
 
№ п/п Найменування 

контролюючого 
органу, який 
проводив 
перевірку 

та органу, який 
ініціював 
проведення 
перевірки 

Вид перевірки 
(планова/ 

позапланова) 

Які питання 
перевірялись в ході 

перевірки 

Найменування об’єкту 
(структурного 

підрозділу) ТОВ СП 
«НІБУЛОН», в якому 
проведено перевірку 

Дата 
початку 
перевірки 

Дата 
завершення 
перевірки 

Тривалість 
перевірки, 

днів 

Результати 
перевірки 

Служба безпеки судноплавства та гідротехнічних споруд 
    1. ДП «Агентство 

Морської 
Безпеки», 
ініціювало 
Міністерство 
інфраструктури 

планова 

перевірку системи 
охорони портового 
засобу вимогам 
Кодексу охорони 
суден та портових 
засобів 

Служба безпеки 
судноплавства та 
служба охорони 
перевантажувального 
терміналу 

21.06.2011 р.
 
08.11.2011 р.

24.06.2011 р. 
 
11.11.2011 р. 

  3 доби 
 
  3 доби 

Зауважень 
не 
виявлено. 

    2. 

Державна 
прикордонна 

служба 
планова Перевірка режиму в 

пункті пропуску 

Служба безпеки 
судноплавства, служба 

охорони 
перевантажувального 
терміналу та відділ 

зовнішньоекономічних 
зв’язків та маркетингу 

1 раз на 
квартал  Всього 5 

діб. 

Зауважень 
не 

виявлено. 

    3. 

Державна 
прикордонна 

служба 
раптова 

Пуск учбового 
порушника 

державного кордону 

Служба безпеки 
судноплавства та 
служба охорони 

перевантажувального 
терміналу 

15.06.2011 р. 15.06.2011 р. 3 години Порушника 
затримано 
офіцером 
охорони 
портового  
засобу 
Волік А.О. 

               У вказаних перевірках задіяні наступні посадові особи: 
                                      - заступник генерального директора з безпеки судноплавства; 



                                      - начальник (або його заступник) служби охорони перевантажувального терміналу; 
                                      - фахівець (офіцер) охорони портового засобу; 
 

Сектор будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд служби безпеки судноплавства та гідротехнічних споруд 
Перевірка причалу:     

  
- Миколаїв; 27.09.2011 р. 29.09.2011 р. 3 доби 

21.05.2011 р. 23.05.2011 р. 3 доби - Кам’янка-
Дніпровська; 03.04.2011 р. 06.04.2011 р. 4 доби 

21.03.2011 р. 22.03.2011 р. 2 доби 
16.06.2012 р. 17.06.2011 р. 2 доби - Кременчуцька; 
18.04.2012 р. 19.04.2012 р. 2 доби 
11.05.2011 р. 13.05.2012 р. 3 доби - Вітове; 24.04.2012 р. триває  

- Градизьк; 24.04.2012 р. триває  

   1. 

- Нова Одеса 11.05.2011 р. 11.05.2011 р. 1 доба 
Приймання робіт по
траленню судового
ходу: 

 

11.05.2011 р. 13.05.2011 р. 3 доби - Кам’янка-
Дніпровська; 03.04.2012 р. 06.04.2012 р. 4 доби 

11.04.2011 р. 13.04.2011 р. 3 доби - Вітове; 27.03.2012 р. 29.03.2012 р. 3 доби 
12.05.2011 р. 14.05.2011 р. 3 доби - Градизьк; 

 03.04.2012 р 06.04.2012 р. 4 доби 
- Кременчуцька; 27.03.2012 р. 29.03.2012 р. 3 доби 

   2. 

- Нова Одеса 08.11.2011 р. 08.11.2011 р. 1 доба 
  3. 

Укрморінспеція 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регістр 
судноплавства  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регістр 
судноплавства 

планова 

Щорічний огляд 
гідротехнічної 

споруди: 

Сектор експлуатації 
гідротехнічних споруд 

служби безпеки 
судноплавства 

 
 
 
 
 

 
 

Зауважень 
не 

виявлено 



23.03.2011 р. 24.04.2011 р. 2 доби - 
Перевантажувальний 
термінал, Миколаїв 

10.04.2012 р. триває  

- Градизьк 11.05.2011 р. 13.05.2011 р. 3 доби 
15.03.2011 р. 17.03.2011 р. 3 доби - Вітове 24.04.2012 р. триває  

- Кам’янка-
Дніпровська; 

21.05.2011 р. 23.05.2011 р. 3 доби 

У відрядженнях були задіяні начальник сектору та два інженери-гідротехніки 
 Загальна кількість відряджень за сектор склала – 61 добу (488 годин). 

 


