
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ
ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ № 

Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень 
до наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури 
України від 25 грудня 2022 року № 970

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої 
влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 
1992 року № 731,  н а к а з у ю:

1. У пункті 3 наказу Міністерства розвитку громад, територій та 
інфраструктури України від 25 грудня 2022 року № 970 «Про деякі питання 
присвоєння судну назви», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06 січня 2023 року за № 30/39086, слова «(зі змінами)» виключити.

2. Внести до Порядку присвоєння судну назви, затвердженого наказом 
Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
від 25 грудня 2022 року № 970, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06 січня 2023 року за № 30/39086, такі зміни:

1) гриф затвердження викласти у такій редакції:
«

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку, 
громад, територій 
та інфраструктури України
25 грудня 2022 року № 970

»;
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2) в абзаці третьому пункту 4 слова «українським народом» замінити 
словами «Українським народом»;

3) у пункті 5 слова «“Про впорядкування транслітерації українського 
алфавіту латиницею”» виключити;

4) у пункті 6 слова «державним прапором України» замінити словами 
«Державним Прапором України».

3. Внести до Змін до Порядку реєстрації суден у Державному судновому 
реєстрі України та Судновій книзі України, затверджених наказом Міністерства 
розвитку громад, територій та інфраструктури України від 25 грудня 2022 року 
№ 970, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 січня 2023 року за 
№ 31/39087, такі зміни:

1) гриф затвердження викласти у такій редакції:
«

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку, 
громад, територій 
та інфраструктури України
25 грудня 2022 року № 970

»;

2) у заголовку слово «ЗМІНИ» замінити словом «Зміни»;

3) в абзаці четвертому пункту 1 слова «затвердженого наказом 
Міністерства інфраструктури України» замінити словами та цифрами 
«затвердженого наказом Міністерства розвитку громад, територій та 
інфраструктури України від 25 грудня 2022 року № 970»;

4) у додатку 3 до Порядку реєстрації суден у Державному судновому 
реєстрі України та Судновій книзі України, затвердженого наказом 
Міністерства інфраструктури України від 11 квітня 2022 року № 203, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2022 року за 
№ 439/37775, який згідно з пунктом 2 викладено у новій редакції:

слова «ідентифікаційний номер за ДРФО» замінити словами 
«реєстраційний номер облікової картки платника податків»;

слова «Назва судна**:» замінити цифрою та словами «1. Назва судна**:».
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4. Управлінню морського та річкового транспорту (Я. Ілясевичу) 
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України в установленому порядку.

5. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу 
на офіційному вебсайті Міністерства розвитку громад, територій та 
інфраструктури України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Ю. Васькова.

Віце-прем’єр-міністр
з відновлення України – Міністр Олександр КУБРАКОВ


