
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ №

Про затвердження форм
суднових документів

Відповідно до пункту 11 частини четвертої статті 5, статей 31, 35, 36,
підпунктів 3, 10, 22 пункту 4 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України «Про внутрішній водний транспорт», підпункту 42 пункту 4
Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460,
Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017
року № 1095, та з метою приведення бланків суднових документів у
відповідність до вимог чинного законодавства та впорядкування обліку суден в
Україні, н а к а з у ю:

1. Затвердити такі форми суднових документів, що додаються:
свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України

(судновий патент);
свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним Прапором

України;
свідоцтво про право власності на судно;
свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України;
свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового

реєстру України;
судновий білет;
судновий білет тимчасовий;
свідоцтво про виключення судна з Суднової книги України;
свідоцтво про тимчасове виключення судна з Суднової книги України;
свідоцтво про мінімальний безпечний склад екіпажу;Документ СЕД МІУ IT-Enterprise
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свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює плавання на
внутрішніх водних шляхах України;

свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює міжнародне
плавання по річці Дунай;

журнал безперервної реєстрації історії судна (синопсис);
сертифікат про нереєстрацію судна /недобудованого судна/, корпуса судна в

Державному судновому реєстрі України;
технічний опис бланків типових суднових документів.

2. Установити, що:

виготовлення бланків типових суднових документів за єдиним зразком
здійснюється за замовленням Державної служби морського та річкового
транспорту України;

записи у суднових документах ведуться українською, а у випадках,
зазначених у цих документах, також англійською мовами. Записи у свідоцтві
про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює міжнародне плавання по
річці Дунай, виконуються українською, російською та німецькою мовами.
Записи у журналі безперервної реєстрації історії судна (синопсис) ведуться
українською та англійською мовами;

усі суднові документи, видані до набрання чинності Законом України «Про
внутрішній водний транспорт»:

зберігають чинність протягом періоду, на який їх видано;
підлягають безкоштовній заміні до 01 січня 2025 року.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та
зв’язку України від 13 грудня 2006 року № 1151 «Про затвердження бланків
типових реєстраційних суднових документів», зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 11 січня 2007 року за № 9/13276 (зі змінами).

4. Державній службі морського та річкового транспорту України
забезпечити:

замовлення та виготовлення бланків типових суднових документів та
розподіл їх між територіальними органами;

облік бланків суднових документів та контроль за їх використанням;

установлення формату бортових ідентифікаційних номерів для реєстрації
прогулянкових суден, яким за своїми конструктивними особливостями не
присвоюється назва.
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5. Управлінню морського та річкового транспорту (Ілясевич Я.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому порядку.

6. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити розміщення цього наказу на
офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

7. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом
України «Про внутрішній водний транспорт», але не раніше дня його
офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Олександр КУБРАКОВ


