
 

  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 

Номер та 

дата заяви 

Здобувач ліцензії Вид господарської 

діяльності 

Рішення 

про 

розгляд 

заяви   

Реквізити для 

сплати за ліцензію 

Підстава відмови у видачі 

ліцензії  

Зміст підстави щодо 

відмови у видачі ліцензії та 

пропозиції щодо усунення 

відповідних недоліків 
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17.01.2022  

№ 501/0/7-22 

Лагно Юрій 

Петрович 

Перевезення 

пасажирів  

Залишити 

без 

розгляду  

 
Керуючись  вимогами пункту 

24 частини першої статті 7, 

пункту 3 частини третьої статті 

11, абзацу третього пункту 2 

частини другої статті 12 Закону 

України «Про ліцензування 

видів господарської 

діяльності», пунктами 5 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з 

перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів 

річковим, морським 

транспортом, затверджених 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 23.12.2015 № 1186 (далі – 

Ліцензійні умови)  

Здобувачу ліцензії необхідно 

в заяві зазначити вид 

діяльності на який планує 

отримати ліцензію, 

відповідно до пункту 2 

частини другої статті 11 

Закону  

Також здобувачем ліцензії 

не надано другий екземпляр 

опису документів, за 

підписом здобувача ліцензії 

або уповноваженої ним 

особи, відповідно до абзацу 

третього пункту 5 

Ліцензійних умов. 

Одночасно, звертаємо 

увагу, що форма опису 

документів, що додається до 

заяви про отримання ліцензії 

на провадження 

господарської діяльності з 

перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів 
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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. 
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08.08.2022  

№5428/0/7-22 

Апостол Андрій 

Володимирович 

Комерційне 

перевезення 

пасажирів 

річковим 

транспортом 

Залишити 

без 

розгляду 

 Керуючись вимогами пункту 1 

частини другої, абзацу 

третього пункту 2 частини 

другої статті 12 Закону України 

«Про ліцензування видів 

господарської діяльності», 

пунктів 2, 4, 5 Ліцензійних 

умов провадження 

господарської діяльності з 

Здобувачем ліцензії 

зазначено вид діяльності 

який не відповідає  підпункту 

24 частини першої статті 7 

Закону України «Про 

ліцензування видів 

господарської діяльності». 

Також здобувачем ліцензії 

не надано другий екземпляр 
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перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів 

внутрішнім водним, морським 

транспортом, затверджених 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

23.12.2015 № 1186 

опису документів, за 

підписом здобувача ліцензії 

або уповноваженої ним 

особи, відповідно до абзацу 

третього пункту 5 

Ліцензійних умов. 

Одночасно, форма заяви 

про отримання ліцензії та 

форма відомостей про 

наявність матеріально-

технічної бази та 

спеціалістів, необхідних для 

провадження господарської 

діяльності з перевезення 

пасажирів, небезпечних 

вантажів та небезпечних 

відходів річковим, морським 

транспортом подано 

здобувачем ліцензії, не 

відповідає вимогам пункту 4 

до Ліцензійних умов. Таким 

чином, здобувач ліцензії 

повинен подати заяву та 

документи, які додаються до 

неї відповідно до 

затверджених Ліцензійними  

умовами форм. 

Також, відомості про 

спеціалістів, необхідних для 

провадження господарської 

діяльності з перевезення 

пасажирів, небезпечних 

вантажів та небезпечних 

відходів внутрішнім водним, 

морським транспортом 

та/або малим судном не 

містять інформацію про 

особу відповідальну за 

організацію робіт із 

забезпечення безпеки 

судноплавства та спеціалістів 

(членів екіпажу судна), які 

забезпечуватимуть надання 
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відповідних послуг. Таким 

чином, необхідно зазначити 

відповідальних осіб. 

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 
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06.09.2022 № 

6600/0/7-22 

Половий Валерій 

Анатолійович 

Перевезення 

пасажирів малим 

судном 

Відмовити   Керуючись вимогами пункту 1 

частини третьої статті 13 

Закону України «Про 

ліцензування видів 

господарської діяльності» та 

пунктами 2, 4, 30 Ліцензійних 

умов господарської діяльності 

з перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів 

внутрішнім водним, морським 

транспортом, затверджених 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 23.12.2015 № 1186 (далі – 

Ліцензійні умови). 

Заяву про отримання ліцензії 

та пакет документів, який 

додається, відповідно до 

вимог Ліцензійних умов 

22.02.2022 о 9.30 направлено 

кур’єрською службою «Нова 

пошта» на адресу 

Адміністрації судноплавства, 

який доставлено 23.02.2022 о 

18.30 (за місцем 

призначення). 

Одночасно, у зв’язку з 

військовою агресією 

російської федерації проти 

України в Україні введено 

воєнний стан який  

продовжено із 05 години 30 

хвилин 23 серпня 2022 року 

на 90 діб. 

Таким чином,  зазначену 

заяву  зареєстровано 

Адміністрацією 

судноплавства 06.09.2022 за 

№ 6600/0/7-22 (далі – Заява). 

Відповідно до Закону 

України «Про ліцензування 

видів господарської 

діяльності» (далі – Закон) 

органом ліцензування 

розглядаються документи з 

дня одержання Заяви. 
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Разом з цим відповідно до 

частини першої статті 11 

Закону, здобувач ліцензії 

подає до органу ліцензування 

заяву про отримання ліцензії 

за визначеною ліцензійними 

умовами формою.  

При опрацюванні Заяви та 

доданих до неї документів 

встановлено невідповідність 

пункту 4 Ліцензійних умов, зі 

змінами відповідно до 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 

29.04.2022 № 525, а саме 

невідповідність формам 

заяви про отримання 

ліцензії/розширення 

провадження виду 

господарської діяльності та 

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 

та/або малим судном. 

Одночасно встановлено, що 

здобувачем ліцензії, не 

забезпечено проходження 

технічного огляду судном 

«ua-2492-K».  

Таким чином встановлено 

невідповідність вимогам 

пунктам 2, 4, 30 Ліцензійних 

умов. 

Після усунення причин, що 

стали підставою для 

прийняття рішення про 
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залишення заяви про 

отримання ліцензії без 

розгляду, здобувач ліцензії 

може повторно подати заяву 

про отримання ліцензії 

 

4

 

16.09.2022  

№ 7013/0/7-22 

 Ткачов Артур 

Васильович 

Перевезення 

пасажирів 

малими/маломірни

ми суднами 

Залишено 

без 

розгляду 

 Керуючись вимогами абзацу 

третього пункту 2 частини 

другої статті 12 Закону України 

«Про ліцензування видів 

господарської діяльності» (далі  

Закон), пунктів 2, 4 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з 

перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів 

внутрішнім водним, морським 

транспортом, затверджених 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

23.12.2015 № 1186 (далі – 

Ліцензійні умови) 

Частиною першою статті 11 

Закону встановлено, що 

здобувач ліцензії подає до 

органу ліцензування заяву 

про отримання ліцензії за 

визначеною ліцензійними 

умовами формою. 

Пунктом 4 Ліцензійних умов 

затверджено 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. 

При отриманні заяви Ткачова 

Артура Васильовича про 

отримання ліцензії та 

доданих до неї документів 

Адміністрацією 

судноплавства встановлено, 

що форма заяви про 

отримання ліцензії та форма 

відомостей про наявність 

матеріально-технічної бази 

та спеціалістів, необхідних 

для провадження 

господарської діяльності з 

перевезення пасажирів, 
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небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів 

річковим, морським 

транспортом подано 

здобувачем ліцензії, не 

відповідає вимогам пунктів 

2, 4 Ліцензійних умов. 

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. 


