1. Рішення щодо залишення заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій без розгляду
2. Рішення щодо відмови у видачі ліцензій за результатами розгляду заяв здобувачів ліцензій
3. Рішення щодо видачі ліцензій за результатами розгляду заяв здобувачів ліцензій
4. Рішення щодо анулювання ліцензій ліцензіатів

Рішення органу ліцензування виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та
небезпечних відходів річковим, морським транспортом
№

Вхідний
Здобувач ліцензії Ідн. код
Вид господарської Рішення
Номер
та
юр.
особи/ діяльності
про
дата заяви
ЄДПОУ ФОП
розгляд
заяви

1

17.01.2022 Лагно
№ 501/0/7-22 Петрович

Юрій

2268004751

Перевезення
пасажирів

Номер
та Реквізити
для Підстава відмови у видачі Зміст
підстави
щодо
дата наказу сплати за ліцензію ліцензії
відмови у видачі ліцензії та
згідно якого
пропозиції щодо усунення
прийнято
відповідних недоліків
рішення
Залишити від 21.01.2022
Керуючись вимогами пункту Здобувачу ліцензії необхідно
без
№ 26
24 частини першої статті 7, в заяві зазначити вид
розгляду
пункту 3 частини третьої статті діяльності на який планує
11, абзацу третього пункту 2 отримати
ліцензію,
частини другої статті 12 Закону відповідно до пункту 2
України «Про ліцензування частини другої статті 11
видів
господарської Закону
діяльності»,
пунктами
5 Також здобувачем ліцензії
Ліцензійних умов провадження не надано другий екземпляр
господарської діяльності з опису
документів,
за
перевезення
пасажирів, підписом здобувача ліцензії
небезпечних
вантажів
та або
уповноваженої
ним
небезпечних
відходів особи, відповідно до абзацу
річковим,
морським третього
пункту
5
транспортом,
затверджених Ліцензійних умов.
постановою
Кабінету Одночасно,
звертаємо
Міністрів
України увагу, що форма опису
від 23.12.2015 № 1186 (далі – документів, що додається до
Ліцензійні умови)
заяви про отримання ліцензії
на
провадження
господарської діяльності з
перевезення
пасажирів,
небезпечних вантажів та

2
небезпечних
відходів
річковим,
морським
транспортом, встановлена у
додатку 4 до Ліцензійних
умов.
Разом з цим звертаємо
увагу, що відповідно до
Типової
інструкції
з
діловодства в міністерствах,
інших
центральних
та
місцевих органах виконавчої
влади,
затвердженої
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
17.01.2018
№ 55, та
Національного
стандарту
України,
затвердженого
Державним комітетом з
питань
технічного
регулювання та споживчої
політики від 07.04.2003 № 55,
підтвердні
копії,
які
додаються до заяви про
отримання ліцензії повинні
бути
засвідчені
в
установленому порядку.
Після усунення причин, що
стали
підставою
для
прийняття
рішення
про
залишення
заяви
про
отримання
ліцензії
без
розгляду, здобувач ліцензії
може повторно подати заяву
про отримання ліцензії

