
 

  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 Ідн. код 
юр. особи/ 
ЄДПОУ ФОП 

Вид господарської 
діяльності 

Рішення 
про 
розгляд 
заяви   

Номер та дата 
наказу згідно 
якого прийнято 
рішення 

Реквізити для 
сплати за 
ліцензію 

Підстава відмови у видачі 
ліцензії  

Зміст підстави щодо 
відмови у видачі ліцензії та 
пропозиції щодо усунення 
відповідних недоліків 

1

 

28.12.2018 № 
24316/0/7-19 

ТОВ «ОЙЛ 
БУНКЕР СЕРВІС» 

42829388 Перевезення 
небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 
відходів річковим, 
морським 
транспортом 

Без 
розгляду   

від 03.01.2020 № 3 
 

Керуючись вимогами пункту 3 
частини третьої статті 11, 
пункту 1 частини другої статті 
12 Закону України «Про 
ліцензування видів 
господарської діяльності» 

Здобувачем ліцензії не 
надано другий екземпляр 
опису документів, за 
підписом здобувача ліцензії 
або уповноваженої ним 
особи. 
 
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 

2

 

21.01.2020 № 
912/0/7-20 

ТОВ «ОЙЛ 
БУНКЕР СЕРВІС» 

42829388 Перевезення 
небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 
відходів річковим, 
морським 
транспортом 

Відмовити від 03.02.2020 № 
30 

 Керуючись вимогами пункту 
першого частини третьої статті 
13 Закону України «Про 
ліцензування видів 
господарської діяльності» та 
пунктів 8 та 15 Ліцензійних 
умов провадження 
господарської діяльності з 

Відповідно до Свідоцтва 
про мінімальний склад 
екіпажу МSM № 000027 
видану на судно «ВИТЯЗЬ», 
передбачено звання (посада) 
вахтового механіка. У 
відомостях про наявність 
матеріально-технічної бази 

https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n236
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n236
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n249
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n249
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n2
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-8
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n269
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n269
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n269
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n269
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n269
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1186-2015-%D0%BF#n25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1186-2015-%D0%BF#n25


2 
перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів 
річковим, морським 
транспортом, затверджених 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
23.12.2015 

та спеціалістів, необхідних 
для провадження 
господарської діяльності з 
перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів 
річковим, морським 
транспортом на судно 
«ВИТЯЗЬ» наданих 
здобувачем ліцензії відсутній 
член екіпажу із званням 
(посадою) вахтовий механік. 

 
Після усунення причин, що 
стали підставою для 
прийняття рішення про 
відмову у видачі ліцензії, 
здобувач ліцензії може 
повторно подати заяву про 
отримання ліцензії 

3

 

11.02.2020 № 
2183/0/7-20 

ТОВ «ОЙЛ 
БУНКЕР СЕРВІС» 

42829388 Перевезення 
небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 
відходів річковим, 
морським 
транспортом 

Видати від 21.02.2020 № 
44 

розрахункові 
реквізити: УК у 
м.Одесі/Малинов
ськ.р-н/22011800; 
код отримувача 
(ЄДРПОУ): 
38016923; банк 
отримувача 
Казначейство 
України (ЕАП); 
Номер рахунку 
(IBAN): 
UA978999980334
109896000015007 

  

4

 

13.02.2020 № 
2392/0/7-20 

ФОП Юрєв Юрій 
Іванович 

2294408174 Перевезення 
пасажирів 
малим/маломірним 
судном 

Видати від 21.02.2020 № 
44 

розрахункові 
реквізити: УК у 
Генічес р-
ні/Генічес р-
н/22011800; код 
отримувача 
(ЄДРПОУ): 
37934859; банк 
отримувача 

  

https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-9
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-9
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-9
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-9


3 
Казначейство 
України (ЕАП); 
Номер рахунку 
(IBAN): UA 
608999980334169
896000021112) 

5

 

05.05.2020 № 
7398/0/7-20 

ФО Поляков Денис 
Ігорович  

3162722533 Перевезення 
пасажирів 
малим/маломірним 
судном 

Залишено 
без 
розгляду 

Від 02.06.2020 № 
121 

 Керуючись вимогами абзацу 
другого пункту 2 частини 
другої статті 12 Закону України 
«Про ліцензування видів 
господарської діяльності» 

Здобувачем ліцензії подана 
заява не відповідає формі 
заяви, яка затверджена 
Ліцензійними умовами 
провадження господарської 
діяльності з перевезення 
пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних 
відходів річковим, морським 
транспортом, затверджених 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
23.12.2015 № 1186 та не 
містить даних, які 
обов’язково вносяться до неї. 
 
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 

6

 

24.03.2020 № 
5009/0/7-20 

ФОП Кіреєв 
Володимир 
Анатолійович  

2775608192 Перевезення 
пасажирів 
малим/маломірним 
судном 

Відмовити Від 04.06.2020 № 
128  

 Керуючись вимогами пункту 
першого частини третьої статті 
13 Закону України «Про 
ліцензування видів 
господарської діяльності». 
Пунктом 2 Ліцензійних умов 
провадження господарської 
діяльності з перевезення 
пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних 
відходів річковим, морським 
транспортом, затверджених 
постановою Кабінету 

Згідно Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, 
фізична особа-підприємець 
Кіреєв В. А. має право 
здійснювати виключно 
діяльність відповідно до 
КВЕД 49.41 - вантажний 
автомобільний транспорт. 

Відповідно до відомостей 
про наявність матеріально 
технічної бази та 

https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-11
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-11
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-12
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-12


4 
Міністрів України від 
23.12.2015 № 1186 (далі - 
Ліцензійні умови) 

спеціалістів, необхідних для 
провадження господарської 
діяльності з перевезення 
пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних 
відходів річковим, морським 
транспортом зазначено порт 
приписки судна 
«ua0002BRP»: Україна, Київ 
УНАП 
УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІЯ.  

Одночасно, відповідно до 
Порядок визначення 
мінімального складу екіпажу 
судна, затвердженого 
наказом Міністерства 
інфраструктури України від 
10.11.2014 № 575, 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 
26.11.2014 за № 1507/26284 
необхідно отримати 
свідоцтво про мінімальний 
склад екіпажу. 

Для усунення порушень 
необхідно: 

отримати дозвіл 
здійснювати господарську 
діяльність згідно КВЕД для  
перевезення пасажирів 
морським, річковим 
транспортом; 

звернутися до ДП 
«Класифікаційне товариство 
«Регістр судноплавства 
України» для приведення 
регістрових документів у 
відповідність; 

звернутися до Морської 
адміністрації з метою 
отримання свідоцтва про 
мінімальний склад екіпажу 
суден. 



5 
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. 

7

 

22.05.2020 № 
8431/0/7-20 

ФОП Лисенко 
Тарас Дмитрович  

2733906217 Перевезення 
пасажирів 
малим/маломірним 
судном 

Відмовити  
 

Від 04.06.2020 № 
128 

 Керуючись вимогами пункту 
першого частини третьої статті 
13 Закону України «Про 
ліцензування видів 
господарської діяльності». 
Пунктом 30 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) 

Відповідно до свідоцтва 
про придатність малих суден 
до плавання, наданих 
фізичною особою-
підприємцем судно «UAK-
3973-K» не призначено для 
здійснення комерційних 
перевезень. 

 
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 

8

 

01.06.2020 № 
9137/ел/7-20  

ФОП Ткачова 
Антоніна 
Валер’янівна  

2225712982 Перевезення 
пасажирів 
малим/маломірним 
судном 

Залишено 
без 
розгляду 

Від 05.06.2020 № 
130 

 Керуючись вимогами пункту 
3 частини третьої статті 11, 
пункту 1 частини другої статті 
12 Закону України «Про 
ліцензування видів 
господарської діяльності» 

Здобувачем ліцензії не 
надано другий екземпляр 
опису документів, за 
підписом здобувача ліцензії 
або уповноваженої ним 
особи. 
 

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 

https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-12
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-12
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-13
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n236
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n236
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n249
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n249
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n2


6 
9

 

04.06.2020 № 
9367/0/7-20 

ФОП Поляков 
Денис Ігорович 

3162722533 Перевезення 
пасажирів 
малим/маломірним 
судном 

Видати  Від 17.06.2020 № 
144 

розрахункові 
реквізити:  
УК у м. 
Одесі/Київський 
р-н/22011800; код 
отримувача 
(ЄДРПОУ): 
38016923; банк 
отримувача 
Казначейство 
України (ЕАП); 
номер рахунку 
(IBAN): UA 
498999980334169
896000015005; 
код класифікації 
доходів бюджету: 
22011800 

  

10

 

15.06.2020 № 
9844/0/7-20 

ФОП Забіяка 
Максим 
Олександрович 

3065610957 Перевезення 
пасажирів 
малим/маломірним 
судном 

Залишено 
без 
розгляду 

Від 19.06.2020 № 
150 

 Керуючись вимогами абзацу 
другого пункту 2 частини 
другої статті 12 Закону України 
«Про ліцензування видів 
господарської діяльності» 

Подані відомості про 
наявність матеріально-
технічної бази та 
спеціалістів, необхідних для 
провадження господарської 
діяльності з перевезення 
пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних 
відходів річковим, морським 
транспортом, не 
відповідають формі, яка 
затверджена Ліцензійними 
умовами провадження 
господарської діяльності з 
перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів 
річковим, морським 
транспортом, затверджених 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
23.12.2015 № 1186, та не 
містять інформації про особу 
відповідальну за організацію 
робіт із забезпечення безпеки 

https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-14
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-14
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-15
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-15
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судноплавства та 
спеціалістів, які 
забезпечують надання 
відповідних послуг. 

 
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 
 


