
 

  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://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/Малиновсь
к.р-н/22011800; код 
отримувача 
(ЄДРПОУ): 
38016923; банк 
отримувача 
Казначейство 
України (ЕАП); 
Номер рахунку 
(IBAN): 
UA9789999803341
09896000015007 

  

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 
6089999803341698
96000021112) 

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
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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 
4989999803341698
96000015005; код 
класифікації 
доходів бюджету: 
22011800 
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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


7 
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 
 

11

 

15.06.2020 № 
9835/0/7-20 

ФОП Лисенко 
Тарас Дмитрович 

2733906217 Перевезення 
пасажирів 
малим/маломірним 
судном 

Видати  від 30.06.2020  
№ 162 

розрахункові 
реквізити: УК у 
Голос. р-ні 
/Голосіїв. р-н / 
22011800; код 
отримувача 
(ЄДРПОУ): 
38039757; банк 
отримувача 
Казначейство 
України (ел. адм. 
подат.); номер 
рахунку (IBAN): 
UA3589999803341
19896000026002; 
код класифікації 
доходів бюджету: 
22011800 

  

12 

 

22.06.2020 № 
10282/0/7-20 

ФОП Ткачова 
Антоніна 
Валер’янівна 

2225712982 Перевезення 
пасажирів 
малим/маломірним 
судном 

Відмовити  від 10.07.2020  
№ 171 

 Керуючись вимогами пункту 
першого частини третьої статті 
13 Закону України «Про 
ліцензування видів 
господарської діяльності» та 
пунктом 5 Ліцензійних умов 
провадження господарської 
діяльності з перевезення 
пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних 

Пунктом 8 Ліцензійних 
умов передбачено, що 
ліцензіат повинен у своїй 
діяльності дотримуватися 
кадрових, організаційних та 
технологічних вимог з 
урахуванням типу, 
призначення та району 
плавання судна (суден), 
судновласником яких він є. 

https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-18
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-18
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-19
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-19


8 
відходів річковим, морським 
транспортом, затверджених 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
23.12.2015 № 1186 (далі – 
Ліцензійні умови) 

Фізичній особі-
підприємцю Ткачовій 
Антоніні Валер’янівні 
необхідно отримати 
мінімальний склад екіпажу 
суден, відповідно до Порядку 
визначення мінімального 
складу екіпажу судна, 
затвердженого наказом 
Мінінфраструктури від 
10.11.2014 № 575, 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 
26.11.2014 за № 1507/26284 
(із змінами внесеними 
наказом Мінінфраструктури 
від 26.04.2016 № 158 «Про 
внесення змін до Порядку 
визначення мінімального 
складу екіпажу судна», 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 
24.05.2016 за № 763/28893). 

 
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. 

13 

 

02.07.2020 № 
10873/0/7-20 

ФОП Кірєєв 
Володимир 
Анатолійович 

2775608192 Перевезення 
пасажирів 
малим/маломірним 
судном 

Видати  від 10.07.2020  
№ 171 

Бердянське 
УК/Бердянський р-
н/22011800; код 
отримувача 
(ЄДРПОУ): 
38042560; банк 
отримувача: 
Казначейство 
України (ел. адм. 
подат.); номер 

  

https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-19
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-19


9 
рахунку (IBAN): 
UA5389999803341
79896000008031; 
код класифікації 
доходів бюджету: 
22011800 

14

 

03.08.2020 № 
12555 

ТОВ «СК «Артіль 
Марін» 

43470728 Перевезення 
пасажирів 
річковим, 
морським 
транспортом 

Видати  від 20.08.2020  
№ 210 

УК у 
м.Одесі/Приморськ
ий р-н/22011800; 
код отримувача 
(ЄДРПОУ): 
38016923; банк 
отримувача: 
Казначейство 
України 
(ел.адм.подат.); 
номер рахунку 
(IBAN): 
UA4889999803341
79896000015008; 
код класифікації 
доходів бюджету: 
22011800 

  

15 

 

03.08.2020 №  
12603/0/7-20 

ТОВ СК «АРГО» 31319944 Перевезення 
пасажирів 
річковим, 
морським 
транспортом 

Видати  від 20.08.2020  
№ 210 

УК у м Херсоні/ 
мХерсон/22011800; 
код отримувача 
(ЄДРПОУ): 
37959779; банк 
отримувача: 
Казначейство 
України (ел. адм. 
подат.); номер 
рахунку (IBAN): 
UA2389999803341
69896000021002; 
код класифікації 
доходів бюджету: 
22011800 
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21.08.2020 № 
14211/0/7-20 

ФОП Ткачова 
Антоніна 
Валер’янівна  

2225712982 Перевезення 
пасажирів 
малим/маломірним 
судном 

Видати  від 25.08.2020 
№ 215 

Бердянське 
УК/Бердянський р-
н/22011800; код 
отримувача 
(ЄДРПОУ): 

  

https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-21
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-21
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-21
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-21
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-22
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-22


10 
38042560; банк 
отримувача: 
Казначейство 
України (ел. адм. 
подат.); номер 
рахунку (IBAN): 
UA5389999803341
79896000008031; 
код класифікації 
доходів бюджету: 
22011800 

17

 

03.09.2020 № 
15721/0/7-20 

ТОВ «МД 
ШІППІНГ» 

43490346 Перевезення 
пасажирів 
річковим 
транспортом 

Відмовити  від 16.09.2020  
№ 233  

 Керуючись вимогами пункту 
першого частини третьої статті 
13 Закону України «Про 
ліцензування видів 
господарської діяльності», 
пунктом 16 та 19 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. 

Надані кваліфікаційні 
документи  Болехівського 
Віктора Юхимовича не 
підтверджують необхідну 
кваліфікацію для управління 
судном на річкових 
внутрішніх водних шляхах, 
що не відповідає пункту 16 
Ліцензійних умов. 

Відповідно до пункту 4 
додатку 1 до п. 5.3.3 
Положення про систему 
управління безпекою 
судноплавства на морському 
і річковому транспорті, 
затвердженого наказом 
Міністерства транспорту 
України від 20.11.2003 № 
904, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 
19.12.2003 № 1193/8514, 
призначеною особою не 
може бути будь-яка особа 
суднового персоналу. 

Відомостями про 
спеціалістів, необхідних для 
провадження господарської 
діяльності з перевезення 
пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних 
відходів річковим, морським 
транспортом, які подані ТОВ 

https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-23
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-23


11 
«МД ШІППІНГ» особою 
відповідальною за 
організацію робіт із 
забезпечення безпеки 
судноплавства призначено 
Болехівський Віктор 
Юхимович, який є 
судноводієм, що не 
відповідає вимогам пункту 
19 Ліцензійних умов.  

Також, здобувачем 
ліцензії не надано акт огляду 
Морською адміністрацією, 
який передбачено переліком 
документів, що додаються до 
заяви про отримання ліцензії, 
що затверджений 
Ліцензійними умовами. 

Здобувачу ліцензії на 
посаду судноводія необхідно 
призначити особу 
кваліфікація якого буде 
підтверджена. 

Також, на посаду 
відповідального за безпеку 
судоплавства призначити 
особу, яка не є членом 
екіпажу. 

Одночасно, необхідно 
звернутися до 
міжрегіональних 
територіальних органів 
Морської адміністрації з 
метою отримання акту 
огляду судна.  

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. 



12 
18

 

07.09.2020 № 
15854/0/7-20 

ФОП Бабенко 
Олександр 
Васильович 

2733601174 Перевезення 
пасажирів 
річковим 
транспортом 

Відмовити  від 16.09.2020  
№ 233 

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

Пунктом 30 Ліцензійних 
умов передбачено, що кожне 
мале/маломірне судно 
повинно мати суднові 
документи, 
передбачені статтею 
28 Кодексу торговельного 
мореплавства України та 
переліком документів 
Регістру судноплавства 
України, що видаються в 
результаті його наглядової 
діяльності згідно з типом та 
призначенням судна. 

Відповідно до свідоцтва 
про придатність малого 
судна до плавання наданого 
фізичною особою-
підприємцем Бабенко 
Олександром Васильовичем 
судно «UAK-3444-K» не 
призначено для здійснення 
комерційної діяльності. 

Також, згідно відомостей 
з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань 
фізична особа-підприємець 
Бабенко Олександр 
Васильович, не має права 
здійснювати господарську 
діяльність з перевезення 
пасажирів річковим 
транспортом. 

Здобувачу ліцензії 
необхідно звернутися до ДП 
«Класифікаційне товариство 
«Регістр судноплавства 
України» з метою отримання 
відмітки щодо здійснення 
комерційної діяльності. 

https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-23
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80#n151
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80#n151


13 
Отримати КВЕД щодо 

здійснення пасажирських 
перевезень річковим 
транспортом. 

 
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.  

19

 

08.10.2020 № 
17937/0/7-20 

ФОП Бабенко 
Олександр 
Васильович 

2733601174 Перевезення 
пасажирів 
малим/маломірним 
судном 

Залишити 
без 

розгляду 

від 16.10.2020  
№ 261 

 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.  

20 

 

09.10.2020 № 
18036/0/7-20 

ТОВ «МД 
ШІППІНГ» 

43490346 Перевезення 
пасажирів 
річковим, 
морським 
транспортом 

відмова  від 21.10.2020  
№ 270 

 Керуючись вимогами пункту 
першого частини третьої статті 
13 Закону України «Про 
ліцензування видів 
господарської діяльності», 
пунктом 19 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 

Ліцензіат повинен 
впровадити та забезпечити 
подальше підтримання та 
оновлення системи 
управління безпекою 
судноплавства у порядку, 
визначеному Положенням 
про систему управління 
безпекою судноплавства на 
морському і річковому 
транспорті, затвердженого 
наказом Міністерства 
транспорту України від 
20.11.2003  № 904, 
зареєстрованого в 

https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-24
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-24
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-25
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1193-03#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1193-03#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1193-03#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1193-03#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1193-03#n16


14 

 
 

Міністерстві юстиції України 
19.12.2003 за № 1193/8514  
(далі – Положення). 

Відповідно до додатку 1 
до п. 5.3.3 Положення, ТОВ 
«МД ШІППІНГ ЛТД» 
повинно мати документ про 
відповідність, який у 
встановленому порядку 
надається судноплавній 
компанії, а також свідоцтво 
про управління безпекою на 
судно «ХРУСТАЛЬНИЙ». 

 
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 

21 29.10.2020 № 
19380/0/7-20  

ФОП Бабенко 
Олександр 
Васильович 

2733601174 Перевезення 
пасажирів 
малим/маломірним 
судном 

Видача  від 24.11.2020  
№ 293 

УК у м Херсоні/ 
м 
Херсон/22011800; 
код отримувача 
(ЄДРПОУ): 
37959779; банк 
отримувача: 
Казначейство 
України (ел. адм. 
подат.); номер 
рахунку (IBAN): 
UA8689999803341
19896047021002; 
код класифікації 
доходів бюджету: 
22011800) 

  

https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-26
https://marad.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-licenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-perevezennya-pasazhiriv-nebezpechnih-vantazhiv-ta-nebezpechnih-vidhodiv-richkovim-morskim-transportom-26

