
Додаток 2 до Порядку

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
__________________________________________________________________________

(найменування територіального органу Морської адміністрації, його 
місцезнаходження, телефон, факс)

ПОСТАНОВА 
про застосування адміністративно-господарських санкцій (штрафів), 

передбачених статтею 74 Закону України «Про внутрішній водний транспорт»

«___» __________ 20__ року № ________

В результаті виявлення факту порушення законодавства про внутрішній водний 

транспорт на підставі Протоколу про порушення вимог законодавства про внутрішній 

водний транспорт від «__»___________ 20__ року № _____ встановлено:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(опис обставин, встановлених під час розгляду справи, та доказів, що їх 
підтверджують, посилання на положення законодавства, які були порушені)
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Керуючись _____________ (зазначити частину, пункт) статті 74 Закону України 

«Про внутрішній водний транспорт» та Порядком стягнення штрафу за порушення 

законодавства про внутрішній водний транспорт, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від ________ № ________, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(порушення, за яке статтею 74 Закону України «Про внутрішній водний транспорт» 
передбачено відповідальність)

застосувати до _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я фізичної особи – 
підприємця,)

штраф у розмірі ________________________ гривень.

                                         (сума словами)

2. Зобов’язати ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я фізичної особи – 
підприємця)

у 15-денний строк після отримання постанови сплатити в установленому порядку 

штраф у зазначеному розмірі до державного бюджету ___________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(рахунок №, одержувач платежу)
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3. Суб’єкту господарювання, який протягом 15 днів сплатив визначену суму 

штрафу, письмово повідомити Морську адміністрацію або її територіальний орган, 

зазначивши номер та дату платіжного доручення або квитанції банку, що 

підтверджують сплату штрафу, із наданням засвідченої у встановленому порядку копії 

такого документа.

У разі невиконання постанови в зазначений строк, ця постанова  передається для 

примусового виконання в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче 

провадження».

4.___________________________________________________________________
          (назва структурного підрозділу Морської адміністрації (її територіального 

органу))

установити контроль за виконанням цієї постанови. 

5. Постанову може бути оскаржено до суду в порядку, встановленому 

законодавством України. 

______________________________________ М.П.          _____________________
(прізвище, власне ім’я та посада особи,                                                         (підпис)

 яка винесла постанову)

Постанова надіслана листом з повідомленням про вручення від 

«__» _____________ 20___ року.

Постанову отримано «__» ___________ 20___ року

_____________________________________________________________________

         (особа, щодо якої застосовано штраф або уповноважений представник цієї особи)

____________________ ______________________________

(підпис)   (ініціали (ініціал) та прізвище)


