
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів 
України
від ____________ № ________

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. 
№ 1186 

1. У назві та постановляючій частині постанови слово «річковим» 
замінити словами «внутрішнім водним».

2. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з 
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 
річковим, морським транспортом, затверджених постановою:

1) у назві:
слово «річковим» замінити словами «внутрішнім водним»;

2) у тексті:
 слова «річковий, морський транспорт» в усіх відмінках замінити словами 

«внутрішній водний, морський транспорт» у відповідному відмінку;
слова та знак «мале/маломірне судно» в усіх відмінках замінити словами 

«мале судно» у відповідному відмінку;

3) у пункті 3: 
абзац другий виключити.
У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати абзацами другим – 

п’ятим;



2

в абзаці другому слова «за допомогою річкових» замінити словами «за 
допомогою суден внутрішнього плавання»; 

доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:
фахівець з управління діяльністю з перевезення вантажів – фізична особа, 

яка має дійсне свідоцтво професійної компетентності перевізника внутрішнім 
водним транспортом;

абзац сьомий викласти в такій редакції:
«Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі 

торговельного мореплавства України, Законах України «Про ліцензування 
видів господарської діяльності» (далі – Закон), «Про перевезення небезпечних 
вантажів», «Про відходи», «Про внутрішній водний транспорт».»;

4) пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Здобувач ліцензії подає заяву до органу ліцензування у спосіб, 

передбачений частиною першою статті 10 Закону.
Форми заяви про отримання ліцензії/розширення провадження виду 

господарської діяльності; відомостей про наявність матеріально-технічної 
бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з 
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 
внутрішнім водним, морським транспортом; заяви про переоформлення 
ліцензії; заяви про зупинення та відновлення дії ліцензії в повному обсязі або 
частково; заяви про звуження провадження виду господарської діяльності, 
наведено у додатках 1, 3, 5 – 8 до цих Ліцензійних умов.

Перелік документів, які додаються до заяви про отримання 
ліцензії/розширення провадження виду господарської діяльності, наведено у 
додатку 2 до цих Ліцензійних умов.»;

5) доповнити пунктом 171 такого змісту:
«171. До штату ліцензіата, який здійснює перевезення небезпечних 

вантажів та/або небезпечних відходів суднами внутрішнього плавання, 
повинен входити фахівець (фахівці) з управління діяльністю з перевезення 
вантажів.

У разі наявності у ліцензіата  дійсного свідоцтва професійної 
компетентності перевізника внутрішнім водним транспортом такий спеціаліст 
додатково не наймається. »;

6) абзац другий пункту 21 викласти в такій редакції:
«зареєстровані у Державному судновому реєстрі України»;
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7) доповнити пунктом 221 такого змісту:
«221. Ліцензіат у своїй діяльності використовує пасажирські судна, які 

мають бути придатні для обслуговування осіб з маломобільних груп 
населення.»; 

8) пункт 25 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Мінімальна кількість членів екіпажу суден ліцензіата повинна 

відповідати вимогам, передбаченим розділом IV Порядку визначення 
мінімального складу екіпажу судна, затвердженого Мінінфраструктури, всі 
члени екіпажу суден ліцензіата, які допущені до роботи, повинні мати 
відповідну кваліфікацію.»;

9) пункт 26 після слів «згідно з Положенням про порядок видачі 
посвідчень судноводія малого/маломірного судна,» доповнити словами «або 
посвідчення на право управління прогулянковим судном, отримане згідно з 
Порядком підготовки та підтвердження кваліфікації судноводіїв малих суден 
і водних мотоциклів, а також видачі міжнародного посвідчення на право 
управління прогулянковим судном,»;

10) у пункті 27 слова «Правил користування маломірними суднами на 
водних об’єктах, затверджених Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами» 
замінити словами «місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і 
водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення 
плавучих споруд, затверджених місцевими державними адміністраціями»;

11) у пункті 30: 
слова «статтею 28 Кодексу торговельного мореплавства України» 

замінити словами та цифрами «статтею 37 Закону України «Про внутрішній 
водний транспорт»;

доповнити абзацом другим такого змісту:
«Судно є власністю ліцензіата або використовуються ліцензіатом на 

інших законних підставах.»;

12) додатки 1, 2 до Ліцензійних умов викласти у редакції, що додається;

13) у додатку 3 до Ліцензійних умов:
слова «річковим, морським транспортом» замінити словами 

«внутрішнім водним, морським транспортом»;
після слів «морським транспортом» доповнити словами « та/або малим 

судном»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-13#n166
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-13#n166
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після слів «Номер ІМО» доповнити словами «/номер ENI»;
доповнити відомостями такого змісту:

«
Відомості про фахівця з управління діяльністю з перевезення вантажів (у 

разі, якщо перевезення здійснюються внутрішнім водним транспортом):

Прізвище, 
власне ім’я, 
по батькові 

(за 
наявності)

Контактні дані 
(номер телефону, 

адреса електронної 
пошти)

Свідоцтво 
професійної 

компетентності 
перевізника 
внутрішнім 

водним 
транспортом 

(дата видачі та 
номер свідоцтва)

Наказ або інший 
документ про 

призначення на 
посаду

                  »;
слова «ім’я, по батькові» замінити словами «власне ім’я, по батькові (за 

наявності)»;
слова та знаки «М.П. (за наявності)» виключити;

14) у додатку 4 до Ліцензійних умов:
слова «річковим, морським транспортом» замінити словами «внутрішнім 

водним, морським транспортом»;
слова та знаки «М.П. (за наявності)» виключити;

15) Ліцензійні умови доповнити додатками 5 – 8, що додаються.

__________________________________


