регіст-
ром судноплавс-
тва України, 
оформлено на 
підприємстві на-
казом і відобра-
жено в паспорті 
споруди 
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27.14. Межі причалів 

з різними гли-
бинами біля 
кордону і різ-
ною несучою 
здатністю по-
винні бути поз-
начені. Схеми 
навантажень 
на причальні 
споруди необ-
хідно вивішу-
вати на вид-
ному місці на 
причалах, а та-
кож у підрозді-
лах, які екс-
плуатують 
споруду 

Підпункт 
3.1.9 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 межі причалів з 
різними глиби-
нами біля кор-
дону і різною 
несучою здатні-
стю позначені, 
схеми наванта-
жень на прича-
льні споруди ви-
вішено на вид-
ному місці на 
причалах, а та-
кож у підрозді-
лах, які експлуа-
тують споруду 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

27.15. Для кожного 
причалу мають 
бути встанов-
лені глибини 
та осадка су-
ден, що швар-
туються, ого-
лошені на під-
приємстві на-
казом. Умови 
підходу та 
швартування, 
безпечної стоя-
нки (перестав-
лення) суден 
мають бути за-
значені в Обо-
в'язкових пос-
тановах 

Підпункт 
3.1.10 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 для кожного 
причалу встано-
влені та оголо-
шені на підпри-
ємстві наказом 
глибини та оса-
дка суден, що 
швартуються 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.16. швартовні й 
відбійні при-
строї повинні 
перебувати у 
справному тех-
нічному стані 
та відповідати 
за своїми хара-
ктеристиками 
суднам, що 
швартуються 
до причалів 

Абзац другий 
підпункту 
3.1.11 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 для забезпе-
чення безпеч-
ного шварту-
вання суден і 
збереження при-
чальних споруд 
швартовні й від-
бійні пристрої 
перебувають у 
справному тех-
нічному стані та 
відповідають за 
своїми характе-
ристиками суд-
нам, що шварту-
ються до прича-
лів 
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О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.17. фактичний за-
пас вільної до-
вжини прича-
лів під час 
швартування 
суден не пови-
нен бути 
менше норма-
тивного 

Абзац третій 
підпункту 
3.1.11 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 для забезпе-
чення безпеч-
ного шварту-
вання суден і 
збереження при-
чальних споруд 
фактичний запас 
вільної довжини 
причалів під час 
швартування су-
ден не повинен 
бути менше нор-
мативного 
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О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.18. нормальні 
складові швид-
костей підходу 
суден до при-
чалів не по-

Абзац четвер-
тий підпун-
кту 3.1.11 пу-
нкту 3.1 роз-
ділу 3 Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 

52.22 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 для забезпе-
чення безпеч-
ного шварту-
вання суден і 
збереження при-
чальних споруд 
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винні переви-
щувати норма-
тивні зна-
чення, якщо 
інші обме-
ження не пе-
редбачені про-
ектом і паспор-
том 

які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

нормальні скла-
дові швидкостей 
підходу суден 
до причалів не 
перевищують 
нормативні зна-
чення, якщо 
інші обмеження 
не передбачені 
проектом і пас-
портом 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

27.19. На кожній 
швартовній ту-
мбі мають 
бути нанесені 
такі цифрові 
позначення 
(що читаються 
з берега): вгорі 
- порядковий 
номер тумби; 
під горизонта-
льною рискою 
- відстані у 
метрах до най-
ближчих швар-
товних тумб 
зліва й справа, 
розділені одна 
від одної вер-
тикальною 
рискою 

Підпункт 
3.1.14 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 на кожній швар-
товній тумбі на-
несені такі циф-
рові позначення 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.20. Підхід (відхід) 
судна до при-
чалу регламен-
тується вимо-
гами Обов'яз-
кових поста-
нов та вказів-
ками служби 
капітана порту 

Підпункт 
3.1.16 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 підхід (відхід) 
судна до при-
чалу здійсню-
ється відповідно 
до вимог вимо-
гами Обов'язко-
вих постанов та 
вказівок служби 
капітана порту 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.21. Причальні спо-
руди мають 
бути оснащені 
біля кордону 
колесовідбій-
ними брус-
ками, які по-
винні постійно 
бути справ-
ними й систе-
матично очи-
щуватись від 
сміття, льоду 
та снігу 

Підпункт 
3.1.18 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 причальні спо-
руди оснащені 
біля кордону ко-
лесовідбійними 
брусками, які 
постійно спра-
вні й системати-
чно очищуються 
від сміття, льоду 
та снігу 
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О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.22. Для безпеч-
ного проходу 
людей та вико-
нання шварто-
вних операцій 
прикордонна 
зона причалу 
на ширині не 

Підпункт 
3.1.19 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 для безпечного 
проходу людей 
та виконання 
швартовних 
операцій прико-
рдонна зона 
причалу на ши-
рині не менше 2 
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менше 2 м по-
винна бути ві-
льна від ванта-
жів, що скла-
дуються, очи-
щена від 
сміття, а в зи-
мовий час - від 
снігу та льоду 

тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

м вільна від ван-
тажів, що скла-
дуються, очи-
щена від сміття, 
а в зимовий час 
- від снігу та 
льоду 
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27.23. Для безпеч-

ного проходу 
людей через 
трубопроводи 
й інші комуні-
кації, що ви-
ступають над 
поверхнею 
причалу, по-
винні бути 
улаштовані пе-
рехідні містки 

Підпункт 
3.1.20 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 для безпечного 
проходу людей 
через трубопро-
води й інші ко-
мунікації, що 
виступають над 
поверхнею при-
чалу, улашто-
вані перехідні 
містки 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

27.24. Причальні спо-
руди повинні 
бути оснащені 
первинними 
засобами по-
жежогасіння, а 
також рятува-
льними засо-
бами 

Підпункт 
3.1.21 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 причальні спо-
руди оснащені 
первинними за-
собами пожежо-
гасіння, а також 
рятувальними 
засобами 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.25. Виведення 
споруди з екс-
плуатації по-
винне здійсню-
ватись за нака-
зом підприємс-
тва на підставі 
акта комісії, 
що створю-
ється на підп-
риємстві 

Підпункт 
3.1.23 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 виведення спо-
руди з експлуа-
тації здійснене 
за наказом підп-
риємства на під-
ставі акта комі-
сії, що створена 
на підприємстві 
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О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.26. Для забезпе-
чення норма-
льної експлуа-
таційної діяль-
ності підпри-
ємства в зимо-
вий період по-
винен контро-
люватись ре-
жим експлуа-
тації споруди у 
льодових умо-
вах 

Підпункт 
3.1.25 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 для забезпе-
чення нормаль-
ної експлуата-
ційної діяльно-
сті підприємства 
в зимовий пе-
ріод контролю-
ється режим 
експлуатації 
споруди у льо-
дових умовах 
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О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.27. Технічний стан 
і режим екс-
плуатації спо-
руди у зимо-
вий період ви-
значається 

Підпункт 
3.1.26 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 

52.22 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 Технічний стан і 
режим експлуа-
тації споруди у 
зимовий період 
визначається 
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шляхом техні-
чних оглядів і 
інженерних об-
стежень 

які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

шляхом техніч-
них оглядів і ін-
женерних обсте-
жень 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

27.28. Для підтри-
мання експлуа-
таційних хара-
ктеристик спо-
руди передба-
чається додат-
ковий ком-
плекс організа-
ційних і інже-
нерно-техніч-
них заходів з 
урахуванням 
специфіки під-
приємства, 
прогнозованої 
льодової об-
становки, 
конструктив-
них особливос-
тей і техніч-
ного стану 
споруди. 
Роботи з захи-
сту споруд по-
винні викону-
ватись інжене-
рно-техніч-
ними служ-
бами підпри-
ємства 

Підпункт 
3.1.27 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 для підтримання 
експлуатаційних 
характеристик 
споруди перед-
бачено та вико-
нується додат-
ковий комплекс 
організаційних і 
інженерно-тех-
нічних заходів з 
урахуванням 
специфіки підп-
риємства, про-
гнозованої льо-
дової обстано-
вки, конструкти-
вних особливос-
тей і технічного 
стану споруди 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.29. Для забезпе-
чення безпеки 
робіт із захи-
сту споруд від 
дії льоду в зи-
мовий період 
кожне підпри-
ємство має 
бути належним 
чином підгото-
влене, для чого 
необхідно: 
щорічно вста-
новлювати на-
казом на підп-
риємстві дати 
льодового пе-
ріоду навігації 
у залежності 
від прогнозо-
ваної льодової 
обстановки; 
розробити та 
затвердити на-

Підпункт 
3.1.28 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 для забезпе-
чення безпеки 
робіт із захисту 
споруд від дії 
льоду в зимовий 
період підпри-
ємство належ-
ним чином під-
готовлене, для 
чого встанов-
лено наказом 
дати льодового 
періоду навігації 
у залежності від 
прогнозованої 
льодової обста-
новки, розроб-
лено та затвер-
джено наказом 
комплекс додат-
кових організа-
ційних, техніч-
них, технологіч-
них та інших за-
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казом на підп-
риємстві ком-
плекс додатко-
вих організа-
ційних, техніч-
них, технологі-
чних та інших 
заходів щодо 
безпечного ре-
жиму роботи 
та ефективної 
технічної екс-
плуатації спо-
руд у льодових 
умовах, у тому 
числі підхід-
них каналів і 
портових аква-
торій. 
При цьому ма-
ють бути ви-
значені поря-
док і заходи 
безпеки: 
- під час улаш-
тування (вико-
ристання) пі-
шохідних і 
проїзних міст-
ків; 
- під час очи-
щення від 
льоду і снігу 
території спо-
руди, доріг, пе-

 
 
 
 
 
 
 
О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

ходів щодо без-
печного режиму 
роботи та ефек-
тивної технічної 
експлуатації 
споруд у льодо-
вих умовах, у 
тому числі під-
хідних каналів і 
портових аква-
торій з визна-
ченням порядку 
і заходів без-
пеки під час 
улаштування 
(використання) 
пішохідних і 
проїзних міст-
ків, під час очи-
щення від льоду 
і снігу території 
споруди, доріг, 
переїздів, про-
ходів, залізнич-
них і кранових 
шляхів, стрілоч-
них переводів, 
розривів між 
штабелями та 
інше 
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реїздів, прохо-
дів, залізнич-
них і кранових 
шляхів, стріло-
чних перево-
дів, розривів 
між штабелями 
та ін 

27.30. Підготовка 
причалів до 
швартовних і 
вантажних 
операцій у зи-
мовий час по-
винна здійсню-
ватись струк-
турним підроз-
ділом, що екс-
плуатує спо-
руду, під на-
глядом ВГіІС 
(ВКБ) і служби 
капітана порту. 
Підготовка 
причалів до 
підходу суден і 
виконання ван-
тажних опера-
цій включає 
звільнення 
оперативної 
акваторії і про-
стору біля при-
чалу, а також 
прикордонної 

Підпункт 
3.1.29 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 підготовка при-
чалів до підходу 
суден і вико-
нання вантаж-
них операцій 
включає звіль-
нення оператив-
ної акваторії і 
простору біля 
причалу, а та-
кож прикордон-
ної смуги від 
льодового пок-
риву, очищення 
від снігу і поси-
пання території 
піском на всіх 
місцях, де бу-
дуть проводи-
тись роботи зі 
швартування су-
ден, вантажні 
операції та інше 
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смуги від льо-
дового пок-
риву, очи-
щення від 
снігу і поси-
пання терито-
рії піском на 
всіх місцях, де 
будуть прово-
дитись роботи 
зі швартування 
суден, ванта-
жні операції та 
ін 

 
 
 
 
 
О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.31. Технічна екс-
плуатація за-
мерзаючих під-
хідних каналів 
і портових ак-
ваторій по-
винна забезпе-
чувати безава-
рійне плавання 
суден, а також 
мінімальні ви-
трати часу на 
їх проведення, 
швартування 
(перестав-
ляння) з ураху-
ванням льодо-
вої обстановки 

Підпункт 
3.1.30 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 технічна експлу-
атація замерзаю-
чих підхідних 
каналів і порто-
вих акваторій 
забезпечує беза-
варійне пла-
вання суден, а 
також мініма-
льні витрати 
часу на їх прове-
дення, шварту-
вання (перестав-
ляння) з ураху-
ванням льодової 
обстановки 
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О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.32. На підхідному 
каналі та пор-
товій акваторії 
в льодовий пе-
ріод допуска-
ється плавання 
суден, що ма-
ють відповідні 
даному району 
потужність і 
льодову кате-
горію корпусу, 

Підпункт 
3.1.31 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 на підхідному 
каналі та порто-
вій акваторії в 
льодовий період 
допускається 
плавання суден, 
що мають відпо-
відні даному 
району потуж-
ність і льодову 
категорію кор-
пусу, визначені 
класифікацією 
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визначені кла-
сифікацією Ре-
гістру судноп-
лавства Укра-
їни, Обов'язко-
вими постано-
вами та ін-
шими норма-
тивно-техніч-
ними докумен-
тами. Началь-
ником і капіта-
ном порта по-
винні щорічно 
видаватися на-
кази, що визна-
чають типи су-
ден, які мо-
жуть заходити 
на підприємс-
тво в період 
зимової навіга-
ції без обме-
жень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

Регістру судноп-
лавства України, 
Обов'язковими 
постановами та 
іншими норма-
тивно-техніч-
ними докумен-
тами 

27.33. У разі наявно-
сті на портовій 
акваторії міц-
ного крижа-
ного покриву 

Підпункт 
3.1.32 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 

52.22 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 у разі наявності 
на портовій ак-
ваторії міцного 
крижаного пок-
риву товщиною 
більше 0,5 м має 
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товщиною бі-
льше 0,5 м має 
бути додатково 
перевірена не-
суча здатність 
конструкцій гі-
дротехнічних 
споруд (прича-
льних, захис-
них, берего-
укріплюваль-
них) щодо 
впливу факти-
чних величин 
льодових нава-
нтажень 

які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

бути додатково 
перевірена не-
суча здатність 
конструкцій гід-
ротехнічних 
споруд (прича-
льних, захисних, 
берегоукріплю-
вальних) щодо 
впливу фактич-
них величин 
льодових наван-
тажень 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

27.34. Наближення 
криголама до 
лінії кордону 
не повинне 
створювати до-
даткових нава-
нтажень на 
конструкції 
причалів, пов'-
язаних з пере-
міщеннями 
льоду. При то-
вщині льоду 
більше 0,5 м 
підхід кригола-
мів до прича-
лів кормою за-
бороняється 

Підпункт 
3.1.33 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 наближення 
криголама до лі-
нії кордону не 
створює додат-
кових наванта-
жень на конс-
трукції прича-
лів, пов'язаних з 
переміщеннями 
льоду. При тов-
щині льоду бі-
льше 0,5 м під-
хід криголамів 
до причалів кор-
мою заборонено 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.35. Гранична шви-
дкість руху су-
ден на підхід-
ному каналі і 
портовій аква-
торії в зимовий 
період встано-
влюється капі-
таном порту в 
залежності від 
складності 
льодової об-
становки і по-
відомляється 
судноводіям 
відповідним 
розпоряджен-
ням 

Підпункт 
3.1.34 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 гранична швид-
кість руху суден 
на підхідному 
каналі і порто-
вій акваторії в 
зимовий період 
встановлена ка-
пітаном порту в 
залежності від 
складності льо-
дової обстано-
вки, яка повідо-
млена судново-
діям відповід-
ним розпоря-
дженням дотри-
мується 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.36. На кожному 
підприємстві, 
на підхідному 
каналі і порто-
вій акваторії 
якого в зимо-
вий період 
утворюється 
крижаний пок-
рив, необхідно, 
у доповнення 
до цих Правил, 
розробити Ін-
струкцію щодо 
захисту порто-
вих гідротехні-
чних споруд 
від дії льоду. 

Підпункт 
3.1.36 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 на кожному під-
приємстві, на пі-
дхідному каналі 
і портовій аква-
торії якого в зи-
мовий період 
утворюється 
крижаний пок-
рив, у допов-
нення до цих 
Правил, розроб-
лено Інструкцію 
щодо захисту 
портових гідро-
технічних спо-
руд від дії льоду 
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При цьому 
слід врахову-
вати географі-
чне поло-
ження, гідро-
метеорологічні 
умови району, 
конструктивні 
особливості 
споруд, а та-
кож досвід екс-
плуатації 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.37. Профіль захис-
них і берего-
укріплюваль-
них споруд по-
винен підтри-
муватись у 
проектному 
положенні 
протягом 

Підпункт 
3.1.37 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 профіль захис-
них і берего-
укріплювальних 
споруд підтри-
мується у проек-
тному поло-
женні протягом 
усього періоду 
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усього періоду 
їхньої експлуа-
тації 

тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

їхньої експлуа-
тації 
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27.38. Забороняється 

складування 
вантажів на за-
хисних і бере-
гоукріплюва-
льних спору-
дах без переві-
рки їхньої не-
сучої здатності 
та визначення 
допустимих 
величин наван-
таження 

Підпункт 
3.1.38 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 складування ва-
нтажів на захис-
них і берего-
укріплю-валь-
них спорудах 
без перевірки їх-
ньої несучої зда-
тності та визна-
чення допусти-
мих величин на-
вантаження не 
здійснюється 

 



1283 
 

довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

27.39. Для берего-
укріплюваль-
них споруд, до 
яких безпосе-
редньо прими-
кають відкриті 
вантажні 
склади, мають 
бути визначені 
величини до-
пустимих екс-
плуатаційних 
навантажень 

Підпункт 
3.1.40 пункту 
3.1 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 для берегоукрі-
плю-вальних 
споруд, до яких 
безпосередньо 
примикають від-
криті вантажні 
склади, мають 
бути визначені 
величини допус-
тимих експлуа-
таційних наван-
тажень 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.40. складання і ве-
дення паспорта 
споруди 

Абзац другий 
підпункту 
3.2.1 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 складено і ве-
деться паспорт 
споруди 

 



1285 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.41. проведення те-
хнічних огля-
дів і інженер-
них обстежень 

Абзац третій 
підпункту 
3.2.1 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 проведено тех-
нічні огляди і 
інженерні обсте-
ження 
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О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.42. ведення жур-
налу техніч-
ного нагляду 
за станом і ре-
жимом експлу-

Абзац четвер-
тий підпун-
кту 3.2.1 пун-
кту 3.2 роз-
ділу 3 Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 

52.22 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 ведеться журнал 
технічного на-
гляду за станом 
і режимом екс-
плуатації порто-
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атації порто-
вих гідротехні-
чних спо-
руд (додаток 4) 
(далі - Журнал 
технічного на-
гляду), з фікса-
цією величин 
діючих експлу-
атаційних на-
вантажень 

які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

вих гідротехніч-
них споруд (до-
даток 4) (далі - 
Журнал техніч-
ного нагляду), з 
фіксацією вели-
чин діючих екс-
плуатаційних 
навантажень 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

27.43. оцінку техніч-
ного стану і 
розробку 
плану заходів 
щодо підтри-
мання споруди 
у працездат-
ному стані, у 
тому числі у 
льодових умо-
вах 

Абзац п’ятий 
підпункту 
3.2.1 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 здійснено оці-
нку технічного 
стану і розроб-
лено план захо-
дів щодо підтри-
мання споруди у 
працездатному 
стані, у тому чи-
слі у льодових 
умовах 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.44. Журнал техні-
чного нагляду 
слід вести для 
кожної спо-
руди, що екс-
плуатується 
підприємст-
вом, незалежно 
від форми вла-
сності 

Підпункт 
3.2.2 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 журнал техніч-
ного нагляду ве-
дуться для кож-
ної споруди, що 
експлуатується 
підприємством 

 



1290 
 

 
 
 
 
 
 
 
О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.45. У Журнал тех-
нічного на-
гляду повинні 
заноситися ре-
зультати спос-
тережень за те-
хнічним ста-
ном і режимом 
експлуатації 
споруди, здійс-
нюваних у 
процесі прове-
дення регуляр-
них технічних 
оглядів 

Підпункт 
3.2.3 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 у журнал техніч-
ного нагляду за-
несено резуль-
тати спостере-
жень за техніч-
ним станом і ре-
жимом експлуа-
тації споруди, 
здійснюваних у 
процесі прове-
дення регуляр-
них технічних 
оглядів 
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О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.46. 3.2.4. Праців-
ники ВГіІС 
(ВКБ) підпри-
ємства, що 
здійснюють 
нагляд за тех-
нічним станом 
і режимом екс-

Підпункт 
3.2.6 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 працівники від-
ділу гідротехні-
чних і інженер-
них споруд під-
приємства, що 
здійснюють на-
гляд за техніч-
ним станом і ре-
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плуатації спо-
руд, зобов'я-
зані вести свій 
Журнал техні-
чного нагляду. 
3.2.5. Журнали 
технічного на-
гляду повинні 
заповнюватися 
працівниками 
ВГіІС (ВКБ) 
підприємства 
під час прове-
дення кожного 
чергового ре-
гулярного 
огляду або від-
разу після його 
завершення. 
У разі, якщо 
під час регуля-
рного огляду 
не виникає по-
треби у зане-
сенні в Журнал 
зауважень 
щодо техніч-
ного стану і 
режиму екс-
плуатації спо-
руди, праців-
ник ВГіІС 
(ВКБ) підпри-
ємства, який 
веде Журнал, 

тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

жимом експлуа-
тації споруд, ве-
дуть журнал те-
хнічного на-
гляду та запов-
нюють їх під час 
проведення кож-
ного чергового 
регулярного 
огляду або від-
разу після його 
завершення із 
зазначенням ре-
зультатів спос-
тережень за тех-
нічним станом і 
режимом екс-
плуатації спо-
руди, у тому чи-
слі з викорис-
танням засобів 
спостереження, 
наміченими за-
ходами щодо ус-
унення виявле-
них пошко-
джень і пору-
шень встановле-
ного режиму 
експлуатації, ві-
домостей про 
проведені спо-
стереження з ви-
користанням за-
собів вимірів, 
даних про стан 
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повинен від-
значити дату 
проведення 
огляду. 
3.2.6. У Жур-
налі необхідно 
систематично 
записувати: 
- результати 
спостережень 
за технічним 
станом і режи-
мом експлуата-
ції споруди, у 
тому числі з 
використанням 
засобів спосте-
реження; 
- намічені за-
ходи щодо усу-
нення виявле-
них пошко-
джень і пору-
шень встанов-
леного режиму 
експлуатації; 
- відомості про 
проведені спо-
стереження з 
використанням 
засобів вимі-
рів; 
- дані про стан 
маяків, устано-
влених на трі-

маяків, установ-
лених на тріщи-
нах і конструк-
тивних елемен-
тах споруди, ві-
домостей про 
роботи, вико-
нані на підставі 
намічених захо-
дів, у тому числі 
етапів поточних 
ремонтів, при-
чин невико-
нання зазначе-
них робіт та ін-
шого 
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щинах і конс-
труктивних 
елементах спо-
руди; 
- відомості про 
роботи, вико-
нані на підс-
таві намічених 
заходів, у тому 
числі етапи по-
точних ремон-
тів, причини 
невиконання 
зазначених ро-
біт і ін 

27.47. Усі сторінки 
кожного Жур-
налу повинні 
бути пронуме-
ровані, про-
шнуровані та 
завірені печат-
кою. 
Журнали тех-
нічного на-
гляду повинні 
мати сторінки, 
які пояснюють 
їх зміст. 
Записи в Жур-
нал технічного 
нагляду по-
винні бути під-
ставою для 
планування й 

Підпункт 
3.2.7 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 усі сторінки ко-
жного журналу 
пронумеровані, 
прошнуровані 
та завірені печа-
ткою, мають 
сторінки, які по-
яснюють їх 
зміст, на підс-
таві записів в 
журналі техніч-
ного нагляду 
здійснено пла-
нування та орга-
нізація ремонтів 
та інших заходів 
технічної екс-
плуатації, а та-
кож для оцінки 
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організації ре-
монтів та ін-
ших заходів 
технічної екс-
плуатації, а та-
кож для оцінки 
якості техніч-
ного обслуго-
вування спо-
руди 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

якості техніч-
ного обслугову-
вання споруди 

27.48. Технічний стан 
споруд пови-
нен контролю-
ватися підпри-
ємством шля-
хом прове-
дення регуляр-
них і періодич-
них технічних 
оглядів 

Підпункт 
3.2.8 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 технічний стан 
споруд контро-
люється підпри-
ємством шляхом 
проведення ре-
гулярних і пері-
одичних техніч-
них оглядів 
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О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.49. Регулярні і пе-
ріодичні 
огляди спо-
руди прово-
дяться силами 

Підпункт 
3.2.9 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 

52.22 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 регулярні і пері-
одичні огляди 
споруди прово-
дяться силами 
експлуатуючої 
організації 
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експлуатуючої 
організації 

які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

27.50. Регулярні тех-
нічні огляди 
повинні здійс-
нюватись 
ВГіІС (ВКБ) 
підприємства з 
метою переві-
рки технічного 
стану споруди 
за зовнішніми 
ознаками, а та-
кож здійснення 
оперативного 
контролю за 
дотриманням 
встановленого 
режиму екс-
плуатації 

Підпункт 
3.2.10 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 регулярні техні-
чні огляди здій-
снюються відді-
лом гідротехніч-
них і інженер-
них споруд під-
приємства з ме-
тою перевірки 
технічного 
стану споруди 
за зовнішніми 
ознаками, а та-
кож здійснення 
оперативного 
контролю за до-
триманням вста-
новленого ре-
жиму експлуата-
ції 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.51. Періодичність 
регулярних те-
хнічних огля-
дів споруди 
повинна вста-
новлюватися 
головним ін-
женером підп-
риємства у за-
лежності від 
технічного 
стану й умов 
експлуатації, 
але не рідше 1 
разу на місяць 

Підпункт 
3.2.11 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 періодичність 
регулярних тех-
нічних оглядів 
споруди встано-
влено головним 
інженером підп-
риємства у зале-
жності від техні-
чного стану й 
умов експлуата-
ції, але не рідше 
1 разу на місяць 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.52. Під час прове-
дення регуляр-
них технічних 
оглядів необхі-
дно здійсню-
вати спостере-
ження за техні-
чним станом 
споруди, її 
конструктив-
них елементів, 
доступних зов-
нішньому 
оглядові, еле-
ментів облаш-
тування, а та-
кож за дотри-

Підпункт 
3.2.12 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 під час прове-
дення регуляр-
них технічних 
оглядів здійсню-
ється спостере-
ження за техніч-
ним станом спо-
руди, її констру-
ктивними еле-
ментами, досту-
пним зовніш-
ньому огляду, 
елементами об-
лаштуванням, а 
також за дотри-
манням встанов-
леного режиму 
експлуатації, 

 



1301 
 

манням вста-
новленого ре-
жиму експлуа-
тації. Особ-
ливу увагу не-
обхідно приді-
ляти дотри-
манню норм 
експлуатацій-
них наванта-
жень від ванта-
жів, що скла-
дуються на 
причальні спо-
руди 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

норм експлуата-
ційних наванта-
жень від ванта-
жів, що складу-
ються на прича-
льні споруди 

27.53. Результати ре-
гулярних тех-
нічних оглядів 
і дані переві-
рок норм екс-
плуатаційних 
навантажень 
на причали по-

Абзац пер-
ший підпун-
кту 3.2.13 пу-
нкту 3.2 роз-
ділу 3 Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 результати регу-
лярних техніч-
них оглядів і 
дані перевірок 
норм експлуата-
ційних наванта-
жень на причали 
заносяться у жу-
рнал технічного 
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винні заноси-
тись у Журнал 
технічного на-
гляду за ста-
ном і режимом 
експлуатації 
споруд 

тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

нагляду за ста-
ном і режимом 
експлуатації 
споруд 
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27.54. За усіма випад-

ками переви-
щення експлу-
атаційних на-
вантажень по-
над встановле-
них нормами, а 
також пошко-
джень спо-
руди, її конс-
труктивних 
елементів, еле-
ментів облаш-
тування, що 
стались внаслі-
док порушення 
режиму екс-
плуатації, 
ВГіІС (ВКБ) 
повинен скла-
дати відповідні 
акти та вида-
вати підроз-
ділу, що екс-
плуатує спо-
руду, приписи 
щодо усунення 
надмірного на-
вантаження, в 
яких зазначати 
терміни усу-
нення і осіб, 
відповідальних 
за його вико-
нання. Акти і 

Абзац дру-
гий-третій 
підпункту 
3.2.13 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 за усіма випад-
ками переви-
щення експлуа-
таційних наван-
тажень понад 
встановлених 
норм, а також 
пошкоджень 
споруди, її конс-
труктивних еле-
ментів, елемен-
тів облашту-
вання, що ста-
лись внаслідок 
порушення ре-
жиму експлуата-
ції, відділом гід-
ротехнічних і ін-
женерних спо-
руд підприємс-
тва склали акти 
та видали під-
розділу, що екс-
плуатує спо-
руду, приписи 
щодо усунення 
надмірного на-
вантаження, в 
яких зазначати 
терміни усу-
нення і осіб, від-
повідальних за 
його виконання. 
акти і приписи 
затверджені го-
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приписи за-
тверджуються 
головним ін-
женером підп-
риємства. Акти 
надмірного на-
вантаження 
повинні збері-
гатись у складі 
технічної доку-
ментації спо-
руди 

довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

ловним інжене-
ром підприємс-
тва, акти надмі-
рного наванта-
ження зберіга-
ються у складі 
технічної доку-
ментації спо-
руди 

27.55. Періодичні те-
хнічні огляди 
повинні прово-
дитися комі-
сією під голо-
вуванням голо-
вного інженера 
підприємства. 
До складу ко-
місії повинні 
входити: нача-
льник ВГіІС 
(ВКБ); праців-
ник, відповіда-
льний за спо-
руду; началь-
ник структур-
ного підроз-
ділу, який екс-
плуатує спо-
руду 

Підпункт 
3.2.14 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 періодичні тех-
нічні огляди 
проводяться ко-
місією під голо-
вуванням голов-
ного інженера 
підприємства, 
до складу комі-
сії входять нача-
льник відділом 
гідротехнічних і 
інженерних спо-
руд, працівник, 
відповідальний 
за споруду, на-
чальник струк-
турного підроз-
ділу, який екс-
плуатує споруду 
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О4 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.56. Основні за-
вдання періо-
дичних техніч-
них оглядів: 
огляд споруди 
і перевірка до-
тримання ре-
жиму експлуа-
тації; 
фіксація змін у 
технічному 
стані споруди 
за період між 
попередніми 
оглядами; 
виявлення пот-
реби у ремонті 

Підпункт 
3.2.15 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 під час періоди-
чних технічних 
оглядів здійсню-
ється огляд спо-
руди і перевірка 
дотримання ре-
жиму експлуата-
ції, фіксація 
змін у техніч-
ному стані спо-
руди за період 
між поперед-
німи оглядами, 
виявлення пот-
реби у ремонті й 
інших заходах 
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й інших захо-
дах технічної 
експлуатації; 
розробка (при 
необхідності) 
нових вимог до 
споруди та ін 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

технічної екс-
плуатації, розро-
бка (при необ-
хідності) нових 
вимог до спо-
руди та інше 

27.57. Програма пері-
одичного тех-
нічного огляду 
споруди по-
винна склада-
тись ВГіІС 
(ВКБ) підпри-
ємства і за-
тверджуватись 

Підпункт 
3.2.17 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 програма періо-
дичного техніч-
ного огляду спо-
руди складено 
відділом гідро-
технічних і ін-
женерних спо-
руд підприємс-
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головним ін-
женером. 
У програмі 
має бути за-
значено: об'є-
кти, склад і 
календарний 
графік робіт, 
відповідальні 
виконавці, а 
також терміни 
підготовки 
звітів 

тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

тва і затвер-
джено головним 
інженером, із за-
значенням об'єк-
тів, складу і ка-
лендарного гра-
фіку робіт, від-
повідальних ви-
конавців, а та-
кож термінів 
підготовки зві-
тів 

27.58. Результати пе-
ріодичного те-
хнічного 

Підпункт 
3.2.18 пункту 
3.2 розділу 3 

Регістр суд-
ноплавства 

52.22 О1 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 

Смерть лю-
дини 
 

4 результати пері-
одичного техні-
чного огляду 
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огляду спо-
руди повинні 
оформлятися у 
вигляді звіту, 
що містить: 
матеріали 
огляду конс-
труктивних 
елементів і 
елементів об-
лаштування 
споруди; 
дані інструме-
нтальних спос-
тережень 
(якщо такі про-
водились у 
процесі 
огляду); 
аналіз матеріа-
лів огляду і зіс-
тавлення одер-
жаних даних з 
даними попе-
реднього 
огляду; 
основні висно-
вки 

Правил 
№ 257 

України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

споруди оформ-
лено у вигляді 
звіту, що міс-
тить матеріали 
огляду констру-
ктивних елемен-
тів і елементів 
облаштування 
споруди, дані ін-
струментальних 
спостережень 
(якщо такі про-
водились у про-
цесі огляду), 
аналіз матеріа-
лів огляду і зіс-
тавлення одер-
жаних даних з 
даними попере-
днього огляду, 
основні висно-
вки 
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речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

27.59. Контрольно-
інспекторські і 
позачергові об-
стеження по-
винні викону-
ватися з ме-
тою: 
виявлення і фі-
ксації дефектів 
та пошкоджень 
(руйнувань); 
визначення 
працездатності 
та технічного 
стану елемен-
тів споруди; 
складання де-
фектних відо-
мостей, оцінки 
обсягів і термі-
нів виконання 
ремонтно-від-
новлюваних 
робіт; 
визначення не-
обхідності тех-
нічного пере-
озброєння (ре-
конструкції); 

Підпункт 
3.2.19 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 під час контро-
льно-інспектор-
ських і позачер-
гових обстежень 
виявляються і 
фіксуються де-
фекти та пошко-
дження (руйну-
вання) визнача-
ється працездат-
ність та техніч-
ний стан елеме-
нтів споруди, 
складаються де-
фектні відомо-
сті, оцінюється 
обсяги і терміни 
виконання ремо-
нтно-відновлю-
ваних робіт, ви-
значається необ-
хідне технічне 
переозброєння 
(реконструкція), 
визначається оп-
тимальний ре-
жиму експлуата-
ції споруди 
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визначення оп-
тимального ре-
жиму експлуа-
тації споруди 

 
О4 

 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.60. Контрольно-
інспекторські 
обстеження 
проводяться не 
рідше 1 разу на 
5 років (у зале-
жності від тех-
нічного стану 
споруди, умов 
експлуатації, 
вказівок Регіс-
тру судноплав-
ства України 
та ін.) 

Абзац пер-
ший підпун-
кту 3.2.20 пу-
нкту 3.2 роз-
ділу 3 Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 контрольно-ін-
спекторські об-
стеження прово-
дяться не рідше 
1 разу на 5 років 
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О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
 
 
 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.61. підбір і ви-
вчення проект-
ної, виконавчої 
й іншої техніч-
ної документа-
ції, а також ма-
теріалів попе-
редніх обсте-
жень 

Абзац третій 
підпункту 
3.2.20 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 під час контро-
льно-інспектор-
ського обсте-
ження передба-
чено виконання 
робіт з підбору і 
вивчення проек-
тної, виконавчої 
й іншої техніч-
ної документа-
ції, а також ма-
теріалів попере-
дніх обстежень 
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О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.62. інструмента-
льні вимірю-
вання зсунення 
(кренів) з вико-
ристанням ви-

Абзац четвер-
тий підпун-
кту 3.2.20 пу-
нкту 3.2 роз-
ділу 3 Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 

52.22 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 під час контро-
льно-інспектор-
ського обсте-
ження передба-
чено виконання 
інструментальні 
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сокоточних за-
собів вимірю-
вання 

які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

вимірювання 
зсунення (кре-
нів) з викорис-
танням високо-
точних засобів 
вимірювання 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

27.63. вимірювання 
місцевих дефо-
рмацій і визна-
чення причин 
їх виникнення 

Абзац п’ятий 
підпункту 
3.2.20 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 під час контро-
льно-інспектор-
ського обсте-
ження передба-
чено вимірю-
вання місцевих 
деформацій і ви-
значення при-
чин їх виник-
нення 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.64. дослідження 
міцності мате-
ріалів констру-
ктивних елеме-
нтів (при необ-
хідності) 

Абзац шос-
тий підпун-
кту 3.2.20 пу-
нкту 3.2 роз-
ділу 3 Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 під час контро-
льно-інспектор-
ського обсте-
ження передба-
чено дослі-
дження міцності 
матеріалів конс-
труктивних еле-
ментів (при не-
обхідності) 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.65. надводне і під-
водне обсте-
ження стану 
конструктив-
них елементів 

Абзац сьомий 
підпункту 
3.2.20 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 під час контро-
льно-інспектор-
ського обсте-
ження передба-
чено надводне і 
підводне обсте-
ження стану 
конструктивних 
елементів 
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О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.66. аналіз даних 
про наванта-
ження, що ді-
яли на споруду 
за час експлуа-
тації (між по-
переднім і ви-
конуваним об-
стеженнями), 

Абзац вось-
мий підпун-
кту 3.2.20 пу-
нкту 3.2 роз-
ділу 3 Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 під час контро-
льно-інспектор-
ського обсте-
ження передба-
чено аналіз да-
них про наван-
таження, що ді-
яли на споруду 
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визначення ін-
тенсивності 
експлуатацій-
них наванта-
жень у період 
обстеження 

тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

за час експлуа-
тації (між попе-
реднім і викону-
ваним обсте-
женнями), ви-
значення інтен-
сивності експлу-
атаційних нава-
нтажень у пе-
ріод обстеження 
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27.67. обробку й ана-

ліз результатів 
обстеження 

Абзац 
дев’ятий під-
пункту 3.2.20 
пункту 3.2 
розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 під час контро-
льно-інспектор-
ського обсте-
ження передба-
чено обробку й 
аналіз його ре-
зультатів 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

27.68. розробку реко-
мендацій щодо 
подальшої екс-
плуатації спо-
руди 

Абзац деся-
тий підпун-
кту 3.2.20 пу-
нкту 3.2 роз-
ділу 3 Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 під час контро-
льно-інспектор-
ського обсте-
ження передба-
чено розробку 
рекомендацій 
щодо подальшої 
експлуатації 
споруди 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.69. обґрунтування 
уточнення ін-
женерно-гео-
логічних, гід-
рологічних і 
інших умов, а 
також прове-
дення експери-
ментального 
навантаження, 
випробування 
споруди або її 
окремих еле-
ментів (при не-
обхідності) 

Абзац одина-
дцятий підпу-
нкту 3.2.20 
пункту 3.2 
розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 під час контро-
льно-інспектор-
ського обсте-
ження передба-
чено обґрунту-
вання уточнення 
інженерно-гео-
логічних, гідро-
логічних і інших 
умов, а також 
проведення екс-
перименталь-
ного наванта-
ження, випробу-
вання споруди 
або її окремих 
елементів (при 
необхідності) 
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О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.70. оформлення 
звітних матері-
алів 

Абзац двана-
дцятий підпу-
нкту 3.2.20 
пункту 3.2 
розділу 3 
Правил № 
257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 під час контро-
льно-інспектор-
ського обсте-
ження передба-
чено оформ-
лення звітних 
матеріалів 
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О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.71. У звіті за ре-
зультатами ко-
нтрольно-ін-
спекторського 
обстеження 
повинно бути 

Підпункт 
3.2.21 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 

52.22 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 у звіті за резуль-
татами контро-
льно-інспектор-
ського обсте-
ження наведено 
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наведено зіста-
влення вели-
чин зсунення і 
деформацій 
споруди, вста-
новлених у ре-
зультаті ін-
струменталь-
ного вимірю-
вання, і їхніх 
граничнодопу-
стимих вели-
чин, а також 
основні ре-
зультати пере-
вірочних роз-
рахунків міц-
ності та стійко-
сті споруди 

які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

зіставлення ве-
личин зсунення 
і деформацій 
споруди, встано-
влених у резуль-
таті інструмен-
тального вимі-
рювання, і їхніх 
граничнодопус-
тимих величин, 
а також основні 
результати пере-
вірочних розра-
хунків міцності 
та стійкості спо-
руди 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

27.72. У звіті за ре-
зультатами ко-
нтрольно-ін-
спекторського 
обстеження 
повинно бути 
наведено зіста-
влення вели-
чин зсунення і 
деформацій 
споруди, вста-
новлених у ре-
зультаті ін-
струменталь-
ного вимірю-
вання, і їхніх 
граничнодопу-
стимих вели-
чин, а також 
основні ре-
зультати пере-
вірочних роз-
рахунків міц-
ності та стійко-
сті споруди 

Підпункт 
3.2.21 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 у звіті за резуль-
татами контро-
льно-інспектор-
ського обсте-
ження наведено 
зіставлення ве-
личин зсунення 
і деформацій 
споруди, встано-
влених у резуль-
таті інструмен-
тального вимі-
рювання, і їхніх 
граничнодопу-
сти-мих вели-
чин, а також ос-
новні резуль-
тати перевіроч-
них розрахунків 
міцності та стій-
кості споруди 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.73. Основні ре-
зультати конт-
рольно-інспек-
торських об-
стежень, що 
містять зага-
льну оцінку те-
хнічного стану 
споруди та її 
конструктив-
них елементів, 
дефектні відо-
мості, а також 
основні ре-
зультати пере-
вірочних роз-
рахунків і, в 
разі необхідно-
сті, вказівки 
щодо їх ремо-
нту (поси-
лення, реконс-
трукції), по-

Підпункт 
3.2.22 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 основні резуль-
тати контро-
льно-інспектор-
ських обсте-
жень, що міс-
тять загальну 
оцінку техніч-
ного стану спо-
руди та її конс-
труктивних еле-
ментів, дефектні 
відомості, а та-
кож основні ре-
зультати переві-
рочних розраху-
нків і, в разі не-
обхідності, вка-
зівки щодо їх 
ремонту (поси-
лення, реконс-
трукції), по-
винні занесено у 
паспорт споруди 
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винні заноси-
тись у паспорт 
споруди 

 
 
 
 
 
 
 
О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.74. Позачергові 
обстеження 
слід проводити 
у випадках ви-
явлення пош-
коджень (руй-
нувань) і дефо-
рмацій, вели-
чини яких до-
сягають грани-
чних значень, а 
також при пе-
ревищенні екс-
плуатаційних 
навантажень 
понад встанов-
лені нормами, 

Підпункт 
3.2.23 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 у випадках вияв-
лення пошко-
джень (руйну-
вань) і деформа-
цій, величини 
яких досягають 
граничних зна-
чень, а також 
при переви-
щенні експлуа-
таційних наван-
тажень понад 
встановлені нор-
мами, після екс-
тремальних по-
веней та льодо-
ходів й інших 
обставин, які 
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після екстре-
мальних пове-
ней та льодо-
ходів й інших 
обставин, які 
можуть спри-
чинити значне 
погіршення те-
хнічного стану 
або позначи-
тись на безпеці 
експлуатації 
споруди (у 
тому числі 
створити ава-
рійну ситуа-
цію) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

можуть спричи-
нити значне по-
гіршення техні-
чного стану або 
позначитись на 
безпеці експлуа-
тації споруди (у 
тому числі ство-
рити аварійну 
ситуацію) про-
водяться позаче-
ргові обсте-
ження слід  

27.75. Позачергові 
обстеження за-
хисних і бере-
гоукріплюва-
льних споруд 
слід проводити 
після сильних 
штормів із хви-

Підпункт 
3.2.24 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 після сильних 
штормів із хви-
люванням бі-
льше п'яти балів 
проводяться по-
зачергові обсте-
ження захисних 
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люванням бі-
льше п'яти ба-
лів 

тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

і берегоукріп-
лювальних спо-
руд 
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27.76. Склад робіт 

для позачерго-
вих обстежень 
встановлю-
ється в обсязі, 
зазначеному 
для контро-
льно-інспек-
торського об-
стеження, з 
урахуванням 
додаткових до-
сліджень, не-
обхідних для 
оцінки впливу 
пошкоджень 
(деформацій), 
що виникли, на 
експлуатаційні 
характерис-
тики й умови 
безпечної ро-
боти споруди, 
а також визна-
чення фактич-
ної несучої 
здатності при 
зміні режиму 
експлуатації 

Підпункт 
3.2.25 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

4 склад робіт для 
позачергових 
обстежень вста-
новлено в об-
сязі, зазначе-
ному для конт-
рольно-інспек-
торського обсте-
ження, з ураху-
ванням додатко-
вих досліджень, 
необхідних для 
оцінки впливу 
пошкоджень 
(деформацій), 
що виникли, на 
експлуатаційні 
характеристики 
й умови безпеч-
ної роботи спо-
руди, а також 
визначення фак-
тичної несучої 
здатності при 
зміні режиму 
експлуатації 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

27.77. У результаті 
позачергового 
обстеження 
повинна бути 
встановлена 
можливість по-
дальшої екс-
плуатації спо-
руди до вико-
нання ремонт-
них або відно-
влюваних ро-
біт 

Підпункт 
3.2.26 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 у результаті по-
зачергового об-
стеження вста-
новлена можли-
вість подальшої 
експлуатації 
споруди до ви-
конання ремонт-
них або віднов-
люваних робіт 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.78. Під час вико-
нання контро-
льно-інспек-
торських і по-
зачергових об-
стежень по-
винна прово-
дитися оцінка 
технічного 
стану 

Підпункт 
3.2.27 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 під час вико-
нання контро-
льно-інспектор-
ських і позачер-
гових обстежень 
проводиться 
оцінка техніч-
ного стану 
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О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.79. Технічний стан 
споруди в ці-
лому оціню-
ється шляхом 
спільного ана-
лізу дефектів і 
пошкоджень, а 
також резуль-
татів перевіро-
чних розрахун-
ків і виявле-
ного фізичного 
зносу 

Підпункт 
3.2.29 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 технічний стан 
споруди в ці-
лому оціню-
ється шляхом 
спільного ана-
лізу дефектів і 
пошкоджень, а 
також результа-
тів перевірочних 
розрахунків і 
виявленого фі-
зичного зносу 
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О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.80. У процесі тех-
нічного обслу-
говування в 
обов'язковому 
порядку по-

Підпункт 
3.2.30 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 

52.22 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 у процесі техні-
чного обслуго-
вування в обов'-
язковому по-
рядку прово-
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винні проводи-
тись "нульо-
вий" цикл ви-
мірювання і 
циклічні ін-
струментальні 
спостереження 
за деформаці-
ями споруд за 
допомогою 
улаштованої 
геодезичної 
мережі 

які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

дяться «нульо-
вий» цикл вимі-
рювання і циклі-
чні інструмента-
льні спостере-
ження за дефор-
маціями споруд 
за допомогою 
улаштованої ге-
одезичної ме-
режі 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

27.81. За матеріалами 
контрольно-ін-
спекторського 
обстеження 
складається 
паспорт спо-
руди шляхом 
спільного ана-
лізу проектної 
і виконавчої 
документації і 
результатів пе-
ревірочних ро-
зрахунків. Пас-
порт є докуме-
нтом, що уза-
гальнює і кла-
сифікує осно-
вні відомості 
про споруду. 
Паспорт пови-
нен відобра-
жати фактичні 
зміни техніч-
них характери-
стик споруди у 
порівнянні з 
проектними, 
доповнюватись 
необхідною кі-
лькістю графі-
чних й інших 
матеріалів. У 

Підпункт 
3.2.31 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 за матеріалами 
контрольно-ін-
спекторського 
обстеження 
складаено пас-
порт споруди 
шляхом аналізу 
проектної і ви-
конавчої доку-
ментації і ре-
зультатів переві-
рочних розраху-
нків, та відобра-
жає фактичні 
зміни технічних 
характеристик 
споруди у порів-
нянні з проект-
ними, допов-
нено необхід-
ною кількістю 
графічних й ін-
ших матеріалів 
та оцінкою тех-
нічного стану як 
окремих конс-
труктивних еле-
ментів, так і 
споруди в ці-
лому, а також 
наводяться 
схеми допусти-
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паспорті спо-
руди дається 
оцінка техніч-
ного стану як 
окремих конс-
труктивних 
елементів, так і 
споруди в ці-
лому, а також 
наводяться 
схеми допусти-
мих експлуата-
ційних наван-
тажень 

О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

мих експлуата-
ційних наванта-
жень 

27.82. Паспорт спо-
руди (причаль-
ної, захисної, 
берегоукріп-
лювальної, су-
днопідіймаль-
ної) повинен 
містити такі 
основні відо-
мості: 
загальні дані: 
найменування 
споруди, прое-
ктна організа-
ція, будівельна 
організація, рік 
будування, 
опис конструк-
ції; 
експлуатаційні 
характерис-
тики: довжина, 

Підпункт 
3.2.32 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 паспорт споруди 
має відомості 
щодо наймену-
вання споруди, 
проектної орга-
нізації, будіве-
льної організа-
ції, року буду-
вання, опису 
конструкції, екс-
плуатаційних 
характеристик, 
природних умов 
ґрунтів фунда-
менту, парамет-
рів хвилі тощо, 
технічних хара-
ктеристик еле-
ментів та їх тех-
нічного стану, їх 
розрахункових 
характеристик, 
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розрахунково-
конструктивна 
ширина при-
чалу, розраху-
нково-техноло-
гічна ширина 
причалу, гли-
бина біля спо-
руди, позначка 
кордону, роз-
рахункове су-
дно, спеціалі-
зація за родом 
перероблюва-
них вантажів - 
для причаль-
них споруд; 
довжина, гли-
бина біля по-
рога споруди, 
позначка кор-
дону, ухил і 
довжина спус-
кових шляхів, 
розрахункове 
судно, кіль-
кість стапель-
них місць - для 
суднопідійма-
льних споруд; 
довжина, гли-
бина біля спо-
руди, позначка 
кордону - для 
берегоукріп-
лювальних 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

характеристик 
технічного 
стану споруди в 
цілому, дефор-
маційних харак-
теристик, інших 
даних 
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споруд; дов-
жина, глибина 
біля кордону з 
зовнішньої і 
внутрішньої 
сторони, поз-
начка верха - 
для захисних 
споруд; 
{Абзац третій 
підпункту 
3.2.32 пункту 
3.2 розділу 3 із 
змінами, вне-
сеними згідно 
з Наказом Мі-
ністерства ін-
фраструк-
тури № 411 від 
18.06.2013} 
природні 
умови: ґрунти 
фундаменту, 
параметри 
хвилі й ін.; 
технічні харак-
теристики: еле-
менти констру-
кції споруди і 
їхній техніч-
ний стан, еле-
менти облаш-
тування і їхній 
технічний 
стан, розрахун-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1494-13#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1494-13#n19
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кові характе-
ристики (допу-
стимі експлуа-
таційні наван-
таження, кое-
фіцієнти за-
пасу стійкості, 
зусилля і на-
пруження в 
елементах кон-
струкції й ін.), 
а також харак-
теристика тех-
нічного стану 
споруди в ці-
лому; 
деформаційні 
характерис-
тики: схема ро-
зташування 
спостережної 
геодезичної 
мережі та ре-
зультатів "ну-
льового" циклу 
спостережень 
за деформова-
ним станом 
конструкції; 
інші дані: ба-
лансова вар-
тість споруди, 
рекомендації 
щодо її пода-
льшої експлуа-
тації й ін 
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27.83. Паспорти під-

хідного каналу 
і портової ак-
ваторії повинні 
містити насту-
пні основні па-
раметри і хара-
ктеристики: 
підхідний ка-
нал (етапи бу-
дівництва і ре-
конструкції, 
конструкція, 
число прямолі-
нійних ділянок 
каналу, габа-
рити каналу, 
довжина суд-
нового ходу і 
прорізу, ази-
мути колін, 
кути повороту 
і радіуси заок-
руглень на ді-
лянках спря-
ження колін, 
наявність захи-
сних споруд, 
особливості 
траси каналу, 
режим руху су-
ден, параметри 
розрахунко-
вого судна, пе-
ріод навігації 
та ін.); 

Підпункт 
3.2.33 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 паспорти підхід-
ного каналу і 
портової аквато-
рії містять осно-
вні параметри і 
характеристики 
зазначені у під-
пункті 3.2.33 пу-
нкту 3.2 розділу 
3 Правил № 257 
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експлуатаційні 
можливості пі-
дхідного ка-
налу (максима-
льні габарити 
суден, режим 
проходження 
суден з різ-
ними габари-
тами й ін.); 
правила прове-
дення суден 
(умови входу, 
особливості 
руху, правила 
лоцманського 
проведення, 
правила букси-
рування, пла-
вання в льодо-
вих умовах, ха-
рактеристика 
рейдів і якір-
них стоянок, 
засобу радіоз-
в'язку, порядок 
дій під час ава-
рійних ситуа-
цій на каналі 
та ін.); 
портова аква-
торія (етапи 
будівництва і 
реконструкції, 
склад аквато-

довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 
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рії, площа, до-
вжина і ши-
рина акваторії, 
розподіл гли-
бин на аквато-
рії, довжина 
причального 
фронту, кіль-
кість причалів, 
їхнє розташу-
вання і спеціа-
лізація, водні 
шляхи на аква-
торії, захисні 
споруди, якірні 
стоянки, пе-
ріод навігації й 
ін.); 
навігаційна об-
становка 
(знаки навіга-
ційної обста-
новки, кіль-
кість, характе-
ристика і вид 
створів, харак-
теристика вог-
нів і знаків, ко-
ординати, ви-
сота, дальність 
видимості, до-
даткове устат-
кування, сучас-
ний стан і ін.); 
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портова аква-
торія (організа-
ція і загальні 
правила руху, 
особливості й 
обмеження 
руху, правила 
лоцманського 
проведення, 
особливості 
буксирування і 
швартування, 
плавання і від-
стій суден у 
льодових умо-
вах, характери-
стика рейдів і 
якірних стоя-
нок, засобу ра-
діозв'язку й 
ін.); 
природні 
умови (метео-
рологічні, гід-
рологічні, гео-
логічні, еколо-
гічні й інші 
умови району); 
режим замулю-
вання. Підхід-
ний канал (се-
редньорічні 
значення об-
сягу і шару на-
мулу, характе-
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рні ділянки за-
мулювання, 
розподіл шару 
намулу за дов-
жиною і шири-
ною каналу, 
причини заму-
лювання й ін.); 
портова аква-
торія (серед-
ньорічні зна-
чення обсягу і 
шару намулу, 
характерні ді-
лянки замулю-
вання, розпо-
діл шару на-
мулу площею 
акваторії й ін.); 
експлуатаційні 
днопоглиблю-
вальні роботи 
(обсяги робіт, 
класифікація 
ґрунтів розро-
бки й ін.); 
звалища ґру-
нту (кількість, 
розташування, 
місткість, ре-
жим відвалю-
вання ґрунтів, 
відстань до об'-
єктів днопог-
либлення й 
ін.); 
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додаткові дані. 
Враховуються 
різні фактори, 
пов'язані з екс-
плуатацією 
споруди (річ-
ковий стік, 
стійкість гідро-
технічних спо-
руд, берегові 
процеси у при-
бережній зоні 
тощо). У зале-
жності від кон-
кретних умов, 
що впливають 
на умови екс-
плуатації спо-
руди, допуска-
ється зміню-
вати або допо-
внювати відпо-
відні розділи 
паспорта; 
рекомендації 
щодо експлуа-
тації підхід-
ного каналу 
(портової аква-
торії); 
зміни і допов-
нення, що за-
носяться в пас-
порт. 
У разі наявно-
сті у споруди, 
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що підлягає 
паспортизації, 
будь-яких 
конструктив-
них особливос-
тей, у форму 
паспорта мо-
жуть бути за-
несені відпові-
дні зміни (при 
належному об-
ґрунтуванні) 

27.84. Планування, 
організація і 
якість робіт з 
ремонту по-
винні забезпе-
чити: 
довговічність 
споруд і їхніх 
конструктив-
них елементів; 
відновлення 
технічних і 
експлуатацій-
них характери-
стик споруди, 
їх збереження 
протягом 
усього періоду 
експлуатації; 
приведення те-
хнічних і екс-
плуатаційних 
характеристик 

Підпункт 
3.3.1 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 планування, ор-
ганізації і якість 
робіт з ремонту 
забезпечують 
довговічність 
споруд і їхніх 
конструктивних 
елементів, від-
новлення техні-
чних і експлуа-
таційних харак-
теристик спо-
руди, їх збере-
ження протягом 
усього періоду 
експлуатації, 
приведення тех-
нічних і експлу-
атаційних харак-
теристик спо-
руди у відповід-
ність до сучас-
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споруди у від-
повідність до 
сучасних ви-
мог режиму 
експлуатації 

 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

них вимог ре-
жиму експлуата-
ції 

27.85. Поточний ре-
монт викону-
ється силами 
підприємства 
або ремонт-
ними організа-
ціями. Терміни 
виконання по-
точних ремон-
тних робіт ви-
значаються 
відповідними 
службами під-
приємства. Об-
сяги і номенк-
латура поточ-
них ремонтних 

Підпункт 
3.3.3 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 поточний ре-
монт викону-
ється силами 
підприємства 
або ремонтними 
організаціями, 
терміни вико-
нання поточних 
ремонтних робіт 
визначаються 
відповідними 
службами підп-
риємства, об-
сяги і номенкла-
тура поточних 
ремонтних робіт 
визначаються за 
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робіт визнача-
ються за допо-
могою дефект-
них відомос-
тей, складених 
при виконанні 
технічних 
оглядів і інже-
нерних обсте-
жень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

допомогою де-
фектних відомо-
стей, складених 
при виконанні 
технічних огля-
дів і інженерних 
обстежень 

27.86. Капітальний 
ремонт пови-
нен виконува-
тись ремонт-
ними організа-
ціями, що ма-
ють відповідні 
ліцензії і ви-

Підпункт 
3.3.4 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 капітальний ре-
монт викону-
ється ремонт-
ними організаці-
ями, що мають 
відповідні ліце-
нзії і визнання 
Регістру судноп-
лавства України 
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знання Регіс-
тру судноплав-
ства України 

тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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27.87. В обов'язко-

вому порядку 
роботи з капі-
тального ремо-
нту повинні 
проводитись 
на підставі 
проектної до-
кументації, ро-
зробленої за 
матеріалами 
інженерних об-
стежень 

Підпункт 
3.3.5 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 роботи з капіта-
льного ремонту 
проводяться на 
підставі проект-
ної документа-
ції, розробленої 
за матеріалами 
інженерних об-
стежень 

 



1352 
 

довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

27.88. Ремонт споруд, 
зданих в оре-
нду, повинен 
здійснюватись 
відповідно до 
договору та 
чинних норма-
тивно-техніч-
них докумен-
тів 

Підпункт 
3.3.7 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 ремонт споруд, 
зданих в оренду, 
здійснюється 
відповідно до 
договору та чин-
них нормати-
вно-технічних 
документів 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.89. 3.3.9. Для сис-
тематизації і 
аналізу резуль-
татів робіт з 
технічного об-
слуговування й 
організації ре-
монтів розроб-
люється План 
заходів щодо 
усунення недо-
ліків, виявле-
них у процесі 
технічного об-
слуговування 
споруди. 
3.3.10. У план 
заходів з усу-
нення недолі-
ків, виявлених 

Підпункти 
3.3.9-3.3.13 
пункту 3.2 
розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 план заходів 
щодо усунення 
недоліків, вияв-
лених у процесі 
технічного об-
слуговування 
споруди розроб-
лено з урахуван-
ням вимог пунк-
тів 3.3.9-3.3.13 
Правил № 257 
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у результаті те-
хнічного об-
слуговування 
портових гід-
ротехнічних 
споруд (дода-
ток 10), зано-
сяться такі ос-
новні дані: 
перелік недолі-
ків, виявлених 
у результаті 
обстеження, 
їхній характер, 
кількісна оці-
нка; 
інженерні за-
ходи щодо усу-
нення виявле-
них недоліків, 
у тому числі 
заходи щодо 
охорони праці; 
особи, відпові-
дальні за вико-
нання інженер-
них заходів; 
терміни вико-
нання робіт; 
організація, що 
виконує ремо-
нтно-віднов-
лювальні ро-
боти; 
рекомендації з 
оптимальної 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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експлуатації 
споруди після 
усунення недо-
ліків. 
3.3.11. Під час 
розробки 
плану заходів 
особливу увагу 
слід приділяти 
аналізу і кла-
сифікації зафі-
ксованих дефе-
ктів, обсягам 
та термінам 
виконання ре-
монтно-віднов-
лювальних ро-
біт, а також 
питанням охо-
рони праці. 
3.3.12. Малоз-
начні дефекти 
конструктив-
них елементів і 
елементів об-
лаштування 
споруди, вияв-
лені в резуль-
таті обсте-
ження (техніч-
ний стан - "за-
довільний", 
"задовільний з 
обмежен-
нями"), по-
винні бути 
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усунуті за до-
помогою пото-
чних ремонт-
них робіт. 
3.3.13. Значні 
дефекти (пош-
кодження й 
руйнування) 
конструктив-
них елементів і 
елементів об-
лаштування, 
виявлені в ре-
зультаті обсте-
ження (техніч-
ний стан - "за-
довільний, по-
требує ремонт-
них робіт", "за-
довільний з об-
меженнями, 
потребує ремо-
нтних робіт"), 
повинні бути 
усунуті за до-
помогою капі-
тального ремо-
нту. У цьому 
випадку в обо-
в'язковому по-
рядку до про-
ведення робіт 
розробляються 
заходи щодо 
забезпечення 
охорони праці 
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та проектна до-
кументація на 
капітальний 
ремонт 

27.90. При віднесенні 
споруди до 
кваліфікацій-
них груп "не-
придатна до 
нормальної 
експлуатації", 
"аварійна" спо-
руда повинна 
бути виведена 
з експлуатації і 
в обов'язко-
вому порядку 
мають бути ро-
зроблені за-
ходи щодо за-
безпечення 
охорони праці 
(у межах виве-
деної з експлу-
атації ділянки 
споруди) 

Підпункт 
3.3.14 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 споруда відне-
сена до кваліфі-
каційних груп 
«непридатна до 
нормальної екс-
плуатації», «ава-
рійна» споруда, 
виведена з екс-
плуатації і має 
розроблені за-
ходи щодо за-
безпечення охо-
рони праці (у 
межах виведеної 
з експлуатації 
ділянки спо-
руди) 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.91. За результа-
тами позачер-
гового огляду 
технічний стан 
споруди може 
бути переведе-
ний з відповід-
ної тимчасової 
в основну кате-
горію "задові-
льний" або "за-
довільний з об-
меженнями", з 
розробкою за-
ходів щодо її 
оптимальної 
експлуатації. 
Відповідні 
зміни зано-
сяться в пас-
порт споруди 

Підпункт 
3.3.15 пункту 
3.2 розділу 3 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 технічний стан 
споруди переве-
дений з відпові-
дної тимчасової 
в основну кате-
горію «задовіль-
ний» або «задо-
вільний з обме-
женнями» з роз-
робкою заходів 
щодо її оптима-
льної експлуата-
ції та внесенням 
відповідних 
змін до паспо-
рту споруди за 
результатами 
позачергового 
огляду із повідо-
мленням Регіс-
тру судноплавс-
тва України про 
термін завер-
шення робіт з 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

капітального ре-
монту і резуль-
тати позачерго-
вого огляду спо-
руди 

27.92. Режим експлу-
атації порто-
вих акваторій 
(у межах відве-
деного водного 
простору у 
складі зовніш-
ніх і внутріш-
ніх рейдів, які-
рних стоянок, 
операційних і 
маневрових 
зон та ін.), а 
також підхід-
них каналів по-
винен встанов-
люватись Обо-

Підпункт 
4.1.2 пункту 
4.1 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 режим експлуа-
тації портових 
акваторій, а та-
кож підхідних 
каналів встанов-
лено обов'язко-
вими постано-
вами з ураху-
ванням їх техні-
чного стану, а 
також проект-
них і паспорт-
них характерис-
тик 
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в'язковими по-
становами з 
урахуванням 
їхнього дійс-
ного техніч-
ного стану, а 
також проект-
них і паспорт-
них характери-
стик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.93. Підхідні ка-
нали і портові 
акваторії по-
винні підтри-
муватись у га-
баритах, вста-
новлених прое-
ктом і паспор-
том 

Підпункт 
4.1.4 пункту 
4.1 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 підхідні канали і 
портові аквато-
рії підтриму-
ються у габари-
тах, встановле-
них проектом і 
паспортом 

 



1361 
 

тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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27.94. Оголошена 

осадка суден, 
що прийма-
ються підпри-
ємством протя-
гом навігацій-
ного періоду, 
повинна вста-
новлюватись 
за наказом під-
приємства і 
вноситись в 
Обов'язкові по-
станови 

Підпункт 
4.1.5 пункту 
4.1 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 оголошена оса-
дка суден, що 
приймаються 
підприємством 
протягом навіга-
ційного періоду, 
встановлена на-
казом підприєм-
ства і внесена в 
обов'язкові пос-
танови 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

27.95. Осадка суден 
при плаванні 
на підхідних 
каналах і пор-
тових аквато-
ріях не по-
винна переви-
щувати прохі-
дну осадку, 
встановлену 
службою капі-
тана порту. 
Прохідна оса-
дка суден по-
винна визнача-
тись на підс-
таві даних про 
глибини з ура-
хуванням гід-
рометеорологі-
чних умов пла-
вання і встано-
влюватись за 
наказом підп-
риємства 

Підпункт 
4.1.6 пункту 
4.1 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 осадка суден 
при плаванні на 
підхідних кана-
лах і портових 
акваторіях не 
перевищує про-
хідну осадку, 
встановлену 
службою капі-
тана порту, про-
хідна осадка су-
ден визначена 
на підставі да-
них про глибини 
з урахуванням 
гідро-метеоро-
логічних умов 
плавання і вста-
новлена наказом 
підприємства 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.96. На кожне су-
дно, що прибу-
ває на підпри-
ємство, мають 
бути передані 
відомості про 
прохідну оса-
дку суден, а та-
кож Обов'яз-
кові постанови 

Підпункт 
4.1.7 пункту 
4.1 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 на кожне судно, 
що прибуває на 
підприємство, 
передаються ві-
домості про 
прохідну осадку 
суден, а також 
обов'язкові пос-
танови 
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О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.97. Підхідні ка-
нали і портові 
акваторії ма-
ють бути осна-
щені достат-
ньою кількістю 
засобів навіга-
ційного облад-
нання (далі - 
ЗНО), що пере-
бувають у ві-
данні організа-

Підпункт 
4.1.8 пункту 
4.1 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 підхідні канали і 
портові аквато-
рії оснащені до-
статньою кількі-
стю засобів на-
вігаційного об-
ладнання, що 
перебувають у 
віданні організа-
цій, які займа-
ються їх експлу-
атацією у зонах 
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цій, які займа-
ються експлуа-
тацією ЗНО у 
зонах їх відпо-
відальності 
(Держгідрогра-
фія, Чоразмор-
шлях, Укрвод-
шлях). Режим 
роботи ЗНО і 
їх технічна 
експлуатація 
здійснюється 
відповідно до 
вимог Поло-
ження про на-
вігаційно-гід-
рографічне за-
безпечення мо-
реплавства у 
внутрішніх 
морських во-
дах, територіа-
льному морі та 
виключній 
(морській) еко-
номічній зоні 
України, за-
твердженого 
наказом Мініс-
терства транс-
порту та зв'я-
зку України 
від 29 травня 
2006 року № 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

їх відповідаль-
ності. 
Режим роботи 
засобів навіга-
ційного облад-
нання і їх техні-
чна експлуата-
ція здійснюється 
відповідно до 
вимог Поло-
ження № 514 
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514, зареєстро-
ваного в Мініс-
терстві юстиції 
України 14 че-
рвня 2006 року 
за № 708/12582 
(із змінами) 

27.98. При зміні габа-
ритів підхід-
них каналів і 
судноплавних 
ділянок аква-
торій має бути 
відповідним 
чином змінено 
розміщення 
ЗНО з повідом-
ленням про це 
Держгідрогра-
фії 

Підпункт 
4.1.9 пункту 
4.1 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-

4 при зміні габа-
ритів підхідних 
каналів і судно-
плавних ділянок 
акваторій відпо-
відним чином 
змінюється роз-
міщення засобів 
навігаційного 
обладнання з 
повідомленням 
про це Держгід-
рографії 
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О4 

них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.99. При пошко-
дженні ЗНО 
або їхній не-
справності ка-
пітан порту по-
винен вжити 
термінових за-
ходів, що за-
безпечують 
безпеку руху 
суден, і повідо-
мити організа-
ції у зонах їх 
відповідально-
сті (Держгідро-
графія, Чораз-
моршлях, Укр-
водшлях) 

Підпункт 
4.1.10 пункту 
4.1 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 при пошко-
дженні засобів 
навігаційного 
обладнання або 
їхній несправно-
сті капітан 
порту повинен 
вжити терміно-
вих заходів, що 
забезпечують 
безпеку руху су-
ден, і повідо-
мити організації 
у зонах їх відпо-
відальності 
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О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.100. Забороняється 
будування або 
улаштування у 
межах підхід-
них каналів і 
портових аква-
торій будь-
яких споруд 
(устатку-
вання), які 
утруднюють 
рух суден і об-

Підпункт 
4.1.12 пункту 
4.1 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 у межах підхід-
них каналів і по-
ртових аквато-
рій відсутні 
будь-які спо-
руди (устатку-
вання), які утру-
днюють рух су-
ден і обмежують 
ефективність дії 
засобів навіга-
ційного облад-
нання 
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межують ефек-
тивність дії 
ЗНО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.101. Для попере-
дження пошко-
дження підвод-
них об'єктів 
(споруд) у разі, 
якщо їхні 

Абзац пер-
ший підпун-
кту 4.1.13 пу-
нкту 4.1 роз-
ділу 4 Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 

52.22 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 для попере-
дження пошко-
дження підвод-
них об'єктів 
(споруд) у разі, 
якщо їхні траси 
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траси перети-
нають підхідні 
канали, пор-
тові акваторії, 
охоронні зони 
мають бути 
встановлені і 
позначені від-
повідними зна-
ками 

які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

перетинають пі-
дхідні канали, 
портові аквато-
рії, встановлені і 
позначені відпо-
відними зна-
ками охоронні 
зони 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

27.102. В охоронних 
зонах заборо-
няється: 
кидати якір; 
проходити з 
відданими яко-
рями, ланцю-
гами, лотами, 
волокушами і 
тралами; 
провадити ван-
тажно-розван-
тажувальні і 
днопоглиблю-
вальні роботи; 
причалювати 
до берега в мі-
сцях, огоро-
джених сигна-
льними зна-
ками 

Абзац дру-
гий-шостий 
підпункту 
4.1.13 пункту 
4.1 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 в охоронних зо-
нах не здійсню-
ється кидання 
якорів, прохо-
дження з відда-
ними якорями, 
ланцюгами, ло-
тами, волоку-
шами і тралами, 
провадження ва-
нтажно-розван-
тажувальних і 
днопоглиблю-
валь-них робіт, 
причалювання 
до берега в міс-
цях, огородже-
них сигналь-
ними знаками 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.103. Усі роботи, які 
мають бути ви-
конані в охо-
ронних зонах, 
а також поб-
лизу від них, 
слід поперед-
ньо погодити з 
підприємст-
вами, у сфері 
управління 
яких перебува-
ють підводні 
об'єкти (спо-
руди) 

Абзац сьомий 
підпункту 
4.1.13 пункту 
4.1 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 усі роботи, які 
виконуються в 
охоронних зо-
нах, а також по-
близу від них, 
попередньо по-
годжено з підп-
риємствами, у 
сфері управ-
ління яких пере-
бувають підво-
дні об'єкти (спо-
руди) 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.104. Технічне об-
слуговування 
підхідних ка-
налів і порто-
вих акваторій 
повинне забез-
печувати беза-
варійне пла-
вання і стоянку 
суден, у тому 
числі у льодо-
вих умовах. На 
судноремонт-
них заводах те-
хнічне обслу-
говування ак-
ваторії по-

Підпункт 
4.2.1 пункту 
4.2 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 технічне обслу-
говування підхі-
дних каналів і 
портових аква-
торій забезпечує 
безаварійне пла-
вання і стоянку 
суден, у тому 
числі у льодо-
вих умовах, на 
судноремонтних 
заводах технічне 
обслуговування 
акваторії забез-
печує безава-
рійне плавання і 
стоянку суден, 
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винне забезпе-
чувати безава-
рійне плавання 
і стоянку су-
ден, що ремон-
туються, без-
печну й ефек-
тивну роботу 
суднопідйом-
них споруд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

що ремонту-
ються, безпечну 
й ефективну ро-
боту суднопід-
йомних споруд 

27.105. Технічне об-
слуговування 
підхідних ка-
налів і порто-
вих акваторій 
повинне забез-
печувати: 

Підпункт 
4.2.2 пункту 
4.2 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 технічне обслу-
говування підхі-
дних каналів і 
портових аква-
торій забезпечує 
підтримання не-
обхідних навіга-
ційних габаритів 
з позначенням 
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підтримання 
необхідних на-
вігаційних га-
баритів з поз-
наченням ЗНО 
за схемою, по-
годженою із 
організаціями 
у зонах їх від-
повідальності 
(Держгідрогра-
фія, Чоразмор-
шлях, Укрвод-
шлях); 
безпеку судно-
плавства під 
час проведення 
експлуатацій-
них днопогли-
блювальних 
робіт; 
додержання 
вимог органів 
державного на-
гляду за ста-
ном навколиш-
нього природ-
ного середо-
вища 

тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

засобів навіга-
ційного облад-
нання за схе-
мою, погодже-
ною із організа-
ціями у зонах їх 
відповідально-
сті, безпеку суд-
ноплавства під 
час проведення 
експлуатаційних 
днопоглиблю-
валь-них робіт, 
додержання ви-
мог органів дер-
жавного нагляду 
за станом навко-
лишнього при-
родного середо-
вища 
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27.106 Установлення 

на штатні мі-
сця і технічне 
обслугову-
вання ЗНО 
здійснюється 
організаціями 
у зонах їх від-
повідальності 
(Держгідрогра-
фія, Чоразмор-
шлях, Укрвод-
шлях) відпо-
відно до ви-
мог Поло-
ження про на-
вігаційно-гід-
рографічне за-
безпечення мо-
реплавства у 
внутрішніх 
морських во-
дах, територіа-
льному морі та 
виключній 
(морській) еко-
номічній зоні 
України, за-
твердженого 
наказом Мініс-
терства транс-
порту та зв'я-
зку України 
від 29 травня 
2006 року № 

Підпункт 
4.2.3 пункту 
4.2 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 установлення на 
штатні місця і 
технічне обслу-
говування засо-
бів навігацій-
ного обладнання 
здійснюється 
організаціями у 
зонах їх відпові-
дальності відпо-
відно до ви-
мог Положення 
№ 514 
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514, зареєстро-
ваного в Мініс-
терстві юстиції 
України 14 че-
рвня 2006 року 
за № 708/12582 
(із змінами) 

довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

27.107. На підхідних 
каналах і пор-
тових аквато-
ріях необхідно 
систематично 
виконувати 
такі роботи: 
провадити ре-
гулярні і поза-
чергові конт-
рольні проміри 
глибин; 
експлуатаційні 
днопоглиблю-
вальні роботи з 
підтримання 
навігаційних 
габаритів; 
спостереження 
за чистотою 
вод; 
очищення дна 
від різних пре-
дметів, що пе-
решкоджають 
судноплавству; 

Підпункт 
4.2.5 пункту 
4.2 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 на підхідних ка-
налах і портових 
акваторіях сис-
тематично вико-
нуються роботи 
з провадження 
регулярних і по-
зачергових кон-
трольних промі-
рів глибин, екс-
плуатаційних 
днопоглиблю-
валь-них робіт з 
підтримання на-
вігаційних габа-
ритів, спостере-
ження за чисто-
тою вод, очи-
щення дна від 
різних предме-
тів, що переш-
коджають суд-
ноплавству, ре-
монту та заміни 
(при необхідно-
сті) засобів наві-
гаційного облад-
нання 
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ремонт та за-
міну (при не-
обхідності) 
ЗНО 

 
 
 
 
 
О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.108. Періодичність 
промірних і 
тральних робіт 
встановлю-
ється підпри-
ємством у за-
лежності від гі-
дрометеороло-
гічних умов і 
інтенсивності 
відкладення 
намулу на під-
хідних каналах 
і портових ак-
ваторіях, але 
не рідше 1 разу 
на рік 

Підпункт 
4.2.6 пункту 
4.2 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 періодичність 
промірних і тра-
льних робіт 
встановлено під-
приємством у 
залежності від 
гідрометеороло-
гіч-них умов і 
інтенсивності 
відкладення на-
мулу на підхід-
них каналах і 
портових аква-
торіях, але не рі-
дше 1 разу на 
рік 
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О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.109. На підставі да-
них промірів 
необхідно 
складати плани 
глибин підхід-
них каналів і 
судноплавних 
частин аквато-
рій, визначати 
товщину шару, 
інтенсивність і 
джерела надхо-

Підпункт 
4.2.7 пункту 
4.2 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 на підставі да-
них промірів 
складено плани 
глибин підхід-
них каналів і су-
дноплавних час-
тин акваторій, 
визначено тов-
щину шару, ін-
тенсивність і 
джерела надхо-
дження намулу, 
а також обсяг 
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дження на-
мулу, а також 
обсяг необхід-
них експлуата-
ційних днопог-
либлювальних 
робіт і терміни 
їхнього вико-
нання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

необхідних екс-
плуатаційних 
днопоглиблю-
валь-них робіт і 
терміни їхнього 
виконання 

27.110. На підхідні ка-
нали і портові 
акваторії ма-
ють бути скла-
дені паспорти. 

Підпункт 
4.2.8 пункту 
4.2 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 

52.22 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 на підхідні ка-
нали і портові 
акваторії скла-
дені паспорти, 
вносяться допо-
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Внесення до-
повнень і коре-
гування паспо-
ртів підхідних 
каналів і пор-
тових аквато-
рій повинне 
здійснюватись 
ВГіІС (ВКБ) і 
службою капі-
тана порту 

які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

внення і здійс-
нюється корегу-
вання 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

27.111. Експлуатаційні 
днопоглиблю-
вальні роботи 
на підхідних 
каналах і пор-
тових аквато-
ріях підпри-
ємств повинні 
здійснюватись 
відповідно до 
вимог Поло-
ження про на-
вігаційно-гід-
рографічне за-
безпечення мо-
реплавства у 
внутрішніх 
морських во-
дах, територіа-
льному морі та 
виключній 
(морській) еко-
номічній зоні 
України, за-
твердженого 
наказом Мініс-
терства транс-
порту та зв'я-
зку України 
від 29 травня 
2006 року № 
514, зареєстро-

Підпункт 
4.3.1 пункту 
4.3 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 експлуатаційні 
днопоглиблюва-
льні роботи на 
підхідних кана-
лах і портових 
акваторіях підп-
риємств здійс-
нюються відпо-
відно до вимог 
Положення № 
514 
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ваного в Мініс-
терстві юстиції 
України 14 че-
рвня 2006 року 
за № 708/12582 
(із змінами) 

О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.112. Технічне за-
вдання на екс-
плуатаційні 
днопоглиблю-
вальні роботи 
та план їхнього 
виконання по-
винні склада-
тись в ВГіІС 
(ВКБ) і затвер-
джуватись го-
ловним інже-
нером після 
погодження з 
капітаном 
порту 

Підпункт 
4.3.3 пункту 
4.3 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 технічне за-
вдання на екс-
плуатаційні дно-
поглиблюваль-
ні роботи та 
план їхнього ви-
конання затвер-
джено головним 
інженером після 
погодження з 
капітаном порту 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.113. Матеріали для 
одержання до-
зволів на екс-
плуатаційні 
днопоглиблю-
вальні роботи і 
відвали ґрунту 
готуються спе-
ціалізованою 
організацією 
на замовлення 
підприємства 

Підпункт 
4.3.5 пункту 
4.3 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 матеріали для 
одержання до-
зволів на екс-
плуатаційні дно-
поглиблювальні 
роботи і відвали 
ґрунту готу-
ються спеціалі-
зованою органі-
зацією на замов-
лення підприєм-
ства 
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О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.114. Експлуатаційні 
днопоглиблю-
вальні роботи 
на підхідних 
каналах і пор-
тових аквато-
ріях повинні 
виконуватись 

Підпункт 
4.3.6 пункту 
4.3 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 експлуатаційні 
днопоглиблюва-
льні роботи на 
підхідних кана-
лах і портових 
акваторіях вико-
нуються спеціа-
лізованими під-
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спеціалізова-
ними підряд-
ними організа-
ціями, які ма-
ють відповідні 
технічні за-
соби, ліцензію 
і дозвіл, одер-
жані у встанов-
леному по-
рядку 

тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

рядними органі-
заціями, які ма-
ють відповідні 
технічні засоби, 
ліцензію і до-
звіл, одержані у 
встановленому 
порядку 
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27.115. Підводний від-

вал повинен 
бути обладна-
ний ЗНО си-
лами організа-
цій у зонах їх 
відповідально-
сті (Держгідро-
графія, Чораз-
моршлях, Укр-
водшлях) 

Підпункт 
4.3.7 пункту 
4.3 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 підводний від-
вал обладнаний 
знаками навіга-
ційного облад-
нання силами 
організацій у зо-
нах їх відповіда-
льності 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

27.116. У технічному 
завданні на 
проведення 
експлуатацій-
них днопогли-
блювальних 
робіт біля спо-
руд або у рай-
оні трас підво-
дних інженер-
них комуніка-
цій мають бути 
зазначені без-
печні відстані 
від лицьової 
межі споруди 
до меж робочої 
прорізі, а та-
кож від меж 
охоронних зон 
до ґрунтозабір-
ного пристрою 
і якорів земс-
наряда 

Підпункт 
4.3.8 пункту 
4.3 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 у технічному за-
вданні на прове-
дення експлуа-
таційних днопо-
глиблюваль-них 
робіт біля спо-
руд або у районі 
трас підводних 
інженерних ко-
мунікацій зазна-
чені безпечні ві-
дстані від ли-
цьової межі спо-
руди до меж ро-
бочої прорізі, а 
також від меж 
охоронних зон 
до ґрунтозабір-
ного пристрою і 
якорів земсна-
ряда 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.117. Під час прове-
дення експлуа-
таційних дно-
поглиблюваль-
них робіт біля 
споруди ро-
боча глибина 
черпання з 
урахуванням 
перебору ґру-
нту і безпечні 
межі набли-
ження до спо-
руди признача-
ються за пого-
дженням з про-
ектною органі-
зацією у зале-
жності від кон-

Підпункт 
4.3.9 пункту 
4.3 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 під час прове-
дення експлуа-
таційних днопо-
глиблюваль-них 
робіт біля спо-
руди робоча 
глибина чер-
пання з ураху-
ванням пере-
бору ґрунту і 
безпечні межі 
наближення до 
споруди призна-
чаються за пого-
дженням з прое-
ктною організа-
цією у залежно-
сті від конструк-
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струкції спо-
руди і характе-
ристик земсна-
ряда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

ції споруди і ха-
рактеристик зе-
мснаряда 

27.118. Контроль за 
проведенням 
експлуатацій-
них днопогли-
блювальних 
робіт і їхнє 
приймання 
підприємством 
повинні здійс-
нюватись від-
повідно до ви-

Підпункт 
4.3.10 пункту 
4.3 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 контроль за про-
веденням екс-
плуатаційних 
днопоглиблюва-
льних робіт і 
їхнє приймання 
підприємством 
здійснюються 
відповідно до 
вимог чинної 
нормативної до-
кументації 
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мог чинної но-
рмативної до-
кументації 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.119. Під час прове-
дення експлуа-
таційних дно-
поглиблюваль-
них робіт у мі-

Підпункт 
4.3.11 пункту 
4.3 розділу 4 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 

52.22 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 під час прове-
дення експлуа-
таційних днопо-
глиблювальних 
робіт у місцях, 
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сцях, засміче-
них вибухоне-
безпечними 
предметами, 
роботи по-
винні викону-
ватись з дотри-
манням заходів 
техніки без-
пеки та охо-
рони праці 

які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

засмічених ви-
бухонебезпеч-
ними предме-
тами, роботи ви-
конуються з до-
триманням захо-
дів техніки без-
пеки та охорони 
праці 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

27.120. Для здійснення 
оперативного 
контролю за 
технічним ста-
ном і режимом 
експлуатації 
кранових шля-
хів відділом 
механізації має 
бути складена 
схема шляхів 
із зазначенням 
розміщення 
кранів і інших 
перевантажу-
вальних ма-
шин. 
Основні дані 
про кранові 
шляхи мають 
бути зазначені 
в паспорті спо-
руди, на якій 
вони розташо-
вані. Усі зміни 
щодо кранових 
шляхів вно-
сяться в пас-
порт споруди 

Підпункт 
5.1.2 пункту 
5.1 розділу 5 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 для здійснення 
оперативного 
контролю за те-
хнічним станом 
і режимом екс-
плуатації крано-
вих шляхів скла-
дена схема шля-
хів із зазначен-
ням розміщення 
кранів і інших 
перевантажу-
валь-них машин, 
основні дані про 
кранові шляхи 
мають бути за-
значені в паспо-
рті споруди, на 
якій вони розта-
шовані. Усі 
зміни щодо кра-
нових шляхів 
вносяться в пас-
порт споруди 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.121. Не передбачені 
проектом пере-
вантажувальні 
машини мо-
жуть бути 
установлені на 
існуючі кра-
нові рейки 
тільки після 
перевірки роз-
рахунком (із 
залученням 
проектної ор-
ганізації), який 
підтверджує, 
що зусилля в 
елементах спо-
руди не пере-
вищують допу-
стимі значення 

Підпункт 
5.1.3 пункту 
5.1 розділу 5 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 не передбачені 
проектом пере-
вантажувальні 
машини устано-
влені на існуючі 
кранові рейки 
тільки після пе-
ревірки розраху-
нком (із залу-
ченням проект-
ної організації), 
який підтвер-
див, що зусилля 
в елементах спо-
руди не переви-
щують допус-
тимі значення 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.122. Для запобі-
гання дефор-
мацій крано-
вого шляху, 
що перешко-
джають норма-
льній експлуа-
тації переван-
тажувальних 
машин, необхі-
дно: 
забезпечити 
безперебійну 
роботу при-
строїв для від-
ведення води 
від ниток кра-
нового шляху; 

Підпункт 
5.1.4 пункту 
5.1 розділу 5 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 для запобігання 
деформацій кра-
нового шляху, 
що перешкоджа-
ють нормальній 
експлуатації пе-
ревантажуваль-
них машин, за-
безпечено без-
перебійну ро-
боту пристроїв 
для відведення 
води від ниток 
кранового 
шляху, вико-
нано попереднє 
обкатування 
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виконати попе-
реднє обкату-
вання рейок 
перед введен-
ням їх в екс-
плуатацію 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

рейок перед вве-
денням їх в екс-
плуатацію 

27.123. Робота перева-
нтажувальних 
машин заборо-
няється в на-
ступних випад-
ках: 
на шпально-ба-
ластному фун-

Підпункт 
5.1.5 пункту 
5.1 розділу 5 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 робота переван-
тажуваль-них 
машин заборо-
няється у випад-
ках, якщо на 
шпально-баласт-
ному фундаме-
нті - ближче ніж 
три метри від 

 



1398 
 

даменті - бли-
жче ніж три 
метри від осі 
переднього ко-
леса переван-
тажувальної 
машини до де-
фектної діля-
нки; 
на залізобетон-
них балках 
(плитах), па-
льовому фун-
даменті - бли-
жче ніж один 
метр від осі пе-
реднього ко-
леса переван-
тажувальної 
машини до де-
фектної діля-
нки. 
Рух переванта-
жувальної ма-
шини через де-
фектну ділянку 
кранового 
шляху може 
бути здійснено 
тільки з до-
зволу началь-
ника експлуа-
туючого під-
розділу, під на-
глядом призна-

тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

осі переднього 
колеса переван-
тажувальної ма-
шини до дефект-
ної ділянки, на 
залізобетонних 
балках (плитах), 
пальовому фун-
даменті - бли-
жче ніж один 
метр від осі пе-
реднього колеса 
перевантажува-
льної машини 
до дефектної ді-
лянки. Рух пере-
вантажувальної 
машини через 
дефектну діля-
нку кранового 
шляху здійсню-
ється тільки з 
дозволу началь-
ника експлуату-
ючого підроз-
ділу, під нагля-
дом призначеної 
ним відповіда-
льної особи і за 
умови вжиття 
необхідних зас-
тережних захо-
дів 
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ченої ним від-
повідальної 
особи і за 
умови вжиття 
необхідних за-
стережних за-
ходів 

27.124. Під час скла-
дування ван-
тажу поблизу 
кранового 
шляху повинна 
дотримуватись 
відстань не 
менше ніж 2,0 
м від штабеля 
до осі рейки на 
рівні поверхні 
території 

Підпункт 
5.1.6 пункту 
5.1 розділу 5 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-

4 під час складу-
вання вантажу 
поблизу крано-
вого шляху до-
тримується відс-
тань не менше 
ніж 2,0 м від 
штабеля до осі 
рейки на рівні 
поверхні тери-
торії 
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О4 

них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.125. Технічне об-
слуговування 
кранових шля-
хів повинне 
включати: 
регулярні тех-
нічні огляди; 
технічний 
огляд; 
систематичну 
заміну окре-
мих елементів 
шляхів (шпал, 
рейок, кріп-
лення), які зно-
силися або по-
шкоджені; 
своєчасне усу-
нення відхи-
лень парамет-
рів кранового 

Підпункт 
5.2.2 пункту 
5.2 розділу 5 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 технічне обслу-
говування кра-
нових шляхів 
включає регуля-
рні технічні 
огляди, техніч-
ний огляд, сис-
тематичну за-
міну окремих 
елементів шля-
хів (шпал, 
рейок, кріп-
лення), які зно-
силися або пош-
коджені, своєча-
сне усунення 
відхилень пара-
метрів крано-
вого шляху від 
встановлених 
допусків 
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шляху від 
встановлених 
допусків 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.126. Регулярні тех-
нічні огляди 
повинні прово-
дитись що-
денно праців-
никами, відпо-
відальними за 
утримання кра-
нового шляху. 
Не рідше 1 
разу у 3 місяці 
в регулярних 
технічних 

Підпункт 
5.2.3 пункту 
5.2 розділу 5 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 регулярні техні-
чні огляди про-
водяться що-
денно працівни-
ками, відповіда-
льними за утри-
мання крано-
вого шляху та 
не рідше 1 разу 
у 3 місяці в ре-
гулярних техні-
чних оглядах бе-
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оглядах по-
винні брати 
участь фахівці 
ВГіІС (ВКБ) 
підприємства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

руть участь фа-
хівці відділів гі-
дротехнічних і 
інженерних спо-
руд морських 
портів, служби 
капітана порту і 
відділів капіта-
льного будівни-
цтва підприємс-
тва 

27.127. 5.2.4. У про-
цесі регуляр-
ного техніч-
ного огляду 

Підпункт 
5.2.4 – 5.2.5 
пункту 5.2 
розділу 5 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 

52.22 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 у процесі регу-
лярного техніч-
ного огляду кра-
нових шляхів 
перевіряється 
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кранових шля-
хів необхідно 
перевіряти: 
стан прирейко-
вих канавок і 
водовідвідних 
пристроїв; 
ступінь зносу 
головки рейок; 
наявність нака-
тів (зламів) го-
ловки рейок, 
тріщин і зрубу-
вання рейок; 
ступінь корозії 
рейок і кріп-
лення; 
стан стиків і 
скріплення 
рейок; 
щільність при-
лягання рейок 
до шпал, підк-
ранових плит і 
балок; 
наявність пош-
кодження де-
рев'яних шпал; 
наявність пош-
кодження залі-
зобетонних 
шпал, плит і 
балок; 
стан деревини, 
арматури і бе-
тону в місцях 

які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

стан прирейко-
вих канавок і 
водовідвідних 
пристроїв, сту-
пінь зносу голо-
вки рейок, наяв-
ність накатів 
(зламів) головки 
рейок, тріщин і 
зрубування 
рейок, ступінь 
корозії рейок і 
кріплення, стан 
стиків і скріп-
лення рейок, 
щільність при-
лягання рейок 
до шпал, підкра-
нових плит і ба-
лок, наявність 
пошкодження 
дерев'яних 
шпал, наявність 
пошкодження 
залізобетонних 
шпал, плит і ба-
лок, стан дере-
вини, арматури і 
бетону в місцях 
кріплення 
рейок, стан ба-
ластового шару, 
стан і кріплення 
кінцевих упорів, 
стан пристроїв, 
що заземлюють, 
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кріплення 
рейок; 
стан баласто-
вого шару; 
стан і кріп-
лення кінцевих 
упорів; 
стан пристроїв, 
що заземлю-
ють. 
5.2.5. У разі 
виявлення де-
фектів, зазна-
чених у пункті 
5.2.4, необхі-
дно повідо-
мити про них 
начальника 
експлуатую-
чого підроз-
ділу і ВГіІС 
(ВКБ) підпри-
ємства 

морського та рі-
чкового транс-
порту 

у разі виявлення 
дефектів, пові-
домлено началь-
ника експлуату-
ючого підроз-
ділу і відділів гі-
дротехнічних і 
інженерних спо-
руд морських 
портів, служби 
капітана порту і 
відділів капіта-
льного будівни-
цтва підприємс-
тва 

27.128. За результа-
тами регуляр-
них технічних 
оглядів у про-
цесі виконання 
робіт з утри-
мання і техніч-
ного обслуго-
вування крано-
вого шляху 
слід система-
тично прово-
дити (силами 

Підпункт 
5.2.6 пункту 
5.2 розділу 5 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 за результатами 
регулярних тех-
нічних оглядів у 
процесі вико-
нання робіт з ут-
римання і техні-
чного обслуго-
вування крано-
вого шляху сис-
тематично про-
водяться (си-
лами експлуату-

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1191-05/print#n356
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1191-05/print#n356
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експлуатую-
чого підроз-
ділу) очи-
щення прирей-
кових канавок 
і водовідвідних 
пристроїв, зма-
щення і підтя-
гування болтів, 
заміну дефект-
них болтів і га-
йок, підби-
вання баласту, 
відновлення кі-
нцевих упорів, 
приварювання 
міжрейкових 
з'єднань, що 
заземлюють, та 
ін 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

ючого підроз-
ділу) очищення 
прирейкових ка-
навок і водовід-
відних при-
строїв, зма-
щення і підтягу-
вання болтів, за-
міна дефектних 
болтів і гайок, 
підбивання ба-
ласту, віднов-
лення кінцевих 
упорів, прива-
рювання між-
рейкових з'єд-
нань, що зазем-
люють, та інше 

27.129. Кранові 
шляхи, що пе-
ребувають в 
експлуатації, 

Підпункт 
5.2.7 пункту 
5.2 розділу 5 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 

52.22 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 щодо кранових 
шляхів, що пе-
ребувають в екс-
плуатації, здійс-
нюються періо-
дичні технічні 
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підлягають та-
ким технічним 
оглядам: 
періодичному - 
на шпально-ба-
ластному фун-
даменті, на за-
лізобетонних 
балках (пли-
тах) - не рідше 
1 разу в 6 міся-
ців; 
на пальовому 
фундаменті - 
не рідше 1 разу 
на рік; 
позачерговому 
- після ремо-
нту, при уста-
новленні нової 
перевантажу-
вальної ма-
шини; 
при одержанні 
припису пред-
ставника ор-
гану Держнаг-
лядохорон-
праці або пра-
цівника, що 
здійснює на-
гляд за утри-
манням і без-
печною екс-

які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

огляди - на шпа-
льно-баласт-
ному фундаме-
нті, на залізобе-
тонних балках 
(плитах) - не рі-
дше 1 разу в 6 
місяців, на па-
льовому фунда-
менті - не рідше 
1 разу на рік, по-
зачерговому - 
після ремонту, 
при установ-
ленні нової пе-
ревантажуваль-
ної машини, при 
одержанні при-
пису представ-
ника органу 
Держнагляд-
охоронпраці або 
працівника, що 
здійснює нагляд 
за утриманням і 
безпечною екс-
плуатацією пе-
ревантажуваль-
них машин 



1407 
 

плуатацією пе-
ревантажува-
льних машин 

морського та рі-
чкового транс-
порту 

27.130. Періодичний 
технічний 
огляд кранових 
шляхів пови-
нен проводи-
тись у терміни, 
встановлені 
графіком, роз-
робленим від-
ділом механі-
зації підприєм-
ства для техні-
чного огляду 
перевантажу-
вальних ма-
шин, погодже-
ним з ВГіІС 
(ВКБ) підпри-
ємства. 
У періодичних 
технічних 
оглядах пови-
нен брати уч-
асть працівник, 
відповідальний 
за утримання 
кранового 
шляху в справ-
ному стані 

Підпункт 
5.2.8 пункту 
5.2 розділу 5 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 періодичний те-
хнічний огляд 
кранових шля-
хів проводиться 
у терміни, вста-
новлені графі-
ком, розробле-
ним відділом 
механізації під-
приємства для 
технічного 
огляду переван-
тажуваль-них 
машин, пого-
дженим з відді-
лів гідротехніч-
них і інженер-
них споруд мор-
ських портів, 
служби капітана 
порту і відділів 
капітального бу-
дівництва підп-
риємства за уча-
стю працівників, 
відповідальних 
за утримання 
кранового 
шляху в справ-
ному стані підп-
риємства 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.131. Під час техніч-
ного огляду 
кранового 
шляху прово-
дяться: 
огляд; 
нівелювання; 
вимірювання 
відстані між 
осями рейок 

Підпункт 
5.2.9 пункту 
5.2 розділу 5 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 під час техніч-
ного огляду кра-
нового шляху 
проводяться 
огляд, нівелю-
вання, вимірю-
вання відстані 
між осями рейок 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.132. Кранові шляхи 
повинні екс-
плуатуватися з 
дотриманням 
допусків на ві-
дхилення від 
проектного по-
ложення, вста-
новлених за те-
хнічними ви-
могами фірм-
виробників пе-
ревантажува-
льного устат-
кування 

Підпункт 
5.2.10 пункту 
5.2 розділу 5 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 кранові шляхи 
експлуатуються 
з дотриманням 
допусків на від-
хилення від про-
ектного поло-
ження, встанов-
лених за техніч-
ними вимогами 
фірм-виробни-
ків переванта-
жуваль-ного 
устаткування 
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О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.133. Поточний і ка-
пітальний ре-
монти повинні 
виконуватися 
відповідно до 
дефектних ві-
домостей 

Підпункт 
5.3.1 пункту 
5.3 розділу 5 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 

4 поточний і капі-
тальний ремо-
нти викону-
ються відпо-
відно до дефект-
них відомостей 
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тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 
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27.134. Основні ро-

боти з ремонту 
кранового 
шляху повинні 
виконуватися 
за графіком, 
що передбачає 
мінімальні тер-
міни виве-
дення його з 
експлуатації 

Підпункт 
5.3.2 пункту 
5.3 розділу 5 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 

4 основні роботи з 
ремонту крано-
вого шляху по-
винні виконува-
тися за графі-
ком, що перед-
бачає мінімальні 
терміни виве-
дення його з 
експлуатації 
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довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

природному 
середовищу 

27.135. Виконавець 
робіт з ремо-
нту кранового 
шляху повинен 
одержати до-
звіл від відпо-
відних служб 
підприємства 
на прова-
дження робіт, а 
також наряд-
допуск із за-
значенням ді-
лянки шляху 
(майданчика), 
у межах якого 
буде здійсню-
ватись ремонт 

Підпункт 
5.3.3 пункту 
5.3 розділу 5 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-

4 виконавець ро-
біт з ремонту 
кранового 
шляху одержав 
дозвіл від відпо-
відних служб 
підприємства на 
провадження 
робіт, а також 
наряд-допуск із 
зазначенням ді-
лянки шляху 
(майданчика), у 
межах якого 
буде здійснюва-
тись ремонт 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.136. Ділянки крано-
вого шляху, на 
яких прово-
дяться ремон-
тні роботи, по-
винні огоро-
джуватись 
тимчасовими 
упорами, на 
яких слід уста-
новлювати від-
повідні попе-
реджувальні 
знаки (червоні 
прапорці - 
вдень, ліхтарі - 
вночі) 

Підпункт 
5.3.4 пункту 
5.3 розділу 5 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 ділянки крано-
вого шляху, на 
яких прово-
дяться ремонтні 
роботи, огоро-
джена тимчасо-
вими упорами, 
на яких установ-
лено відповідні 
попереджува-
льні знаки 
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О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

27.137. Готовність 
кранового 
шляху до екс-
плуатації по-
винна бути 
підтверджена 
актом зда-
вання-прий-
мання назем-
ного кранового 
рейкового 
шляху в екс-
плуатацію 

Підпункт 
5.3.5 пункту 
5.3 розділу 5 
Правил 
№ 257 

Регістр суд-
ноплавства 
України, су-
бєкти госпо-
дарювання, 
які експлуа-
тують пор-
тові гідроте-
хнічні спо-
руди 

52.22 О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 готовність кра-
нового шляху до 
експлуатації 
підтверджена 
актом здавання-
приймання назе-
много кранового 
рейкового 
шляху в експлу-
атацію 
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О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

28. Ліцензіат зо-
бов’язаний по-
відомляти ор-
ган ліцензу-
вання про всі 
зміни даних, 

Частина 
друга статті 
15 Закону Ук-
раїни «Про 
ліцензування 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці), 

50 О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 Про зміну да-
них, зазначених 
у документах, 
що додавалися 
до заяви про 
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зазначених у 
заяві, докумен-
тах та відомос-
тях, що дода-
валися до за-
яви про отри-
мання ліцензії, 
протягом 
строку, встано-
вленого ліцен-
зійними умо-
вами. У разі ві-
дсутності ліце-
нзійних умов 
ліцензіат зо-
бов’язаний по-
відомляти ор-
ган ліцензу-
вання про всі 
зміни даних, 
зазначених у 
заяві, докумен-
тах та відомос-
тях, що дода-
валися до за-
яви про отри-
мання ліцензії, 
протягом од-
ного місяця з 
дня, наступ-
ного за днем їх 
настання 

видів госпо-
дарської дія-
льності» 

які здійсню-
ють переве-
зення паса-
жирів, небе-
зпечних ва-
нтажів та 
небезпечних 
відходів 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

отримання ліце-
нзії (крім відо-
мостей про чле-
нів екіпажу су-
дна, які забезпе-
чують надання 
відповідних пос-
луг), ліцензіат 
повідомив орган 
ліцензування у 
письмовій формі 
протягом одного 
місяця з дня на-
стання змін та 
надав копії до-
кументів, які 
підтверджують 
відповідні зміни 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

29. Закон Укра-
їни «Про 
страхування»: 

         

29.1. страхування 
відповідаль-
ності морсь-
кого перевіз-
ника та вико-
навця робіт, 
пов’язаних із 
обслугову-
ванням мор-
ського транс-
порту, щодо 
відшкоду-
вання збитків, 
завданих па-
сажирам, ба-
гажу, пошті, 
вантажу, ін-
шим користу-
вачам морсь-
кого транспо-
рту та третім 
особам 

Пункт 8 час-
тини першої 
статті 7 За-
кону України 
«Про страху-
вання» 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-
підприємці) 
морського 
та річкового 
транспорту 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-

4 договір страху-
вання відповіда-
льності морсь-
кого перевізника 
та виконавця ро-
біт, пов’язаних з 
обслуговуван-
ням морського 
транспорту, 
щодо відшкоду-
вання збитків, 
завданих паса-
жирам, багажу, 
пошті, вантажу, 
іншим користу-
вачам морського 
транспорту та 
третім особам 
укладено 
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О4 

них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

29.2. страхування 
засобів вод-
ного транспо-
рту 

Пункт 10 ча-
стини пер-
шої статті 7 
Закону Ук-
раїни «Про 
страхуван-
ня» 

Субєкти 
господа-
рювання 
(фізичні 
особи-під-
приємці) 
морського 
та річко-
вого транс-
порту 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 договір страху-
вання засобів 
водного транс-
порту укладено 
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О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

29.3. страхування 
відповідаль-
ності 
суб’єктів пе-
ревезення не-
безпечних ва-
нтажів на ви-
падок на-
стання нега-
тивних нас-
лідків при пе-

Пункт 26 ча-
стини пер-
шої статті 7 
Закону Ук-
раїни «Про 
страхуван-
ня» 

Субєкти 
господа-
рювання 
(фізичні 
особи-під-
приємці) 
морського 
та річко-
вого транс-
порту 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 договір страху-
вання відпові-
дальності 
суб’єктів пере-
везення небез-
печних ванта-
жів на випадок 
настання нега-
тивних наслід-
ків під час пе-
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ревезенні не-
безпечних ва-
нтажів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

ревезення та-
ких вантажів 
укладено 

29.4. страхування 
відповідально-
сті морського 
судновласника 

Пункт 32 час-
тини першої 
статті 7 За-
кону України 

Субєкти го-
сподарю-
вання (фізи-
чні особи-

50 
52.22 

О1 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 договір страху-
вання відповіда-
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«Про страху-
вання» 

підприємці) 
морського 
та річкового 
транспорту 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

льності морсь-
кого судновлас-
ника укладено 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

30. Положення 
про схвалення 
оцінок і планів 
охорони пор-
тових засобів 
та видачу Ак-
тів про відпові-
дність порто-
вих засобів, за-
тверджене на-
казом Мініс-
терства транс-
порту та 
зв’язку Укра-
їни від 03 гру-
дня 2007 року 
№ 1095, зареє-
строваним в 
Міністерстві 
юстиції Укра-
їни 19 грудня 
2007 року за                     
№ 1380/14647  
(далі – Поло-
ження № 
1095): 

         

30.1. заходи, які 
спрямовані на 
запобігання не-
санкціонова-
ному доступу 
на ПЗ, на при-
швартоване в 

Абзац третій 
пункту 5.3 
розділу V 
Положення 
№ 1095 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
належать до 
портових за-
собів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 

4 заходи, спрямо-
вані на запобі-
гання несанкціо-
нованому дос-
тупу на порто-
вий засіб, на 
пришвартоване 
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ньому судно та 
до його райо-
нів обмеже-
ного доступу 

Підпункт 
16.6 пункту 
16 
Міжнарод-
ного кодексу 
з охорони су-
ден і порто-
вих засобів 
(далі - Кодекс 
ОСПЗ) 

 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 

 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

в ньому судно 
та до його райо-
нів обмеженого 
доступу визна-
чені та викону-
ються 
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морського та рі-
чкового транс-
порту 

30.2 процедури реа-
гування на за-
грозу щодо 
охорони або 
порушення за-
ходів з охо-
рони, уключа-
ючи поло-
ження з підт-
римки найваж-
ливіших опера-
цій ПЗ або вза-
ємодії судно-
порт 

Абзац четве-
ртий пункту 
5.3 
розділу V 
Положення 
№ 1095 
Підпункт 16.6 
пункту 16 
Кодексу 
ОСПЗ 

Субєкти го-
сподарю-
вання, які 
належать до 
портових за-
собів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 процедури реа-
гування на за-
грозу щодо охо-
рони або пору-
шення заходів з 
охорони, вклю-
чаючи поло-
ження з підтри-
мки найважливі-
ших операцій в 
портовому за-
собі або взаємо-
дії судно - порт 
визначені та ви-
конуються 
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потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небезпе-
чних та інших 
забруднюючих 
речовин внаслі-
док діяльності 
морського та рі-
чкового транс-
порту 

шкода, за-
вдана навко-
лишньому 
природному 
середовищу 

30.3 процедури реа-
гування на вка-
зівки з питань 
охорони, які 
може дати 
Призначений 
орган при рівні 
охорони 3 

Абзац 
п’ятий пун-
кту 5.3 
розділу V 
Положення 
№ 1095 
Підпункт 16.6 
пункту 16 
Кодексу 
ОСПЗ 

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 процедури реа-
гування на вка-
зівки з питань 
охорони, які 
може дати Приз-
начений орган 
при рівні охо-
рони 3 визна-
чені та викону-
ються 
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О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

30.4 процедури вза-
ємодії щодо 
охорони суден, 
які обробля-
ються в ПЗ 

Абзац вось-
мий пункту 
5.3 
розділу V 
Положення 
№ 1095 
Підпункт 16.6 
пункту 16 
Кодексу 
ОСПЗ 

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 

4 обов’язки персо-
налу портового 
засобу, який 
призначений 
відповідальним 
за охорону, а та-
кож іншого пер-
соналу порто-
вого засобу з 
питань охорони 
визначені 

 



1428 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

30.5 відомості про 
офіцера охо-
рони ПЗ, ук-
лючаючи інфо-
рмацію про 
зв'язок з ним у 

Абзац оди-
надцятий 
пункту 5.3 
розділу V  
Положення 
№ 1095 

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 процедури взає-
модії щодо охо-
рони суден, які 
обробляються в 
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будь-який час 
на протязі 
доби 

Підпункт 16.6 
пункту 16 
Кодексу 
ОСПЗ 

портових 
засобів 

 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

портовому за-
собі визначені 
та виконуються 
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внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

30.6 процедури 
щодо періоди-
чного перег-
ляду та понов-
лення ПОПЗ 

Абзац двана-
дцятий пун-
кту 5.3 
розділу V 
Положення 
№ 1095 
Підпункт 16.6 
пункту 16 
Кодексу 
ОСПЗ 

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 процедури щодо 
періодичного 
перегляду та по-
новлення Плану 
охорони порто-
вого засобу ви-
значені та вико-
нуються 

 



1431 
 

 
 
О4 

 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

30.7 процедури 
щодо передачі 
повідомлень 
відповідним 
органам влади 
про події, пов'-
язані з охоро-
ною 

Абзац три-
надцятий 
пункту 5.3 
розділу V 
Положення 
№ 1095 
Підпункт 16.6 
пункту 16 
Кодексу 
ОСПЗ 

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 процедури щодо 
передачі повідо-
млень відповід-
ним органам 
влади про події, 
пов’язані з охо-
роною викону-
ються 

 



1432 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

30.8 відомості про 
офіцера охо-
рони ПЗ, ук-
лючаючи інфо-
рмацію про 
зв'язок з ним у 
будь-який час 
на протязі 
доби 

Абзац чо-
тирнадцятий 
пункту 5.3 
розділу V 
Положення 
№ 1095 
Підпункт 16.6 
пункту 16 
Кодексу 
ОСПЗ 

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 відомості про 
офіцера охорони 
портового за-
собу в наявно-
сті, включаючи 
інформацію про 
зв’язок з ним у 
будь-який час 
протягом доби 
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О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

30.9 заходи щодо 
забезпечення 

Абзац п’ят-
надцятий 
пункту 5.3 
розділу V 

Субєкти 
господа-
рювання, 

50 
52.22 

О1 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 заходи щодо за-
безпечення за-
хисту інформа-
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захисту інфор-
мації, яка міс-
титься у ПОПЗ 

Положення 
№ 1095 
Підпункт 16.6 
пункту 16 
Кодексу 
ОСПЗ 

які нале-
жать до 
портових 
засобів 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

ції, яка міс-
титься у Плані 
охорони порто-
вого засобу ви-
конуються 
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внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

30.10 заходи щодо 
забезпечення 
ефективної 
охорони ванта-
жів і наванта-
жувально-роз-
вантажуваль-
ного устатку-
вання на ПЗ 

Абзац шіст-
надцятий 
пункту 5.3 
розділу V 
Положення 
№ 1095 
Підпункт 16.6 
пункту 16 
Кодексу 
ОСПЗ 

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 заходи щодо за-
безпечення ефе-
ктивної охорони 
вантажів і нава-
нтажувально-ро-
звантажуваль-
ного устатку-
вання на порто-
вому засобі ви-
конуються 
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О4 

 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

30.11 процедури пе-
ревірки ПОПЗ  

Абзац сімна-
дцятий пун-
кту 5.3 
розділу V 
Положення 
№ 1095 
Підпункт 16.6 
пункту 16 
Кодексу 
ОСПЗ 

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 процедури пере-
вірки Плану 
охорони порто-
вого засобу ви-
конуються 

 



1437 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

30.12 відомості про 
СМБ ПЗ 

Абзац два-
дцятий пун-
кту 5.3 
розділу V 
Положення 
№ 1095 
Підпункт 16.6 
пункту 16 
Кодексу 
ОСПЗ 

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 відомості про 
службу морської 
безпеки порто-
вого засобу в 
наявності 
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О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

30.13 відомості про 
зв'язки цієї 
служби з від-
повідними 

Абзац 
двадцять пе-
рший пункту 
5.3 

Субєкти 
господа-
рювання, 

50 
52.22 

О1 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 відомості про 
зв’язки служби 
морської без-
пеки портового 
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органами і 
про необхідні 
системи зв'я-
зку, що пе-
редбачені для 
забезпечення 
постійного й 
ефективного 
функціону-
вання служби 
і її зв'язків з 
іншими суб'-
єктами охо-
рони, уклю-
чаючи судна, 
що перебува-
ють у порту 

розділу V 
Положення 
№ 1095 
Підпункт 
16.6 пункту 
16 
Кодексу 
ОСПЗ 

які нале-
жать до 
портових 
засобів 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

засобу з відпові-
дними органами 
і про необхідні 
системи зв’язку, 
що передбачені 
для забезпе-
чення постій-
ного й ефектив-
ного функціону-
вання служби і 
її зв’язків з ін-
шими 
суб’єктами охо-
рони, включа-
ючи судна, що 
перебувають у 
порту в наявно-
сті 
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внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

30.14 докладний 
опис як опе-
ративних, так 
і фізичних за-
ходів, що пе-
редбачені для 
виконання на 
рівні охорони 
1 

Абзац 
двадцять 
другий пун-
кту 5.3 
розділу V 
Положення 
№ 1095 
Підпункт 
16.6 пункту 
16 
Кодексу 
ОСПЗ 

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 докладний опис 
як оперативних, 
так і фізичних 
заходів, що пе-
редбачені для 
виконання на рі-
вні охорони 1 в 
наявності 
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О4 

 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

30.15 докладний 
опис додатко-
вих заходів з 
охорони, що 
дають змогу 
ПЗ без зволі-
кання пе-
рейти на рі-
вень охорони 
2, а при пот-
ребі й на рі-
вень охорони 
3 

Абзац 
двадцять 
третій пун-
кту 5.3 
розділу V 
Положення 
№ 1095 
Підпункт 
16.6 пункту 
16 
Кодексу 
ОСПЗ 

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 

4 докладний опис 
додаткових за-
ходів з охорони, 
що дають змогу 
портовому за-
собу без зволі-
кання перейти 
на рівень охо-
рони 2, а при 
потребі й на рі-
вень охорони 3 в 
наявності 
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О4 

аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

30.16 положення 
щодо регуляр-
них перевірок 
або перегляду 
ПОПЗ, а також 
унесення до 
нього змін на 
підставі отри-
маного під час 
роботи досвіду 
і зміни обста-
вин 

Абзац два-
дцять четве-
ртий 
пункту 5.3 
розділу V 
Положення 
№ 1095 
Підпункт 16.6 
пункту 16 
Кодексу 
ОСПЗ 

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 положення 
щодо регуляр-
них перевірок 
або перегляду 
Плану охорони 
портового за-
собу, а також 
внесення до 
нього змін в на-
явності 
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О4 

річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

30.17 ПОПЗ пови-
нен містити 
процедуру 

Абзац три-
дцятий пун-
кту 5.3 
розділу V 

Субєкти 
господа-
рювання, 

50 
52.22 

О1 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 процедури збе-
рігання записів 
про інциденти, 
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зберігання за-
писів про ін-
циденти, пов'-
язані з охоро-
ною, загрози, 
перевірки та 
перегляди, а 
також підго-
товку, нав-
чання та за-
няття 

Положення 
№ 1095 
Підпункт 
16.6 пункту 
16 
Кодексу 
ОСПЗ 

які нале-
жать до 
портових 
засобів 

 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

пов’язані з охо-
роною, загрози, 
перевірки та пе-
регляди, а також 
підготовку, нав-
чання та заняття 
(що, містяться в 
Плані охорони 
портового за-
собу) викону-
ються 
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внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

30.18 У ПОПЗ по-
винні бути за-
значені  тер-
міни  вве-
дення  кож-
ного  із захо-
дів з охорони 

Абзац три-
дцять пер-
ший 
пункту 5.3 
розділу V 
Положення 
№ 1095 
Підпункт 
16.6 пункту 
16 
Кодексу 
ОСПЗ 

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 терміни вве-
дення кожного 
із заходів з охо-
рони, що зазна-
чені в Плані 
охорони порто-
вого засобу до-
тримуються 
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О4 

 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

30.19 Чи викону-
ються такі по-
ложення, що 
стосуються 
всіх рівнів охо-
рони порто-
вого засобу 

         

30.19.1 системи, що 
дають змогу 
підтримувати 
ефективний і 
безперервний 
зв'язок між пе-
рсоналом, що 
здійснює охо-
рону ПЗ, і суд-
нами, що пере-
бувають в 
порту, а також 
згідно з чин-
ним законодав-

Абзац 
тридцять 
шостий пун-
кту 5.3 
розділу V 
Положення 
№ 1095 
Підпункт 16.6 
пункту 16 
Кодексу 
ОСПЗ 

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 

4 системи з підт-
римання ефек-
тивного і безпе-
рервного зв’язку 
між персоналом 
охорони порто-
вого засобу і су-
днами, що пере-
бувають в пор-
товому засобі, а 
також з право-
охоронними ор-
ганами 
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ством при пот-
ребі - з ор-
ганами, що ві-
дповідають за 
охорону 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

30.19.2 процедури або 
захисні заходи, 
необхідні для 
забезпечення в 
будь-який час 
безперервного 

Абзац 
тридцять 
сьомий пун-
кту 5.3 
розділу V 

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 процедури щодо 
забезпечення 
безперервного 
зв’язку щодо 
охорони та лік-
відації наслідків 
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зв'язку щодо 
охорони та лік-
відації наслід-
ків терористи-
чних актів та 
АНВ з відпові-
дними ор-
ганами згідно з 
чинним зако-
нодавством 

Положення 
№ 1095 
Підпункт 16.6 
пункту 16 
Кодексу 
ОСПЗ 

портових 
засобів 

 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

терористичних 
актів та актів не-
законного втру-
чання з відпові-
дними органами 
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внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

31 Міжнародного 
кодексу з охо-
рони суден і 
портових засо-
бів (далі – Ко-
декс ОСПЗ) 

         

31.1 забезпечення 
виконання 
всіх завдань з 
охорони пор-
тового засобу 

Пункт 14.2.1 
частини A 
Кодексу 
ОСПЗ 

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 процедури вико-
нання обов’язків 
з охорони відпо-
відають відобра-
женим в Плані 
охорони порто-
вого засобу для 
рівнів охорони 1 
і 2 
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О4 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.2 заходи, спря-
мовані на за-
побігання 
проносу на 
портовий за-
сіб або на су-
дно зброї або 
будь-яких ін-
ших небезпе-
чних речовин 
і пристроїв, 
які призна-
чені для за-
стосування 
проти людей, 
суден або 

Пункт 16.3.1 
частини А 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 заходи для запо-
бігання потрап-
ляння на терито-
рію портового 
засобу зброї або 
інших небезпеч-
них речовин, 
призначених для 
застосування 
проти людей, 
суден і портів на 
портовому за-
собі визначені 
та використову-
ються 
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портів і на пе-
ревезення 
яких немає 
дозволу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.3 процедури 
евакуації в 
разі загрози, 
що стосується 
охорони, або 
порушень за-
ходів охо-
рони 

Пункт 16.3.5 
частини А 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 процедури з ева-
куації у разі за-
грози охороні 
або порушення 
охорони на пор-
товому засобі іс-
нують 
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О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 
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31.4 процедури 

реагування в 
разі, якщо су-
днова сис-
тема тривож-
ного спові-
щення при 
стоянці судна 
у портового 
засобу була 
приведена в 
дію 

Пункт 
16.3.14 час-
тини А Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-

4 процедури реа-
гування у разі 
приведення в 
дію суднової си-
стеми тривож-
ного сповіщення 
на портовому 
засобі існують 
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довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.5 роль і струк-
тура служби 
охорони пор-
тового засобу 

Пункт 16.8.1 
частини А 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-

4 роль і структура 
служби охорони 
портового за-
собу визначена 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.6 18.1 Посадова 
особа порто-
вого засобу, 
відповідальна 
за охорону, і 
відповідний 
персонал пор-
тового за-
собу, відпові-
дальний за 
охорону, по-
винні воло-
діти знан-
нями і отри-
мати підгото-
вку з ураху-
ванням реко-
мендацій, на-

Пункт 18.1, 
18.2, 18.3 
частини А 
та 16.8 час-
тини В Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 вимоги до підго-
товки охорон-
ного персоналу 
портового за-
собу на порто-
вому засобі 
встановлені 
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ведених в ча-
стині B цього 
Кодексу. 
18.2 Персо-
нал порто-
вого засобу, 
що має конк-
ретні за-
вдання з охо-
рони, повинні 
розуміти свої 
завдання і 
обов'язки по 
охороні пор-
тового за-
собу, які опи-
сані в плані 
охорони пор-
тового за-
собу, а також 
повинні мати 
достатні 
знання і нави-
чки для вико-
нання доруче-
них їм за-
вдань з ура-
хуванням ре-
комендацій, 
наведених в 
частині B 
цього Коде-
ксу. 
18.3 Для за-
безпечення 
ефективного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 
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виконання 
плану охо-
рони порто-
вого засобу 
навчання по-
винні прово-
дитися через 
належні про-
міжки часу, 
беручи до 
уваги тип 
операцій, 
здійснюваних 
портовим за-
собом, зміни 
в складі пер-
соналу порто-
вого засобу, 
тип судна, 
яке обслуго-
вується пор-
товим засо-
бом, і інші ві-
дповідні об-
ставини, з 
урахуванням 
рекомендацій 
, наведених в 
частині B 
цього Коде-
ксу. 
16.8 План по-
винен бути 
захищений 
від несанкціо-
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нованого дос-
тупу або роз-
голошення 

31.7 завдання, 
обов'язки і 
вимоги до 
підготовки 
всіх членів 
персоналу по-
ртового за-
собу, що ви-
конують фун-
кції, пов'язані 
з охороною, а 
також крите-
рії якості ро-
боти, необ-
хідні для оці-
нки ефектив-
ності кожного 
члена персо-
налу 

Пункт 16.8.2 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 

4 заходи з визна-
чення ефектив-
ності роботи ко-
жного співробіт-
ника, залуче-
ного до охорони 
передбачені 
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О4 потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.8 зв'язки слу-
жби охорони 
портового за-
собу з ін-
шими націо-
нальними або 
місцевими 
органами, що 
відповідають 
за охорону 

Пункт 16.8.3 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 

4 зв’язок служб 
охорони порто-
вого засобу з на-
ціональною і мі-
сцевою владою, 
що мають 
обов’язки з охо-
рони встановле-
ний 
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О4 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.9 процедури і 
практика 
щодо захисту 
конфіденцій-
ної інформа-
ції з питань 
охорони, що 
зберігається в 
друкованій 
або електрон-
ній формі 

Пункт 16.8.6 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 заходи з захисту 
конфіденційної 
інформації, яка 
зберігається в 
паперовому або 
електронному 
вигляді передба-
чені 
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О4 

 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.10 процедури з 
оцінки пос-
тійної ефек-
тивності захо-
дів 

Пункт 16.8.7 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 процедури з оці-
нки ефективно-
сті заходів і про-
цедур з охорони 
встановлені 
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О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 
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31.11 процедур і 

устаткування 
охорони, вклю-
чаючи вияв-
лення відмови 
або несправно-
сті обладнання 
та здійснення 
контрзаходів 

Пункт 16.8.7 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-

4 процедури з оці-
нки роботи уста-
ткування з охо-
рони, включа-
ючи виявлення 
відмови або не-
справності уста-
ткування вста-
новлені 
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довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.12 процедури 
щодо подання 
та оцінки до-
повідей про 
можливе по-
рушення за-
ходів охо-
рони або про-
блемах, пов'я-
заних з охо-
роною 

Пункт 16.8.8 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-

4 процедури на-
дання і розгляду 
доповідей щодо 
можливих пору-
шень охорони 
або проблем, 
пов’язаних з 
охороною вста-
новлені 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.13 процедури 
щодо ведення 
та віднов-
лення записів 
про небезпе-
чні вантажі і 
шкідливі ре-
човини та їх 
розміщення в 
межах порто-
вого засобу 

Пункт 
16.8.11 час-
тини В Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 процедури ве-
дення і онов-
лення записів 
про небезпечні 
вантажі і шкід-
ливі речовини та 
їх розміщення в 
портовому за-
собі на порто-
вому засобі 
встановлені 
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О4 

 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.14 засоби опові-
щення і ви-
клику груп 
водного до-
зору і спеціа-
лізованих по-
шукових 
груп, в тому 
числі спеціа-
лізуються в 
пошуку бомб 

Пункт 
16.8.12 час-
тини В Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 засоби подачі 
сигналу і ви-
клику груп вод-
ного патрулю і 
спеціалізованих 
пошукових 
груп, включа-
ючи груп, що 
спеціалізуються 
на пошуку бомб 
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та підвод-
ному пошуку 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

і підводному по-
шуку існують 
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31.15 порядок на-

дання допо-
моги особам 
командного 
складу суден, 
відповідаль-
ним за охо-
рону, на їх 
прохання, в 
підтвер-
дженні особи 
людей, які ба-
жають пройти 
на судно 

Пункт 
16.8.13 час-
тини В Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-

4 процедура на-
дання допомоги 
офіцерам охо-
рони суден, по 
їх запитах, при 
підтвердженні 
особи охочих 
мати доступ на 
судно на порто-
вому засобі 
встановлена 
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довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.16 процедури 
щодо спро-
щення сходу 
на берег чле-
нів суднового 
персоналу 
або замін се-
ред персо-
налу, а також 
доступу на 
судно відві-
дувачів, 
включно з 
представни-
ками органі-
зацій, що зай-
маються пи-
таннями по-
бутового об-
слуговування 
і умов праці 
моряків 

Пункт 
16.8.14 час-
тини В Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-

4 порядок, що за-
безпечує полег-
шення сходу на 
берег членів екі-
пажу судна і 
проведення за-
міни екіпажу іс-
нує 
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О4 

розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.17 процедури 
щодо спро-
щення сходу 
на берег чле-
нів суднового 
персоналу 
або замін се-
ред персо-
налу, а також 
доступу на 
судно відві-
дувачів, 
включно з 
представни-
ками органі-
зацій, що зай-
маються пи-
таннями по-

Пункт 
16.8.14 час-
тини В Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 

4 порядок, що за-
безпечує полег-
шення доступу 
на судно відві-
дувачів, включа-
ючи представ-
ників соціаль-
них і трудових 
організацій мо-
ряків існує 
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бутового об-
слуговування 
і умов праці 
моряків 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.18 16.11 Для ко-
жного з цих 
засобів дос-
тупу в плані 
охорони пор-
тового засобу 
повинні бути 
вказані нале-
жні місця, де 
повинні за-

Пункт 16.11, 
16.19.1 час-
тини В Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 місця в межах 
портового за-
собу, де повинні 
застосовуватися 
заходи з охо-
рони для обме-
ження і забо-
рони до них дос-
тупу визначені 
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стосовува-
тися обме-
ження або за-
борони дос-
тупу при кож-
ному рівні 
охорони. Для 
кожного рі-
вня охорони в 
плані охо-
рони порто-
вого засобу 
повинні бути 
встановлені 
види застосо-
вуваних об-
межень або 
заборон, а та-
кож засоби 
забезпечення 
їх дотри-
мання 
16.19.1 приз-
начення дода-
ткового пер-
соналу для 
охорони 
місць доступу 
і патрулю-
вання зовніш-
ньої огорожі 
портового за-
собу 

О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.19 16.11 Для ко-
жного з цих 

Пункт 16.11, 
16.19.3, 19.2 
частини В 

Субєкти 
господа-
рювання, 

50 
52.22 

О1 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 

Смерть лю-
дини 
 

4 типи обмежень і 
заборон, а також 
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засобів дос-
тупу в плані 
охорони пор-
тового засобу 
повинні бути 
вказані нале-
жні місця, де 
повинні за-
стосовува-
тися обме-
ження або за-
борони дос-
тупу при кож-
ному рівні 
охорони. Для 
кожного рі-
вня охорони в 
плані охо-
рони порто-
вого засобу 
повинні бути 
встановлені 
види застосо-
вуваних об-
межень або 
заборон, а та-
кож засоби 
забезпечення 
їх дотри-
мання 
16.19.3 забез-
печення засо-
бів, що утруд-
нюють пере-
сування через 

Кодексу 
ОСПЗ  

які нале-
жать до 
портових 
засобів 

 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

засоби застосу-
вання цих обме-
жень і заборон в 
Плані охорони 
портового за-
собу для 1 і 2 рі-
внів охорони ви-
значені 
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інші місця до-
ступу, напри-
клад застосу-
вання захис-
них огоро-
джень 
19.2 Видача 
або підтвер-
дження свідо-
цтва 

внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

31.20 збільшення 
періодичності 
оглядів лю-
дей, особис-
тих речей і 
транспортних 
засобів 

Пункт 
16.19.4 час-
тини В Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 збільшення час-
тоти оглядів лю-
дей, особистих 
речей і транспо-
ртних засобів 
при 2 рівні охо-
рони передба-
чене 
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О4 

під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.21 відмова в дос-
тупі на тери-
торію порто-
вого засобу 
відвідувачам, 
які не можуть 
уявити підда-
ється переві-
рці обґрунту-
вання, яке по-
яснює, чому 
вони хочуть 
отримати дос-
туп; і 

Пункт 
16.19.5 час-
тини В Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 процедура від-
мови доступу 
відвідувачам, 
які не можуть 
надати підстав 
необхідності 
своїх відвідин 
портового за-
собу при рівні 
охорони 2 існує 
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О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.22 Для кожного 
рівня охорони 
в плані охо-
рони порто-
вого засобу 
повинні бути 
вказані за-

Пункт 16.12 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 засоби для вста-
новлення особи 
для отримання 
допуску до пор-
тового засобу і 
безперешкод-

 



1477 
 

соби іденти-
фікації, необ-
хідні для про-
ходу на тери-
торію порто-
вого засобу та 
для того, щоб 
окремі особи 
могли безпе-
решкодно за-
лишатися в 
межах порто-
вого засобу 

 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

ного знахо-
дження в його 
межах існують 
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31.23 Це може 

включати ро-
зробку відпо-
відної сис-
теми іденти-
фікації, що 
передбачає 
постійні і 
тимчасові по-
свідчення 
особи для пе-
рсоналу пор-
тового засобу 
та відвідува-
чів відпо-
відно. Будь-
яка така сис-
тема іденти-
фікації, що 
застосову-
ється порто-
вим засобом, 
якщо це прак-
тично мож-
ливо, повинна 
бути скоорди-
нована з сис-
темою вста-
новлення 
особи, яка за-
стосовується 
на судах, які 
регулярно ви-
користовують 
це портовий 
засіб 

Пункт 16.12 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-

4 способи іденти-
фікації, що пе-
редбачають пос-
тійні і тимчасові 
посвідчення 
працівників та 
відвідувачів іс-
нують 
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природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.24 Пасажири по-
винні мати 
можливість 
засвідчити 
свою особис-
тість за допо-
могою посад-
кових тало-
нів, квитків і 
т. Д., Проте 
їм не повинен 
вирішуватися 
прохід в рай-
они обмеже-
ного доступу 
без нагляду 

Пункт 16.12 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 заходи з переві-
рки дійсності і 
автентичності 
пасажирських 
посадочних до-
кументів, квит-
ків і та інше іс-
нують 
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О4 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.25 У плані охо-
рони порто-
вого засобу 
повинні міс-
титися поло-
ження, що за-
безпечують 
регулярне 
приведення 
систем іден-
тифікації у ві-
дповідність з 
поточними 
вимогами 

Пункт 16.12 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 заходи, які за-
безпечують ре-
гулярне удоско-
налення пропус-
кних систем пе-
редбачені 
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О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.26 застосування 
дисциплінар-
них заходів 
при порушенні 
встановленого 
порядку 

Пункт 16.12 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 дисциплінарні 
заходи для тих, 
хто неправильно 
виконує проце-
дури з ідентифі-
кації передба-
чені 
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О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 
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31.27 Особам, які 

не хочуть або 
не можуть за-
свідчити 
свою особис-
тість і / або 
обґрунтувати 
мету свого 
відвідування, 
коли їм про-
понується 
зробити це, 
повинно бути 
відмовлено в 
допуску на 
територію по-
ртового за-
собу, а про їх 
спробу дос-
тупу має бути 
повідомлено 
посадовій 
особі порто-
вого засобу, 
відповідаль-
ного за охо-
рону, і націо-
нальним або 
місцевим вла-
стям, відпові-
дає за охо-
рону 

Пункт 16.13 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-

4 процедура від-
мови в допуску 
на територію 
портового за-
собу та інфор-
мування про 
всіх осіб, які не 
бажають або не 
здатні засвід-
чити свою особу 
або обґрунту-
вати мету їх пе-
ребування, офі-
церу охорони 
портового за-
собу, органам 
державної влади 
та місцевого са-
моврядування 
існує 
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природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.28 У плані охо-
рони порто-
вого засобу 
повинні бути 
вказані місця 
проведення 
огляду лю-
дей, особис-
тих речей і 
транспортних 
засобів. Такі 
місця повинні 
бути закри-
тими для 
сприяння без-
перервній ро-
боті незале-
жно від пого-
дних умов 
відповідно до 
періодичності 
огляду, вста-
новленої в 
плані охо-
рони порто-
вого засобу 

Пункт 16.14 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 місця прове-
дення огляду 
людей, особис-
тих речей і тран-
спортних засо-
бів, які забезпе-
чують безпере-
рвну роботу не-
залежно від по-
годних умов в 
межах порто-
вого засобу ви-
значені 
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О4 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.29 Після огляду 
люди, особисті 
речі та транс-
портні засоба 
повинні напра-
влятися безпо-
середньо в 
зони очіку-
вання, райони 
посадки чи на-
вантаження 
транспортних 
засобів 

Пункт 16.14 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 процедура без-
посереднього 
прямування в 
зони очікування, 
райони посадки 
або заванта-
ження транспор-
тних засобів лю-
дей, особистих 
речей і транспо-
ртних засобів, 
які вже прой-
шли огляд пе-
редбачена 
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О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.30 У плані охо-
рони порто-
вого засобу 
повинні бути 
вказані ок-
ремі місця 
для осіб, які 
пройшли та 

Пункт 16.15 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 окремі місця для 
людей, що прой-
шли перевірку 
та людей, що не 
пройшли переві-
рку а також їх 
особистих ре-
чей, та окремі 
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ще не прой-
шли переві-
рку та їх осо-
бистих речей, 
а також, якщо 
це можливо, 
окремі рай-
они посадки / 
висадки паса-
жирів, членів 
суднового пе-
рсоналу і на-
вантаження їх 
речей для за-
безпечення 
того, щоб 
люди, ще не 
пройшли пе-
ревірку, не 
могли всту-
пити в кон-
такт з 
людьми, які 
пройшли пе-
ревірку 

 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

місця посадки 
(висадки) паса-
жирів, членів 
суднового пер-
соналу і їх речей 
для запобігання 
контакту людей, 
які не пройшли 
перевірку, з 
людьми, які вже 
пройшли переві-
рку встановлені 
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31.31 У плані охо-

рони порто-
вого засобу 
повинна бути 
встановлена 
періодичність 
застосування 
будь-яких за-
ходів конт-
ролю за дос-
тупом, особ-
ливо якщо 
вони повинні 
застосовува-
тися вибір-
ково або час 
від часу 

Пункт 16.16 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-

4 План охорони 
портового за-
собу встановлює 
періодичність 
застосування 
будь-яких захо-
дів контролю 
доступу, особ-
ливо якщо вони 
повинні застосо-
вуватися вибір-
ково або час від 
часу 
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природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.32 Для рівня охо-
рони 1 в плані 
охорони пор-
тового засобу 
повинні бути 
вказані контро-
льні пункти, в 
яких можуть 
здійснюватися 
такі заходи 
охорони 

Пункт 16.17 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 План охорони 
портового за-
собу передбачає 
встановлення 
районів обмеже-
ного доступу, 
огороджених па-
рканом, в яких 
можуть вжива-
тися заходи з 
охорони 
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О4 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.33 визначення 
будь-яких 
місць дос-
тупу, що не 
використову-
ються на ре-
гулярній ос-
нові, які по-
винні бути 
постійно за-
криті і за-
мкнені 

Пункт 
16.17.7 час-
тини В Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 

4 в Плані охорони 
портового за-
собу визначені 
місця доступу, 
що не викорис-
товуються регу-
лярно, і які по-
винні бути пос-
тійно зачинені 
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О4 

 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.34 Служба охо-
рони порто-
вого засобу 
повинна бути 
здатна пос-
тійно, вклю-
чаючи нічний 
час і періоди 

Пункт 16.49 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 

4 в портовому за-
собі забезпечене 
постійне спосте-
реження за об-
становкою на 
території порто-
вого засобу і на 
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обмеженої 
видимості, 
спостерігати 
за обстанов-
кою на тери-
торії порто-
вого засобу та 
на ближніх 
підходах до 
нього на суші 
і на воді, за 
районами об-
меженого до-
ступу в ме-
жах порто-
вого засобу, 
за судами в 
районі порто-
вого засобу та 
навколо них 

 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

ближніх підхо-
дах до неї на 
суші і на воді, за 
районами обме-
женого доступу, 
за суднами в 
районі порто-
вого засобу та 
навколо них 
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31.35 У плані охо-

рони порто-
вого засобу по-
винні бути вка-
зані процедури 
і обладнання, 
необхідні при 
кожному рівні 
охорони, а та-
кож кошти, що 
забезпечують 
безперервну 
роботу облад-
нання спосте-
реження з ура-
хуванням мож-
ливого впливу 
погодних умов 
або порушень 
в подачі елект-
роживлення 

Пункт 16.51 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
 
потрапляння у 
навколишнє 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-

4 в Плані охорони 
портового за-
собу встанов-
лені процедури і 
устаткування зі 
спостереження, 
необхідні для 
кожного рівня 
охорони 
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природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.36 16.51 У плані 
охорони пор-
тового засобу 
повинні бути 
вказані проце-
дури і облад-
нання, необ-
хідні при кож-
ному рівні охо-
рони, а також 
кошти, що за-
безпечують 
безперервну 
роботу облад-
нання спосте-
реження з ура-
хуванням мож-
ливого впливу 
погодних умов 
або порушень 
в подачі елект-
роживлення. 
16.53.1 збіль-
шення площі 
та інтенсивно-
сті освітлення і 

Пункт 16.51, 
16.53.1, 
16.53.2, 
16.53.3, 
16.54 час-
тини В Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-

4 заходи з охо-
рони при рівні 1 
та додаткові за-
ходи з охорони 
при рівнях 2 та 3 
встановлені 
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засобів спосте-
реження, 
включаючи ви-
ділення додат-
кових коштів 
освітлення і 
спостере-
ження. 
16.53.2 збіль-
шення періо-
дичності пі-
шого, мотори-
зованого або 
водного патру-
лювання; і 
16.53.3 виді-
лення додатко-
вого персоналу 
з охорони для 
спостереження 
і патрулю-
вання 

 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.37 У плані охо-
рони порто-
вого засобу 
повинні бути 
вказані про-
цедури і об-
ладнання, не-
обхідні при 
кожному рі-
вні охорони, а 
також кошти, 
що забезпечу-
ють безпере-
рвну роботу 

Пункт 16.51 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 

4 План охорони 
портового за-
собу вводить 
процедури та 
устаткування, 
необхідні для 
забезпечення 
безперервної ро-
боти контроль-
ного облад-
нання, з ураху-
ванням можли-
вої дії погодних 
умов або перерв 
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обладнання 
спостере-
ження з ура-
хуванням мо-
жливого 
впливу погод-
них умов або 
порушень в 
подачі елект-
роживлення 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

в подачі елект-
роенергії 

31.38 освіщення Пункт 
16.49.1 час-
тини В Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 на портовому 
засобі встанов-
лене достатнє 
освітлення, що 
дозволяє ви-
явити осіб, що 
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портових 
засобів 

 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

не мають до-
зволу, в місцях 
доступу чи на 
підходах до них, 
по периметру, в 
районах обме-
женого доступу 
та на суднах, 
включаючи ніч-
ний час і пері-
оди обмеженої 
видимості 
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внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

31.39 14.2.4 спосте-
реження за ра-
йонами обме-
женого дос-
тупу з метою 
забезпечити, 
щоб доступ в 
них мали 
тільки особи, 
які мають до-
звіл. 
14.3 При рівні 
охорони 2 по 
кожному виду 
діяльності, 
вказаною в 
розділі 14.2, 
повинні бути 
прийняті дода-
ткові заходи 
захисту, перед-
бачені планом 
охорони пор-
тового засобу, 
з урахуванням 
рекомендацій, 
наведених в 
частині B 
цього Кодексу 

Пункт 
14.2.4, 14.3 
частини А 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 способи обме-
ження і конт-
ролю доступу в 
райони обмеже-
ного доступу на 
портовому за-
собі відповіда-
ють вимогам 
Плану охорони 
портового за-
собу 
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О4 

 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.40 У плані охо-
рони порто-
вого засобу по-
винні бути вка-
зані райони об-
меженого дос-
тупу, які по-
винні вводи-
тися в межах 
портового за-
собу, їх межі, 
час застосу-
вання обме-
жень, заходи 
охорони, які 
повинні прий-
матися для ко-
нтролю дос-
тупу в них, а 
також заходи 
охорони, які 
мають бути 

Пункт 16.21 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 райони обмеже-
ного доступу на 
портовому за-
собі визначені 
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прийняті конт-
ролю діяльно-
сті в цих райо-
нах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.41 доступу лю-
дей 

Пункт 
16.22.1 час-
тини В Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 

4 заходи з конт-
ролю доступу 
людей в райони 
обмеженого до-
ступу вжива-
ються 
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О4 

 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.42 Пасажири по-
винні мати 
можливість 
засвідчити 
свою особис-

Пункт 16.12 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 заходи, що ви-
ключають дос-
туп в райони об-
меженого дос-
тупу пасажирів 
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тість за допо-
могою посад-
кових тало-
нів, квитків і 
т. д., проте їм 
не повинен 
дозволятися 
прохід в рай-
они обмеже-
ного доступу 
без нагляду 

портових 
засобів 

 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

без нагляду іс-
нують 



1503 
 

внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

31.43 в'їзду, стоя-
нки, наванта-
ження і вива-
нтаження тра-
нспортних 
коштів 

Пункт 
16.22.2 час-
тини В Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 заходи з конт-
ролю в’їзду, па-
ркування, заван-
таження і виван-
таження транс-
портних засобів 
встановлені 
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О4 

 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.44 переміщення 
і складування 
вантажів і су-
днових запа-
сів; і 

Пункт 
16.22.3 час-
тини В Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 заходи з конт-
ролю перемі-
щення і збері-
гання вантажу і 
суднових запа-
сів встановлені 

 



1505 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.45 несупрово-
джуваного 
багажу або 
особистих ре-
чей 

Пункт 
16.22.4 час-
тини В Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 

4 контроль несуп-
роводжуваного 
багажу або осо-
бистих речей іс-
нує 

 



1506 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.46 Якщо встано-
влені автома-
тичні при-
строї вияв-
лення несанк-
ціонованого 

Пункт 16.24 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 автоматичні 
пристрої вияв-
лення встанов-
лені, сигнал три-

 



1507 
 

проникнення, 
вони повинні 
сповіщати 
центр управ-
ління, який 
може реагу-
вати на по-
дачу сигналу 

портових 
засобів 

 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

воги в центр уп-
равління пода-
ється 



1508 
 

внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

31.47 16.32 Для рі-
вня охорони 1 
в плані охо-
рони порто-
вого засобу 
повинні бути 
встановлені 
заходи охо-
рони, що за-
стосовуються 
у час обробки 
вантажу, які 
можуть вклю-
чати: 
16.32.1 зви-
чайну переві-
рку вантажу, 
вантажних 
транспортних 
одиниць і 
районів збері-
гання ван-
тажу в межах 
портового за-
собу до і під-
час операцій з 
обробки ван-
тажу; 
16.32.2 пере-
вірки з метою 
переконатися, 

Пункт 16.32 
частини В 
Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 на портовому 
засобі застосо-
вуються заходи 
з регулярної пе-
ревірки цілісно-
сті вантажу, 
включаючи пе-
ревірку печаток 
(пломб), як при 
в’їзді на порто-
вий засіб так і 
при зберіганні 
вантажу на те-
риторії порто-
вого засобу при 
рівнях охорони 
1 і 2 

 



1509 
 

що вантаж, 
що надходить 
на територію 
портового за-
собу, відпові-
дає накладної 
або рівноцін-
ним вантаж-
ним докумен-
там; 
16.32.3 огляд 
транспортних 
засобів; і 
16.32.4 пере-
вірку пломб 
та інших за-
собів, що ви-
користову-
ються для за-
побігання не-
законним 
діям з ванта-
жем після 
його надхо-
дження на те-
риторію пор-
тового засобу 
та складу-
вання в його 
межах 

 
 
О4 

 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.48 звичайну пере-
вірку вантажу, 
вантажних тра-
нспортних 
одиниць і рай-
онів зберігання 

Пункт 
16.32.1 час-
тини В Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 на портовому 
засобі застосо-
вуються заходи 
з регулярного 
спостереження 
за вантажними 

 



1510 
 

вантажу в ме-
жах портового 
засобу до і під 
час операцій з 
обробки ван-
тажу 

портових 
засобів 

 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

транспортними 
одиницями, як 
до, так і в про-
цесі операцій з 
обробки ван-
тажу 



1511 
 

внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

31.49 перевірку 
пломб та ін-
ших засобів, 
що використо-
вуються для 
запобігання не-
законним діям 
з вантажем пі-
сля його над-
ходження на 
територію пор-
тового засобу 
та складування 
в його межах 

Пункт 
16.32.4 час-
тини В Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 на портовому 
засобі визначені 
райони обмеже-
ного доступу 
для проведення 
перевірок ванта-
жних транспорт-
них одиниць у 
разі виявлення 
порушення кон-
тейнерної пло-
мби 
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О4 

 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.50 перевірки з 
метою пере-
конатися, що 
вантаж, що 
надходить на 
територію по-
ртового за-
собу, відпові-
дає накладної 
або рівноцін-
ним вантаж-
ним докумен-
там 

Пункт 
16.32.2 час-
тини В Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 

4 накладні або 
інші рівноцінні 
вантажні доку-
менти перевіря-
ються перед 
прийомом ван-
тажу 

 



1513 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.51 огляд транс-
портних засо-
бів; і 

Пункт 
16.32.3 час-
тини В Ко-
дексу ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 

4 вибірковий 
огляд транспор-
тних засобів в 
пунктах доступу 
на портовий за-
сіб застосову-
ється 
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О4 

 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

31.52 14.2. При рівні 
охорони 1 для 
встановлення 
та вжиття захо-
дів щодо попе-

Пункт 14.2, 
14.3 частини 
А Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 

Смерть лю-
дини 
 

4 процедури вико-
нання обов’язків 
з охорони відпо-
відають відобра-
женими в Плані 
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редження при-
год, пов'язаних 
з охороною, на 
всіх портових 
засобах, з ура-
хуванням реко-
мендацій, на-
ведених в час-
тині B цього 
Кодексу, по-
винна здійсню-
ватися, за до-
помогою нале-
жних заходів, 
наступна дія-
льність. 
14.3. При рівні 
охорони 2 по 
кожному виду 
діяльності, 
вказаною в 
розділі 14.2, 
повинні бути 
прийняті дода-
ткові заходи 
захисту, перед-
бачені планом 
охорони пор-
тового засобу, 
з урахуванням 
рекомендацій, 
наведених в 
частині B 
цього Кодексу 

портових 
засобів 

 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О4 

Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 

Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 
 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

охорони порто-
вого засобу для 
рівнів охорони 1 
і 2 
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внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

31.53 Для забезпе-
чення ефектив-
ного вико-
нання поло-
жень плану 
охорони пор-
тового засобу 
навчання по-
винні проводи-
тися по меншій 
щонайменше 
один раз на 
три місяці, 
якщо тільки 
особливі об-
ставини не ви-
магають ін-
шого. У цих 
навчаннях по-
винні відпра-
цьовуватися 
окремі елеме-
нти плану 
щодо, напри-
клад, видів за-
грози, що зачі-
пає охорону, 
які перерахо-
вані в пункті 
15.11 

Пункт 18.5, 
18.6 частини 
В Кодексу 
ОСПЗ  

Субєкти 
господа-
рювання, 
які нале-
жать до 
портових 
засобів 

50 
52.22 

О1 
 
 
 
 
 
 
 
 
О3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварія з морсь-
ким або річко-
вим судном 
 
Аварія на 
об’єкті морсь-
кого або річко-
вого транспорту 
 
втрата вантажу, 
що перевозиться 
морським або 
річковим транс-
портом 
 
 
 
 
 
 
аварія внаслідок 
порушення ви-
мог щодо забез-
печення безпеки 
судноплавства 
під час вико-
нання вантажно-
розвантажуваль-
них робіт у мор-
ському або річ-
ковому порту 

Смерть лю-
дини 
 
Шкода, за-
вдана здо-
ров’ю лю-
дини 
 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
перевезення 
вантажу 
морським 
або річко-
вим транс-
портом 
 
збитки, за-
вдані спо-
живачеві 
послуги з 
вантажно-
розвантажу-
вальних ро-
біт у морсь-
кому або рі-
чковому 
порту 

4 проводяться на-
вчання та за-
няття з персона-
лом портового 
засобу з відпра-
цювання окре-
мих елементів 
Плану охорони 
портового за-
собу, які стосу-
ються різних ви-
дів загрози охо-
роні та стосу-
ються питань 
зв’язку, коорди-
нації дій, забез-
печення ресур-
сами та вжи-
вання відповід-
них заходів 
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*У разі виявлення неточностей, технічних, орфографічних помилок тощо просимо направляти інформацію на електрону адресу  
oherashchenko@marad.gov.ua для оперативного реагування та коригування. 

 
 
О4 

 
 
потрапляння у 
навколишнє 
природне сере-
довище небез-
печних та ін-
ших забрудню-
ючих речовин 
внаслідок дія-
льності морсь-
кого та річко-
вого транспо-
рту 

 
шкода, за-
вдана на-
вколиш-
ньому при-
родному 
середо-
вищу 

mailto:oherashchenko@marad.gov.ua

