
Додаток 2 
до Ліцензійних умов
(пункт 4 Ліцензійних умов)

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії

Перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на 
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 

внутрішнім водним, морським транспортом

Відомості про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, 
необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським 
транспортом.

Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або уповноваженої особи) з 
відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої 
релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому 
органу)

Копія пасажирського свідоцтва (для пасажирських суден)

Копія класифікаційного свідоцтва судна

Копія свідоцтва про управління безпекою

Копія документа про відповідність системи управління безпекою (за 
наявності)

Копії документів, що підтверджують право здобувача ліцензії 
використовувати судно на законних підставах.

Всі копії підтверджуючих документів повинні бути завірені здобувачем 
ліцензії, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи.

У разі подання електронних документів у випадках, передбачених 
законодавством, на усі електронні документи накладається електронний підпис 
здобувача ліцензії, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного 
підпису.
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У разі подання документів представником здобувача ліцензії надається 
засвідчена копія документа, що засвідчує його повноваження.

Документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії на 
перевезення пасажирів малими суднами:

Відомості про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, 
необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським 
транспортом

Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або уповноваженої особи) з 
відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої 
релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому 
органу)

Копії документів, що підтверджують право здобувача ліцензії, як 
судновласника, використовувати судно на законних підставах.

Всі копії підтверджуючих документів повинні бути завірені здобувачем 
ліцензії, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи.

У разі подання документів представником здобувача ліцензії  надається 
засвідчена копія документа, що засвідчує його повноваження.

У разі подання електронних документів у випадках передбачених 
законодавством, на усі електронні документи накладається електронний підпис 
здобувача ліцензії, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного 
підпису.
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