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ПРОТОКОЛ №5 

засідання Громадської ради при  

Державній службі морського та річкового транспорту України 

 

26 березня 2019 року                                                                    м. Київ  

 

                                                    Місце проведення: вул. Преображенська, 

     буд. 25, м. Київ,  

                                                    Дата і час проведення: 26 березня 2019 р.,  

               16:00 – 17:00 год. 

                                                    Присутні: 1. Сім із тринадцяти членів 

      Громадської ради (список реєстрації  

     додається). 

                               2. Секретар Громадської ради 

                               Ветлинська О. В. 

   3. Від Державної служби морського та  

   річкового транспорту України:  

   директор департаменту 

                               надання адміністративних послуг  

                               Ворона Ю.М., директор департаменту 

                               правового забезпечення та міжнародних  

                                                    відносин Ситник С.К., начальник відділу 

                                                    контролю за забезпеченням безпеки  

                                                    судноплавства департаменту державного 

                                                    нагляду та контролю за безпекою на 

                                                    морському та річковому транспорті  

                                                    Ченчик А.М., начальник відділу контролю 

                                                    над судноплавними компаніями та  

                                                    підприємствами Омельченко О.П. 

 

    

П’яте засідання Громадської ради при Державній службі морського 

та річкового транспорту України відкрив Голова Громадської ради 

Слюсаревський М. В., який повідомив, що прибули та зареєструвалися (на 

16:00 годину – час відкриття засідання) 7 членів Громадської ради, що 
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відповідно до Типового положення становить необхідний кворум для 

проведення засідання. 

Слюсаревський М.В. запропонував затвердити наступний порядок 

денний засідання: 

1. Спрощення процедури технічного нагляду за малими/маломірними 

суднами та взаємодії з Регістром судноплавства України, перегляд вартості 

послуг Регістру. 

2. Питання підписання Меморандумів про визнання дипломів 

(сертифікатів) моряків України. 

3. Різне. 

  Голосували: за запропонований Слюсаревським М. В. порядок денний: 

«за» – 7. «проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: затвердити запропонований Слюсаревським М. В. порядок 

денний: 

1. Спрощення процедури технічного нагляду за малими/маломірними 

суднами та взаємодії з Регістром судноплавства України, перегляд 

вартості послуг Регістру. 

2. Питання підписання Меморандумів про визнання дипломів 

(сертифікатів) моряків України. 

3. Різне. 

 

По першому питанню: 

 Слюсаревський М.В. повідомив, що від Регістру судноплавства 

України (РУ) надійшла відповідь із інформацією про перелік нормативно-

правових актів та нормативних документів РУ щодо питання нагляду за 

малими/маломірними суднами, інформацію про порядок ціноутворення 

послуг РУ. Слюсаревський М.В. запропонував утворити робочу групу у 

складі Пакшин А.С., Слюсаревський М.В., Рабомізо Д.В.  та доручити групі 

підготовити пропозиції щодо спрощення процедури технічного нагляду за 

малими/маломірними суднами та взаємодії з РУ, вартості послуг РУ. 

Голосували:Підтримати пропозицію Слюсаревського М.В.: «за» – 7. 

«проти» – 0, «утримались» – 0. 

 Вирішили: Прийняти до відома письмову інформацію РУ. Утворити 

робочу групу у складі Пакшин А.С., Слюсаревський М.В., Рабомізо Д.В. та 

доручити групі підготувати пропозиції щодо спрощення процедури 

технічного нагляду за малими/маломірними суднами та взаємодії з РУ, 

вартості послуг РУ. 
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По другому питанню: 

Слухали інформацію представників Морської адміністрації про те, 

що Міністерство інфраструктури України передало Морській адміністрації 

документацію щодо Меморандумів про визнання дипломів (сертифікатів) 

моряків України. Меморандуми, які ще не пройшли повну процедуру, 

потребують комплексного перегляду у зв’язку із створенням нового ЦОВВ 

Державної служби морського та річкового транспорту України (Морська 

адміністрація). Департамент правового забезпечення та міжнародних 

відносин Морської адміністрації вже займається цим питанням. Після 

обговорення, Латишем В.А. запропоновано доручити Слюсаревському 

М.В. в робочому порядку опрацювати питання та доповісти Громадській 

раді актуальний перелік чинних меморандумів, перелік меморандумів, за 

котрими вже ведеться робота щодо підписання та на який стадії знаходиться 

кожен з цих меморандумів, яка підтримка потребується від Громадської 

ради, та перелік країн, з якими потребується укладання меморандумів у 

першу чергу.  

Голосували: Підтримати пропозицію Латиша В.А.: «за» – 7, «проти» 

– 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: доручити Слюсаревському М.В. у робочому порядку 

опрацювати питання та доповісти Громадській раді актуальний перелік 

чинних меморандумів, перелік меморандумів, за якими вже ведеться 

робота щодо підписання та на якійй стадії знаходиться кожен з цих 

меморандумів, яка підтримка потребується від Громадської ради та 

перелік країн, із якими потребується укладання меморандумів у першу 

чергу. 

По третьому питанню:  

Слюсаревський М.В. запропонував обговорити питання забезпечення 

безпеки судноплавства малих/маломірних суден у зв’язку з резонансними 

аварійними випадками у березні 2019 р., які призвели до загибелі людей. 

Слухали інформацію департаменту державного нагляду та контролю за 

безпекою на морському та річковому транспорті, що Морська адміністрації 

відкриває навігацію на судноплавних гідротехнічних спорудах р. Дніпро, а 

навігація для маломірних/малих суден відкривається та закривається 

рішенням обласних та Київською й Севастопольською місцевих рад. 

Посадові особи Морської адміністрації та її територіальних органів, 

відповідно до наданих повноважень, мають право проводити перевірку 

суднових документів на маломірних (малих) суднах і документів на право 
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перевірку суднових документів на маломірних (матих) суднах і 
документів на право управління ними. Питання надання дозволу на вихід 
маломірннх/малих суден і  бази для їх стоянок маломірних/малих суден не 
відноситься до компетенції Морської адміністрації. На даний час. 
відповідно до доручення Морської адміністрації, проводяться заходи щодо 
з’ясування причин та обставин виникнення аварійних подій.

Під час обговорення членами Г ромадської ради зазначено, що 
власникам малих/маломірних суден важко отримати інформацію про 
відкриття та закриття навігації, чинних правші користування 
малими/маломірними суднами на водних об’єктах області, оскільки така 
інформація не завжди розміщується обласними радами, або її важко 
знайти на сайтах облрад. Підсумовуючи пропозиції членів Г ромадської 
ради, Слюсаревський М.В. запропонував рекомендувати Морській 
адміністрації посилити здійснення контролю за безпекою судноплавства 
шляхом здійснення патрулювань ВВШ, посилити співпрацю із обласними 
радами та розглянути можливість створення на сайті Морської 
адміністрації розділу для судновласників малих/маломірних суден для 
забезпечення натежного інформування про відкриття та закриття навігації, 
чинні правила користування малими/маломірними суднами на водних 
об’єктах областей України.

Голосували: Підтримати пропозицію Слюсаревського М.В.: «за» — 7. 
«проти» -  0, «утримались» -  0.

Вирішили: рекомендувати Морській адміністрації постити
здійснення контролю за безпекою судноплавства шляхом здійснення 
патрулювань ВВШ. посилити співпрацю із обласними радами та 
розглянути можливість створення на сайті Морської адміністрації 
розділу для судновласників мста маломірних суден для забезпечення 
належного інформування про відкриття та закриття навігації, чинні 
правша користування малими/маломірними суднами на водних об ’єктах 
областей України.

Засідання закрите о 16:50.
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