
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження форм

типових суднових документів»

1. Мета
Метою наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження

форм типових суднових документів» (далі – проєкт акта) є приведення
нормативно-правового акта Міністерства інфраструктури України у
відповідність до Закону України «Про внутрішній водний транспорт», який
набирає чинності, за виключенням окремих положень, з 01 січня 2022 року.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Відповідно до частини першої статті 27 Закону України «Про внутрішній

водний транспорт» судно (склад суден) допускається до плавання внутрішніми
водними шляхами за умови, в тому числі, наявності відповідних чинних
суднових документів і документів членів екіпажу.

Чинним наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 13 грудня
2006 року № 1151 «Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових
документів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 січня 2007 року
за № 9/13276, розробленим відповідно до вимог Кодексу торговельного
мореплавства, не затверджено бланків суднових документів для суден
внутрішнього плавання.

У зв’язку з вищевикладеним виникла необхідність розроблення акта
Міністерства інфраструктури України, яким затверджуватимуться бланки
типових суднових документів як для торговельних суден, так і для суден
внутрішнього плавання.

3. Основні положення проекту акта
Проєктом акта пропонується затвердити:
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;
свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює плавання на

внутрішніх водних шляхах України;
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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.

4. Правові аспекти
В даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:
Закон України «Про внутрішній водний транспорт»;
Положення про Міністерство інфраструктури України, затверджене

постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460;
Положення про Державну службу морського та річкового транспорту

України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня
2017 року № 1095.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація акта не потребує додаткового фінансування з державного чи

місцевого бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін
Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю,
функціонування і застосування української мови як державної, а також сфери
наукової та науково-технічної діяльності.

7. Оцінка відповідності
Проєкт акта не містить положень, що стосуються зобов’язань України у

сфері європейської інтеграці, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про
захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення
корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;
створюють підстави для дискримінації.

8. Прогноз результатів
Очікуваний результат - приведення акта Міністерства інфраструктури

України у відповідність до Закону України «Про внутрішній водний транспорт»
та затвердить суднові документи для суден внутрішнього плавання.

Міністр інфраструктури України Олександр КУБРАКОВ

__ ______________ 2021 р.


