
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
 до проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1186»

Зміст положення акту законодавства Зміст відповідного положення проекту акту
Назва постанови «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з перевезення 
пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 
річковим, морським транспортом»

Назва постанови «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з перевезення 
пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 
внутрішнім водним, морським транспортом»

Ліцензійні умови провадження 
господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, затверджені постановою Кабінету Міністрів 
України 23 грудня 2015 року № 1186

Назва документу «Ліцензійні умови провадження 
господарської діяльності з перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, 
морським транспортом»

Назва документу «Ліцензійні умови провадження 
господарської діяльності з перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та небезпечних відходів 
внутрішнім водним, морським транспортом»

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний 
перелік документів, що додаються до заяви про отримання 
ліцензії, а також організаційні, кадрові та технологічні 
вимоги, обов’язкові для виконання суб’єктами 
господарювання, які провадять господарську діяльність з 

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний 
перелік документів, що додаються до заяви про отримання 
ліцензії, а також організаційні, кадрові та технологічні 
вимоги, обов’язкові для виконання суб’єктами 
господарювання, які провадять господарську діяльність з 
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
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перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським транспортом.

небезпечних відходів внутрішнім водним, морським 
транспортом.

2. Ці Ліцензійні умови є обов’язковими для виконання 
всіма суб’єктами господарювання (незалежно від їх 
організаційно-правової форми та форми власності), які 
провадять або мають намір провадити господарську 
діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським транспортом і 
отримали ліцензію на цей вид господарської діяльності.

2. Ці Ліцензійні умови є обов’язковими для виконання 
всіма суб’єктами господарювання (незалежно від їх 
організаційно-правової форми та форми власності), які 
провадять або мають намір провадити господарську 
діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів 
та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським 
транспортом і отримали ліцензію на цей вид господарської 
діяльності.

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в 
такому значенні:

мале/маломірне судно - моторне судно з корпусом 
завдовжки до 24 метрів та вітрильне судно з корпусом 
завдовжки від 2,5 до 24 метрів валовою місткістю менш 
як 80 одиниць (крім суден, що перевозять більш як 12 
пасажирів, суден, що перевозять небезпечні вантажі, 
буксирів, штовхачів, криголамів, поромів, суден 
допоміжного та технічного флоту);

послуги з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів 
та небезпечних відходів річковим, морським транспортом - 
здійснення суб’єктом господарювання переміщення 
пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів за 
допомогою річкових, морських і малих/маломірних суден;

судно - самохідна чи несамохідна плавуча споруда, що 
використовується для перевезення пасажирів, небезпечних 

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в 
такому значенні:

виключено

послуги з перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, 
морським транспортом - здійснення суб’єктом 
господарювання переміщення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів за допомогою суден 
внутрішнього плавання, морських і малих суден;

судно - самохідна чи несамохідна плавуча споруда, що 
використовується для перевезення пасажирів, небезпечних 
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вантажів та небезпечних відходів, а також буксирування, 
штовхання або зчалювання інших суден, на яких 
перебувають пасажири, небезпечні вантажі та небезпечні 
відходи;

судновласник - суб’єкт господарювання, який експлуатує 
судно від свого імені, незалежно від того, чи є він власником 
судна, чи використовує судно на інших законних підставах.

відсутнє

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в 
Законі України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» (далі - Закон), Кодексі торговельного 
мореплавства України.

вантажів та небезпечних відходів, а також буксирування, 
штовхання або зчалювання інших суден, на яких 
перебувають пасажири, небезпечні вантажі та небезпечні 
відходи;

судновласник - суб’єкт господарювання, який 
експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є 
він власником судна, чи використовує судно на інших 
законних підставах;

фахівець з управління діяльністю з перевезення 
вантажів – фізична особа, яка має дійсне свідоцтво 
професійної компетентності перевізника внутрішнім 
водним транспортом.

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. Здобувач ліцензії подає у спосіб, 
передбачений частиною першою статті 10 Закону, до 
органу ліцензування заяву про отримання ліцензії та 
документи згідно з додатками 1 і 2.

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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n212
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1186-2015-%D0%BF#n67
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1186-2015-%D0%BF#n69
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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. До заяви про отримання ліцензії, крім документів, 
передбачених статтею 11 Закону, додаються за підписом 
здобувача ліцензії або уповноваженої ним особи такі 
підтвердні документи:

відомості про наявність матеріально-технічної бази та 
спеціалістів, необхідних для провадження господарської 
діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським транспортом 
(додаток 3);

…

5. До заяви про отримання ліцензії, крім документів, 
передбачених статтею 11 Закону, додаються за підписом 
здобувача ліцензії або уповноваженої ним особи такі 
підтвердні документи:

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 (додаток 3);

…

11. Ліцензіат може надавати послуги з перевезення 
пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 
річковим, морським транспортом виключно тими суднами, 
відомості про які подавалися до органу ліцензування.

11. Ліцензіат може надавати послуги з перевезення 
пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 
внутрішнім водним, морським транспортом виключно 
тими суднами, відомості про які подавалися до органу 
ліцензування.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n225
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1186-2015-%D0%BF#n87
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n225
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1186-2015-%D0%BF#n87


5

Вимоги щодо перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів на суднах (крім 

малих/маломірних суден)

Вимоги щодо перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів на суднах (крім 

малих суден)

відсутній 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.

21. До використання під час провадження господарської 
діяльності допускаються судна, які:

зареєстровані відповідно до розділів II, III Порядку 
ведення Державного суднового реєстру України та Суднової 
книги України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 вересня 1997 р. № 1069 (Офіційний 
вісник України, 1997 р., число 40, с. 24);

…

21. До використання під час провадження 
господарської діяльності допускаються судна, які:

зареєстровані у Державному судновому реєстрі 
України;

…

відсутній 221. Ліцензіат у своїй діяльності використовує 
пасажирські судна, які мають бути придатні для 
обслуговування осіб з маломобільних груп населення.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1069-97-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1069-97-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1069-97-%D0%BF
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Вимоги щодо перевезення пасажирів 
малими/маломірними суднами

Вимоги щодо перевезення пасажирів малими 
суднами

23. З метою забезпечення безпечної експлуатації 
кожного малого/маломірного судна і зв’язку між ліцензіатом 
та особами на борту суден ліцензіат повинен призначити 
особу (осіб) на березі. Призначеною особою не може бути 
член екіпажу.

23. З метою забезпечення безпечної експлуатації 
кожного малого судна і зв’язку між ліцензіатом та 
особами на борту суден ліцензіат повинен призначити 
особу (осіб) на березі. Призначеною особою не може бути 
член екіпажу.

24. Ліцензіат повинен призначити посадових осіб, 
відповідальних за експлуатацію та користування 
малими/маломірними суднами, розміщення їх на базах для 
стоянок таких суден, а також за організацію робіт із 
забезпечення безпеки судноплавства.

24. Ліцензіат повинен призначити посадових осіб, 
відповідальних за експлуатацію та користування малими 
суднами, розміщення їх на базах для стоянок таких суден, 
а також за організацію робіт із забезпечення безпеки 
судноплавства.

25. Управління малими/маломірними суднами і 
членами екіпажу повинна здійснювати спеціально 
призначена особа.

відсутній 

25. Управління малими суднами і членами екіпажу 
повинна здійснювати спеціально призначена особа.

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.

26. Судноводії та інші члени екіпажів 
малих/маломірних суден ліцензіата, які допущені до роботи, 
повинні мати відповідні кваліфікацію та посвідчення 
судноводія, отримане згідно з Положенням про порядок 
видачі посвідчень судноводія малого/маломірного судна, 
затвердженим Мінінфраструктури.

26. Судноводії та інші члени екіпажів малих суден 
ліцензіата, які допущені до роботи, повинні мати 
відповідні кваліфікацію та посвідчення судноводія, 
отримане згідно з Положенням про порядок видачі 
посвідчень судноводія малого/маломірного судна, або 
посвідчення на право управління прогулянковим 
судном, отримане згідно з Порядком підготовки та 
підтвердження кваліфікації судноводіїв малих суден і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-13#n166
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-13#n166
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-13#n166
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-13#n166
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водних мотоциклів, а також видачі міжнародного 
посвідчення на право управління прогулянковим 
судном, затвердженим Мінінфраструктури.

27. Судновласники, судноводії малих/маломірних 
суден та посадові особи, відповідальні за експлуатацію таких 
суден та користування ними, зобов’язані дотримуватися 
вимог Правил користування маломірними суднами на 
водних об’єктах, затверджених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 
Севастопольською міськими радами.

27. Судновласники, судноводії малих суден та 
посадові особи, відповідальні за експлуатацію таких суден 
та користування ними, зобов’язані дотримуватися вимог 
місцевих правил плавання для малих, спортивних 
суден і водних мотоциклів та використання засобів для 
розваг на воді, розміщення плавучих споруд, 
затверджених місцевими державними адміністраціями.

29. Ліцензіат повинен забезпечити на 
малих/маломірних суднах безпечні умови, режим праці, а 
також обладнання всіма необхідними для цього засобами і 
устаткованням.

29. Ліцензіат повинен забезпечити на малих суднах 
безпечні умови, режим праці, а також обладнання всіма 
необхідними для цього засобами і устаткованням.

30. Кожне мале/маломірне судно повинно мати суднові 
документи, передбачені статтею 28 Кодексу 
торговельного мореплавства України та переліком 
документів Регістру судноплавства України, що видаються в 
результаті його наглядової діяльності згідно з типом та 
призначенням судна.

відсутній

30. Кожне мале судно повинно мати суднові 
документи, передбачені статтею 37 Закону України «Про 
внутрішній водний транспорт» та переліком документів 
Регістру судноплавства України, що видаються в 
результаті його наглядової діяльності згідно з типом та 
призначенням судна.

Судно є власністю ліцензіата або 
використовуються ліцензіатом на інших законних 
підставах.

Додаток 1
до Ліцензійних умов

Додаток 1
до Ліцензійних умов

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80#n151
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80#n151
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ЗАЯВА 
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії 
__________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 
особи - підприємця)
____________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або серія і номер 
паспорта фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий)

____________________________________________________________
(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи або місце 

проживання фізичної особи - підприємця)
_________________     _______________      _____________________

(номер телефону)       (номер телефаксу)           (адреса електронної пошти)

Організаційно-правова форма ____________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків* (для 

фізичної особи - підприємця) ____________________________
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи 

________________
Банківські реквізити 

___________________________________________________________
(поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)

Прошу видати ліцензію на провадження господарської 
діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським транспортом, а саме: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

ЗАЯВА 
про отримання ліцензії/розширення провадження виду 

господарської діяльності

Здобувач ліцензії, ліцензіат 
__________________________________________________________                                                                  
(найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я та по
_____________________________________________________________________  
батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________

(прізвище, власне ім’я та по-батькові (за наявності)  керівника 
юридичної особи або серія і номер паспорта 

______________________________________________________________________ 
фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий)
__________________________________________________________
______________________

(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи або місце 
проживання фізичної особи - підприємця)

Номер телефону __________________ адреса електронної пошти 
_______________________
Організаційно-правова форма ______________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків* (для 
фізичної особи - підприємця) ____________________________
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи 
____________________________
Банківські реквізити 
________________________________________________________

(поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
Прошу:
____ видати ліцензію;
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Бажаний спосіб отримання ліцензії 
______________________________________________

До заяви додаються документи, зазначені в описі.

Здобувач ліцензії ______________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

М.П. (за наявності)
____ _______________ 20___ р.
Дата і номер реєстрації заяви ___ __________ 20__ р. № _____
___________________

(найменування посади 
особи, 

яка прийняла заяву)

_____________
(підпис)

   ____________________
        (ініціали, прізвище)

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності 
з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних 
відходів річковим, морським транспортом та із Законом України 
“Про ліцензування видів господарської діяльності” ознайомлений і 
зобов’язуюся їх виконувати.

_________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Даю згоду на обробку персональних даних для виконання вимог 
Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” 
та Ліцензійних умов.

____ розширити провадження виду господарської діяльності 
серія ___ № _____, (або рішення про видачу від _____ № _____);
на (до) право провадження господарської діяльності з: 
_________________________________________________________

(найменування виду, або частина виду господарської діяльності
__________________________________________________________

відповідно до пункту 2 Ліцензійних умов)

Найменування філії, інших відокремлених 
підрозділів_________________________________
Місцезнаходження філії, інших відокремлених підрозділів 
______________________________
Бажаний спосіб отримання ліцензії 
__________________________________________________
До заяви додаються документи, зазначені в описі.
Здобувач ліцензії _________________

(підпис)
___________________
(ініціали, прізвище)

М.П. (за наявності)

____ _______________ 20___ р.
Дата і номер реєстрації заяви ___ __________ 20__ р. № _____

______________________
(найменування посади 

особи, 
яка прийняла заяву)

_______________
(підпис)

_________________
       (ініціали, прізвище)

З Ліцензійними умовами провадження господарської 
діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів внутрішнім водним, морським 
транспортом та із Законом України “Про ліцензування видів 
господарської діяльності” ознайомлений і зобов’язуюся їх 
виконувати.
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_________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

__________ 
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у 
паспорті).

_________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

Даю згоду на обробку персональних даних для виконання 
вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» та Ліцензійних умов.

_________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

Підтверджую відсутність над здобувачем ліцензії, 
ліцензіатом контролю у значені, наведеному в статті 1 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», резидентами 
держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у 
значені, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону 
України»

                                        ________________                  ________________

(підпис)                         (ініціали, прізвище)

___________________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті).

Додаток 2
до Ліцензійних умов

 

Документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії на 
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних 

відходів річковим, морським транспортом

Відомості про наявність матеріально-технічної бази та 
спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності 

Додаток 2
до 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
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з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних 
відходів річковим, морським транспортом

Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної 
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 кваліфікаційних документів членів екіпажу

Копія акта огляду судна Морською адміністрацією

Копія пасажирського свідоцтва (для пасажирських суден)

Копія класифікаційного свідоцтва судна

Копія свідоцтва про управління безпекою (в разі наявності)

Копія документа про відповідність системи управління 
безпекою (в разі наявності)

Копія договору бербоут-чартеру (в разі наявності)

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

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

Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної 
особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про 
відмову через свої релігійні переконання від прийняття 

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 документи накладається 
електронний підпис здобувача ліцензії, що базується на 
кваліфікаційному сертифікаті електронного підпису.

У разі подання документів представником здобувача 
ліцензії надається засвідчена копія документа, що засвідчує його 
повноваження.
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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 свідоцтва на право управління малим/маломірним судном 
спеціалістів, які забезпечуватимуть надання відповідних послуг

Копія акта огляду судна Морською адміністрацією

Копія суднового білета

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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Додаток 3
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ 
про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних 
для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським 

транспортом
____________________________________________________________ 

(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,

____________________________________________________________
по батькові фізичної особи - підприємця)

____________________________________________________________
(вид діяльності, на який планується отримання ліцензії)

Загальні відомості про суб’єкта господарювання

Місцезнаходження офісу ______________________________________
Дані про засоби зв’язку ________________________________________

Відомості про судна власні або орендовані, необхідні 
для провадження господарської діяльності з перевезення 

пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних 
відходів річковим, морським транспортом

Найменування судна __________________________________________
Номер ІМО* _________________________________________________
Тип судна ___________________________________________________
Прапор, порт приписки ________________________________________
Позивні радіо* _______________________________________________

Додаток 3
до Ліцензійних умов

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 та/або 

малим судном
__________________________________________________________ 

(повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я,

__________________________________________________________
по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця)

_________________________________________________________
(вид діяльності, на який планується отримання ліцензії)

Загальні відомості про суб’єкта господарювання

Місцезнаходження офісу ____________________________________
Дані про засоби зв’язку _____________________________________

Відомості про судна власні або орендовані, необхідні 
для провадження господарської діяльності з перевезення 

пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних 
відходів внутрішнім водним, морським транспортом 

Найменування судна _______________________________________
Номер ІМО/номер  ENI* ___________________________________
Тип судна ________________________________________________
Прапор, порт приписки _____________________________________
Позивні радіо* ____________________________________________
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Район плавання ______________________________________________
Класифікаційне товариство, яке здійснює технічний нагляд 
____________________________________________________________
Клас судна __________________________________________________
Рік і місце будівництва ________________________________________
Дедвейт* ___________________________________________________
Валова місткість _____________________________________________
_____________
* Не заповнюється для маломірних (малих) суден

Пасажиромісткість ___________________________________________
Довжина ____________________________________________________
Ширина ____________________________________________________
Осадка ______________________________________________________
Потужність енергетичної установки _____________________________
Чи здійснює судно міжнародні рейси ____________________________
Документ, що підтверджує право користування судном 
____________________________________________________________
Вид оренди, дата початку та закінчення __________________________
Дата та номер акта огляду судна Морською адміністрацією 
____________________________________________________________

Відомості про спеціалістів, необхідних для провадження 
господарської діяльності з перевезення пасажирів, 

Район плавання ____________________________________________
Класифікаційне товариство, яке здійснює технічний нагляд 
__________________________________________________________
Клас судна ________________________________________________
Рік і місце будівництва ______________________________________
Дедвейт* _________________________________________________
Валова місткість ___________________________________________
__________ 
* Не заповнюється для малих суден.

Пасажиромісткість _________________________________________
Довжина _________________________________________________
Ширина __________________________________________________
Осадка ___________________________________________________
Потужність енергетичної установки ___________________________
Чи здійснює судно міжнародні рейси __________________________
Документ, що підтверджує право користування судном 
__________________________________________________________
Вид оренди, дата початку та закінчення ________________________
Дата та номер акта огляду судна Морською адміністрацією 
__________________________________________________________

Відомості про спеціалістів, необхідних для провадження 
господарської діяльності з перевезення пасажирів, 
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небезпечних вантажів та небезпечних відходів 
річковим, морським транспортом

Відомості про особу, відповідальну за організацію робіт із 
забезпечення безпеки судноплавства

Прізви
ще, 

ім’я, 
по 

батько
ві

Контакт
ні дані 
(номер 

телефон
у, 

адреса 
електро

нної 
пошти)

Осві
та

Найменува
ння 

навчально
го закладу

Дипл
ом 

(номе
р та 
дата 

видач
і)

Спеціа
льність

Наказ 
або 

інший 
докумен

т про 
призначе

ння

Відомості про спеціалістів (членів екіпажу судна), які 
забезпечуватимуть надання відповідних послуг

Прізви
ще, 

ім’я, 
по 

батько
ві

Найменува
ння 

посади

Осв
іта

Найменув
ання 

навчально
го закладу

Дипло
м 

(номер 
та дата 
видачі)

Спе
ціал
ьніс
ть

Наказ або 
інший 

документ 
про 

призначе
ння

відсутні 

Відомості складено станом на ___ ________ 20__ р., зазначені судна 
та спеціалісти відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження 

небезпечних вантажів та небезпечних відходів 
внутрішнім водним, морським транспортом 

Відомості про особу, відповідальну за організацію робіт із 
забезпечення безпеки судноплавства

Прізви
ще, 

власне 
ім’я, 

по 
батько
ві (за 

наявно
сті)

Контакт
ні дані 
(номер 

телефон
у, 

адреса 
електро

нної 
пошти)

Осві
та

Найменув
ання 

навчально
го закладу

Дипл
ом 

(номе
р та 
дата 

видач
і)

Спеціа
льність

Наказ 
або 

інший 
докумен

т про 
признач

ення

Відомості про спеціалістів (членів екіпажу судна), які 
забезпечуватимуть надання відповідних послуг

Прізвище, 
власне 
ім’я, 

по 
батькові 

(за 
наявності)

Найме
нуван

ня 
посад

и

Осв
іта

Найменув
ання 

навчально
го 

закладу

Дипло
м 

(номер 
та дата 
видачі)

Спе
ціал
ьніс
ть

Наказ 
або 

інший 
докумен

т про 
призначе

ння

Відомості про фахівця з управління діяльністю з перевезення 
вантажів (у разі, якщо перевезення здійснюються внутрішнім 
водним транспортом):

Прізвище, 
власне ім’я, 

Контактні 
дані (номер 

Свідоцтво 
професійної 

Наказ або 
інший 
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господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом.

Здобувач ліцензії _______________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

М.П. (за наявності)

____ ___________ 20____ р.

по батькові 
(за 

наявності)

телефону, 
адреса 

електронної 
пошти)

компетентності 
перевізника 

внутрішнім водним 
транспортом (дата 
видачі та номер 

свідоцтва)

документ 
про 

призначенн
я на посаду

Відомості складено станом на ___ ________ 20__ р., зазначені 
судна та спеціалісти відповідають вимогам Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, 
морським транспортом.

Здобувач ліцензії _______________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

____ ___________ 20____ р.

Додаток 4
до Ліцензійних умов

Додаток 4
до Ліцензійних умов
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ОПИС 
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на 

провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським 

транспортом

____________________________________________________________
(вид діяльності, на який планується отримання ліцензії)

____________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання)

Дата і номер реєстрації заяви ___ ____________ 20__ р. № _______

Найменування документів Кількість 
аркушів

Примітки

__________________________        __________            ______________
(найменування посади керівника                    (підпис)                 (прізвище, ініціали) 
суб’єкта господарювання)              

 М.П. (за наявності)
___ _____________ 20__ р.

Прийняв __________________________________ документів.
                                  (цифрами і словами)
_________________________         ___________    __________________
(найменування посади особи,                          (підпис)                    (прізвище, ініціали)
яка прийняла документи)

Копію опису отримав

ОПИС 
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на 

провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім 

водним, морським транспортом

__________________________________________________________
(вид діяльності, на який планується отримання ліцензії)

__________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання)

Дата і номер реєстрації заяви ___ __________ 20__ р. № _______

Найменування документів Кількість 
аркушів

Примітки

________________________        __________            ______________
(найменування посади керівника                  (підпис)                 (прізвище, ініціали) 
суб’єкта господарювання)              
___ _____________ 20__ р.

Прийняв __________________________________ документів.
                                  (цифрами і словами)
______________________         ___________    __________________
(найменування посади особи,                          (підпис)              (прізвище, ініціали)
яка прийняла документи)

Копію опису отримав

___ _____________ 20___ р.
______________________ _____________

_
__________________
(прізвище, ініціали)
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___ _____________ 20___ р.
_________________________

(найменування посади 
представника суб’єкта 

господарювання)

______________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

(найменування посади 
представника суб’єкта 

господарювання)

(підпис)

відсутній Додаток 5
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

__________________________________________________________
__________________________________________________________

 (прізвище, власне ім’я та по-батькові (за наявності), місце 
проживання фізичної особи – підприємця, серія і номер паспорта фізичної 

особи - підприємця, ким і коли виданий)

Номер телефону _________________________________________, 
адреса електронної пошти _______________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 
(для фізичної особи-підприємця)*________________________

Банківські реквізити____________________________________
                                              (поточний рахунок, МФО, найменування 

відділення банку)
Прошу переоформити ліцензію на провадження господарської 
діяльності ________________________________________________ 
_________________________________________________________,

(вид діяльності; серія та номер ліцензії (за наявності); номер і дата 
прийняття рішення)

у зв’язку із переходом права на провадження виду господарської 
діяльності, на який отримано ліцензію від ліцензіата, що був 
фізичною особою - підприємцем, до іншої фізичної особи, яка є її 
спадкоємцем.
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Даю згоду на обробку персональних даних для виконання 
вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» та Ліцензійних умов.

___________________

  (фізична особа-
підприємець)

_________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

Дата і номер реєстрації заяви «___» _______20__ року № _______

_________________________
(посада особи, яка 
прийняла заяву)

____________
(підпис)

«___» ___________ 20__ року

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають 
відмітку в паспорті, - серія та номер паспорта.

відсутній Додаток 6
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА 
про зупинення дії ліцензії повністю або частково

Ліцензіат _______________________________________________
                           (найменування, місцезнаходження юридичної особи)

_________________________________________________________,
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної 

особи)
або 
__________________________________________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - 
підприємця)
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__________________________________________________________
(серія, номер паспорта, дата видачі, орган, що видав паспорт, місце 

проживання)
_________________________________________________________.

Номер телефону __________________, адреса електронної 
пошти _____________________.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 
(для фізичної особи - підприємця)*__________________________  

Ідентифікаційний код юридичної особи __________________
Прошу зупинити дію ліцензії на провадження такого виду 

діяльності: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 (вид діяльності на який зупиняється провадження господарської діяльності)

на строк: _______________________________________________ 
                                                   (цифрами і словами)
Причина зупинення дії ліцензії: __________________________
________________________________________________________

__________________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

«___» ___________ 20__ року
Дата і номер реєстрації заяви «___» ______ 20__ року № _______

_________________________
(посада особи, яка 
прийняла заяву)

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, 
прізвище)
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«___» ___________ 20__ року
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають 
відмітку в паспорті, - серія та номер паспорта.

відсутній Додаток 7
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА 
про відновлення дії ліцензії повністю або частково

Ліцензіат ____________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

__________________________________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної 

особи)
 або ______________________________________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - 
підприємця)

__________________________________________________________
(серія, номер паспорта, дата видачі,

__________________________________________________________
орган, що видав паспорт, місце проживання)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 
(для фізичної особи - підприємця)* __________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи _________________
Прошу відновити дію ліцензії на провадження такого виду 

діяльності:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Відомості про усунення підстав, що стали причиною для 
зупинення дії ліцензії:_____________________________________
__________________________________________________________

До заяви додаються
__________________________________________________________
__________________________________________________________

_________________________ 
(посада особи, яка подала 

заяву)

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, 
прізвище)

«___» ___________ 20__ року
Дата і номер реєстрації заяви «___» _______ 20__ року № ______

_________________________
(посада особи, яка 
прийняла заяву)

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, 
прізвище)

«___» ___________ 20__ року
* - Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають 
відмітку в паспорті, - серія та номер паспорта.

відсутній Додаток 8
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА 
про звуження провадження виду господарської 

діяльності
Ліцензіат_______________________________________________
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                       (найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я 
та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця)

________________________________________________________
(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) керівника юридичної 

особи або серія і номер паспорта фізичної особи - підприємця, ким і коли 
виданий)

______________________________________________________
(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи або місце 

проживання фізичної особи - підприємця)

Номер телефону ________________________________________ 
адреса електронної пошти ______________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(для фізичної особи - підприємця)* __________________________
Ідентифікаційний код юридичної особи ___________________
Вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію, 
________________________________________________________
Серія та номер ліцензії (за наявності); номер і дата прийняття 

рішення:  ______________________________________
Прошу звузити провадження виду господарської діяльності до 

_______________________________________________________
(вказати частину виду до якого звужується діяльність)

«___» ___________ 20__ року
Дата і номер реєстрації заяви «___» ________ 20__ року № ____

_________________________
(посада особи, яка 
прийняла заяву)

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, 
прізвище)

«___» ___________ 20__ року
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* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті).

Міністр інфраструктури України Олександр КУБРАКОВ

____ _________ 2022 року


