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

22.12.2020 ТОВ
«Аграрно23071/0/7-20 транспортна фірма
«ТРАНС АГРО»

38625944

Перевезення
Відмова
небезпечних
вантажів
та
небезпечних
відходів річковим
транспортом

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
від 19.01.2021
Керуючись вимогами пункту У наданих документах
№ 19
першого частини третьої статті відсутнє
діюче
13 Закону України «Про підтвердження відповідної
ліцензування
видів кваліфікації Фоміна Євгена
господарської
діяльності», Леонідовича та Белянського
пунктами 8, 16 Ліцензійних Сергія Леонідовича, що не
умов
провадження відповідає
пункту
16
господарської діяльності з Ліцензійних умов.
перевезення
пасажирів, Відповідно до Порядку
небезпечних
вантажів
та визначення
мінімального
небезпечних
відходів складу
екіпажу
судна,
річковим,
морським затвердженого
наказом
транспортом,
затверджених Мінінфраструктури
від
постановою
Кабінету 10.11.2014
№
575,
Міністрів
України
від зареєстрованого
в
23.12.2015 № 1186
Міністерстві юстиції України
26.11.2014 за № 1507/26284
(із
змінами),
необхідно
отримати мінімальний склад
екіпажу судна.
Документи, що додаються
до заяви про отримання
ліцензії не відповідають

2
формі
затвердженій
Ліцензійними умовами та не
містять
необхідної
інформації.
Відповідно
до
пункту
другого розділу VII наказу
Мінінфраструктури
від 04.04.2017 № 126 «Про
затвердження
Правил
перевезення
небезпечних
вантажів
внутрішніми
водними шляхами України»,
зареєстрованого
в
Міністерстві юстиції України
28.04.2017 за № 556/30424,
необхідно звернутися до ДП
«КТ «Регістр судноплавства
України» з метою отримання
свідоцтва про допущення
ВОПНВ або тимчасового
свідоцтва про допущення
ВОПНВ. Також, з метою
отримання
мінімального
складу
екіпажу
суден
звернутись до Морської
адміністрації.

2

30.12.2020 № Філіппов
23415/0/7-20 Олександр
Павлович »

3492705976

Перевезення
Відмовити від 19.01.2021
пасажирів,
№ 19
небезпечних
вантажів
та
небезпечних
відходів річковим,
морським
транспортом,
а

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
Керуючись вимогами пункту Відповідно до пункту 24
першого частини третьої статті частини першої статті 7
13 Закону України «Про Закону
України
«Про
ліцензування
видів ліцензування
видів
господарської діяльності», 2, 8, господарської
діяльності»
30
Ліцензійних
умов ліцензуванню підлягає вид
провадження
господарської господарської діяльності з
діяльності
з
перевезення перевезення
пасажирів,

3
саме
прокат
спортивних товарів

пасажирів,
небезпечних небезпечних вантажів та
вантажів
та
небезпечних небезпечних
відходів
відходів річковим, морським річковим,
морським
транспортом.
транспортом.
Відомості про наявність
матеріально-технічної бази
та спеціалістів, необхідних
для
провадження
господарської діяльності з
перевезення
пасажирів,
небезпечних вантажів та
небезпечних
відходів
річковим,
морським
транспортом
(далі
–
відомості)
не
містять
інформації
затвердженої
Ліцензійними умовами.
Відповідно до Єдиного
державного
реєстру
юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців
та
громадських
формувань
фізична особа-підприємець
Філіппов
Олександр
Павлович не має права
здійснювати
господарську
діяльність з перевезення
пасажирів.
Відповідно до пункту 30
Ліцензійних умов, необхідно
отримати свідоцтва про
придатність малих суден до
плавання.
Також ліцензіату необхідно
зазначити
в
відомостях
інформацію необхідну для
опрацювання, а також внести
зміни
до
Єдиного
державного
реєстру
юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців
та
громадських формувань.

4

3

4

12.02.2021 № Товариство
з
2340/0/7-21 обмеженою
відповідальністю
«Аграрнотранспортна фірма
«ТРАНС АГРО»

05.03.2021 Зуєв
Олексій
4253/0/7-21 Михайлович

38625944

2568213550

Перевезення
Залишити від 17.02.2021
небезпечних
без
№ 66
вантажів
та розгляду
небезпечних
відходів річковим
транспортом

Перевезення
Залишити від 16.03.2021
пасажирів
без
№ 119
малим/маломірним розгляду
судном

Після усунення причин, що
стали
підставою
для
прийняття
рішення
про
відмову у видачі ліцензії,
здобувач
ліцензії
може
повторно подати заяву про
отримання ліцензії
Керуючись вимогами пункту 3 Здобувачем ліцензії не
частини третьої статті 11, надано другий екземпляр
пункту 1 частини другої статті опису
документів,
за
12 Закону України «Про підписом здобувача ліцензії
ліцензування
видів або
уповноваженої
ним
господарської діяльності» та особи.
абзацом третім пункту 5 Також,
відповідно
до
Ліцензійних умов провадження пункту другого розділу VII
господарської діяльності з наказу Мінінфраструктури
перевезення
пасажирів, від 04.04.2017 № 126 «Про
небезпечних
вантажів
та затвердження
Правил
небезпечних
відходів перевезення
небезпечних
річковим,
морським вантажів
внутрішніми
транспортом,
затверджених водними шляхами України»,
постановою
Кабінету зареєстрованого
в
Міністрів
України Міністерстві юстиції України
від 23.12.2015 № 1186.
28.04.2017 за № 556/30424,
необхідно звернутися до ДП
«КТ «Регістр судноплавства
України» з метою отримання
свідоцтва про допущення
ВОПНВ або тимчасового
свідоцтва про допущення
ВОПНВ.
Після усунення причин, що
стали
підставою
для
прийняття
рішення
про
відмову у видачі ліцензії,
здобувач
ліцензії
може
повторно подати заяву про
отримання ліцензії
Керуючись вимогами пункту 3 Здобувачем ліцензії не
частини третьої статті 11, надано другий екземпляр
пункту 1 частини другої, опису
документів,
за
абзацу другого пункту 2 підписом здобувача ліцензії

5
частини другої статті 12 Закону або
уповноваженої
ним
України «Про ліцензування особи, а також відомості про
видів
господарської наявність
матеріальнодіяльності».
технічної
бази
та
спеціалістів, необхідних для
провадження господарської
діяльності з перевезення
пасажирів,
небезпечних
вантажів та небезпечних
відходів річковим, морським
транспортом
подані
фізичною
особоюпідприємцем не містять
інформації
про
особу
відповідальну за організацію
робіт із забезпечення безпеки
судноплавства
та
спеціалістів,
які
забезпечують
надання
відповідних послуг.
Після усунення причин, що
стали
підставою
для
прийняття
рішення
про
відмову у видачі ліцензії,
здобувач
ліцензії
може
повторно подати заяву про
отримання ліцензії
5

12.03.2021 Товариство
з
4642/0/7-21 обмеженою
відповідальністю
«Аграрнотранспортна фірма
«ТРАНС АГРО»

38625944

Перевезення
Видати
небезпечних
вантажів
та
небезпечних
відходів річковим
транспортом

від 19.03.2021 Реквізити
для
№ 127
сплати: УК у м.
Миколаїв/Заводськ
.р-н/22011800; код
отримувача
(ЄДРПОУ):
37992781;
банк
отримувача:
Казначейство
України (ел. адм.
подат.);
номер
рахунку
(IBAN):UA2389999
8033410989604701
4003;
код

6
класифікації
доходів бюджету:
22011800.
6

25.03.2021 Філіппов
5817/0/7-21 Олександр
Павлович

3492705976

Перевезення
Відмовити
пасажирів,
небезпечних
вантажів
та
небезпечних
відходів річковим,
морським
транспортом,
а
саме
прокат
спортивних товарів

від
05.04.2021
№ 162

Керуючись вимогами пункту Відповідно до пункту 24
першого частини третьої статті частини першої статті 7
13 Закону України «Про Закону
України
«Про
ліцензування
видів ліцензування
видів
господарської діяльності», 2, 8, господарської
діяльності»
30
Ліцензійних
умов ліцензуванню підлягає вид
провадження
господарської господарської діяльності з
діяльності
з
перевезення перевезення
пасажирів,
пасажирів,
небезпечних небезпечних вантажів та
вантажів
та
небезпечних небезпечних
відходів
відходів річковим, морським річковим,
морським
транспортом
транспортом.
Відповідно до Єдиного
державного
реєстру
юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців
та
громадських
формувань
фізична особа-підприємець
Філіппов
Олександр
Павлович не має права
здійснювати
господарську
діяльність з перевезення
пасажирів.
Ліцензіату
необхідно
зазначити вид діяльності
відповідно
до
його
матеріально-технічної бази.

7

02.04.2021 Смоліна6306/0/7-21 Мединська Аліна
Миколаївна

2924316965

Перевезення
Залишити Від 07.04.2021
пасажирів
без
№ 167
малим/маломірним розгляду
судном

Після усунення причин, що
стали
підставою
для
прийняття
рішення
про
відмову у видачі ліцензії,
здобувач
ліцензії
може
повторно подати заяву про
отримання ліцензії.
Керуючись вимогами пункту 3
Здобувачем ліцензії не
частини третьої статті 11, надано другий екземпляр
абзацу другого пункту 2 опису
документів,
за
частини другої статті 12 Закону підписом здобувача ліцензії

7
України «Про ліцензування або
уповноваженої
ним
видів
господарської особи, а також відомості про
діяльності».
наявність
матеріальнотехнічної
бази
та
спеціалістів, необхідних для
провадження господарської
діяльності з перевезення
пасажирів,
небезпечних
вантажів та небезпечних
відходів річковим, морським
транспортом
подані
фізичною
особоюпідприємцем не містять
інформації про судно, яка
обов’язково зазначається.
Після усунення причин,
що стали підставою для
прийняття
рішення
про
відмову у видачі ліцензії,
здобувач
ліцензії
може
повторно подати заяву про
отримання ліцензії.
8

07.04.2021 Тинів Олександр
6620/0/7-21 Олексійович

2689810057

Перевезення
пасажирів
малим/маломірним
судном

Видати Від 15.04.2021 Реквізити
для
№ 180
сплати:
Бердянське
УК/Бердянський рн/22011800;
код
отримувача
(ЄДРПОУ):
38042560;
банк
отримувача:
Казначейство
України
(ел. Адм. Подат.);
номер
рахунку
(IBAN):
UA1989999803341
29896047008031;
код
класифікації
доходів бюджету:
22011800

8
9

13.04.2021 Антоненко Сергій
6881/0/7-21 Сергійович

3183219031

Перевезення
пасажирів
морським
транспортом

Відмовити Від 22.04.2021
№ 197

Керуючись вимогами пункту Пунктом 19 Ліцензійних
першого частини третьої статті умов
передбачено,
що
13 Закону України «Про ліцензіат
повинен
ліцензування
видів впровадити та забезпечити
господарської
діяльності», подальше підтримання та
пунктами 8 та 19 Ліцензійних оновлення
системи
умов
провадження управління
безпекою
господарської діяльності з судноплавства у порядку,
перевезення
пасажирів, визначеному
Положенням
небезпечних
вантажів
та про систему управління
небезпечних
відходів
на безпекою судноплавства на
річковим,
морським морському
і
річковому
транспортом,
затверджених транспорті,
затвердженим
постановою
Кабінету наказом
Міністерства
Міністрів
України
від транспорту
України
від
23.12.2015 № 1186
20.11.2003
№
904,
зареєстрованим
в
Міністерстві юстиції України
19.12.2003 за № 1193/8514. За
результатами
розгляду
наданих
документів
встановлено,
що
судновласником не виконані
вимоги визначені у додатку 1
до пункту 5.3.3 Положення,
відсутній
документ
про
відповідність, а на судні
відсутнє діюче свідоцтво про
управління безпекою.
Ліцензіату
необхідно
звернутися
до
ДП
«Класифікаційне товариство
«Регістр
судноплавства
України» з метою отримання
свідоцтво про відповідність
та управління безпекою.
Після усунення причин, що
стали
підставою
для
прийняття
рішення
про
відмову у видачі ліцензії,
здобувач
ліцензії
може

9
10

19.04.2021 Смоліна7158/0/7-21 Мединська
Миколаїна

2924316965
Аліна

Перевезення
Відмовити Від 29.04.2021
пасажирів
№ 207
малим/маломірним
судном

повторно подати заяву про
отримання ліцензії.
Керуючись вимогами пункту
Відповідно до пункту 3
першого частини третьої статті наказу
Міністерства
13 Закону України «Про інфраструктури України від
ліцензування
видів 26.08.2014 № 413 «Про
господарської діяльності» та внесення змін до Положення
пунктами 8, 23, 26 та 30 про
порядок
видачі
Ліцензійних умов провадження посвідчення
судноводія
господарської діяльності з малого/маломірного судна»,
перевезення
пасажирів, зареєстрованого в Мінюсті
небезпечних
вантажів
та 25.09.2014 за № 1169/25946,
небезпечних
відходів свідоцтва
судноводіїв
річковим,
морським малих/маломірних
суден
транспортом,
затверджених (інші
документи,
які
постановою
Кабінету надавали
право
на
Міністрів
України
від управління
Черепанцев
23.12.2015 № 1186 (далі – Євген Борисович (якого
Ліцензійні умови).
призначено капітаном), не
може бути призначеним
капітаном судна.
Відповідно до пункту 23
Ліцензійних умов Головко
Олексія Вікторовича, не
може
бути
одночасно
призначений
на
посаду
відповідального
за
організацію
робіт
із
забезпечення
безпеки
судноплавства
та
спеціалістом,
який
забезпечую
надання
відповідних послуг.
Відомості про наявність
матеріально-технічної бази
та спеціалістів, необхідних
для
провадження
господарської діяльності з
перевезення
пасажирів,
небезпечних вантажів та
небезпечних
відходів
річковим,
морським
транспортом
(далі
–

10
відомості), подані фізичною
особою-підприємцем,
не
містять
інформації
про
судно,
яка
обов’язково
зазначається.
Відповідно до свідоцтва
про придатність малого
судна до плавання, яке
видано ДП «Класифікаційне
товариство
«Регістр
судноплавства
України»,
судно «ua 0858 МА» не
призначено для здійснення
комерційної діяльності.
Таким
чином,
з
урахуванням
іншого,
здобувачу ліцензії необхідно
привести у відповідність
суднові
реєстраційні
документи відповідно до
вимог частини другої пункту
29
Порядку
ведення
Державного
суднового
реєстру України і Суднової
книги
України,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 26.09.97 № 1069. Також
ліцензіату
необхідно
звернутись
до
ДП
«Класифікаційне товариство
«Регістр
судноплавства
України»
з
метою
приведення технічного стану
судна у відповідність до
законодавства
з
метою
здійснення даним судном
комерційних
перевезень,
зазначити
в
відомостях
необхідну для опрацювання
інформацію.

11
Після усунення причин, що
стали
підставою
для
прийняття
рішення
про
відмову у видачі ліцензії,
здобувач
ліцензії
може
повторно подати заяву про
отримання ліцензії.
11

28.04.2021 Пилипенко
8075/0//7-21 Федорович

Іван

2375118577

Перевезення
пасажирів
малим/маломірним
судном

Видача

12

30.04.2021 № Антоненко Сергій
8167/0/7-21 Сергійович

3183219031

Перевезення
пасажирів
морським
транспортом

Видача

07.05.2021 Реквізити
для
№ 228
сплати: ГУК у Зап.
обл./
ТГ
м.
Бердянськ/2201180
0; код отримувача
(ЄДРПОУ):
37941997;
банк
отримувача:
Казначейство
України (ел. адм.
подат.);
номер
рахунку
(IBAN):
UA1789999803341
29896047008455;
код
класифікації
доходів бюджету:
22011800; відомча
ознака:
«47»
Державна служба
морського
та
річкового
транспорту
України
07.05.2021 Реквізити
для
№ 228
сплати: ГУК у м.
Києві/
м.
Київ/22011800; код
отримувача
(ЄДРПОУ):
37993983;
банк
отримувача:
Казначейство
України (ел. адм.
подат.);
номер
рахунку
(IBAN):
UA9889999803341

12
99896047026001;
код
класифікації
доходів бюджету:
22011800; відомча
ознака:
«47»
Державна служба
морського
та
річкового
транспорту
України
13

30.04.2021 Балуєв
Олег
8166/0/7-21 Валерійович

2754823031

Перевезення
Відмова
пасажирів,
небезпечних
вантажів
та
небезпечних
відходів річковим,
морським
транспортом,
а
саме
прокат
спортивних товарів

14.05.2021
№ 241

Керуючись вимогами пункту Пунктом
24
частини
першого частини третьої статті першої статті 7 Закону
13 Закону України «Про передбачено,
що
ліцензування
видів ліцензуванню підлягає вид
господарської діяльності» (далі господарської діяльності з
– Закон), пунктами 3, 26, 30 перевезення
пасажирів,
Ліцензійних умов провадження небезпечних вантажів та
господарської діяльності з небезпечних
відходів,
перевезення
пасажирів, зокрема, річковим, морським
небезпечних
вантажів
та транспортом.
небезпечних
відходів Відповідно до пункту 212
річковим,
морським Переліку
органів
транспортом,
затверджених ліцензування, затвердженого
постановою
Кабінету постановою
Кабінету
Міністрів
України
від Міністрів
України
від
23.12.2015 № 1186 (далі – 05.08.2015 № 609, органом
Ліцензійні умови)
ліцензування
зазначеного
виду є Державна служба
морського
та
річкового
транспорту України.
Пунктом 3 Ліцензійних
умов
передбачено,
що
послуги
з
перевезення
пасажирів,
небезпечних
вантажів та небезпечних
відходів річковим, морським
транспортом - здійснення
суб’єктом господарювання
переміщення
пасажирів,
небезпечних вантажів та
небезпечних відходів за
допомогою
річкових,

13
морських
і
малих/маломірних суден.
Також,
відповідно
до
пункту 26 Ліцензійних умов
передбачено фізична особапідприємець Балуєв Олег
Валерійович
не
має
кваліфікацію необхідну для
надання відповідних послуг.
Відповідно до Положення
про Регістр судноплавства
України,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
08.06.1998 № 814, до функцій
ДП
«Класифікаційне
товариство
«Регістр
судноплавства
України»
здійснює технічний нагляд за
суднами, що експлуатуються,
шляхом
проведення
періодичних і позачергових
оглядів, та видача документів
про придатність суден до
плавання.
Придатність малого судна
до плавання підтверджується
Свідоцтво про придатність
малого судна до плавання,
яке дійсне за умови наявності
дійсного Технічного талона
про проведення технічного
огляду.
Враховуючи викладене та
вимоги
пункту
30
Ліцензійних умов фізичній
особі-підприємцю Балеєву
Олегу
Валерійовичу
необхідно
здійснити
технічний
огляд
суден
«ua 0037 OE», «ua 0078 BD».
Крім того, відповідно до
частини другої статті 798

14
Цивільного кодексу України,
договір найму транспортного
засобу за участю фізичної
особи
підлягає
нотаріальному посвідченню,
отже надані договори найму
транспортного
засобу
повинні бути нотаріально
посвідчені.
Також, у відомостях про
судна власні або орендовані,
необхідні для провадження
господарської діяльності з
перевезення
пасажирів,
небезпечних вантажів та
небезпечних
відходів
річковим,
морським
транспортом,
зазначено
номер та дату огляду суден
ДП
«Класифікаційне
товариство
«Регістр
судноплавства України», яке
є
належить
до
сфери
управління
Державної
служби
морського
та
річкового транспорту.
Відповідно до інформації з
Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців
та
громадських
формувань,
фізичною
особоюпідприємцем
Балуєвим
Олегом Миколайовичем не
передбачено
здійснення
господарської діяльності з
перевезення
пасажирів
річковим,
морським
транспортом, таким чином
необхіднно внести зміни до
даного реєстру.
Одночасно, надані копії
підтвердних документів, що

15
додаються до заяви про
отримання ліцензії повинні
бути
засвідчені
в
установленому
порядку
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 №

14

05.05.2021 Філіппов
8284/0/7-21 Олександр
Павлович

3492705976

Перевезення
Відмова
пасажирів,
небезпечних
вантажів
та
небезпечних
відходів річковим,
морським
транспортом,
а
саме:
прокат
спортивних товарів

14.05.2021
№ 241

55.
Після усунення причин, що
стали
підставою
для
прийняття
рішення
про
відмову у видачі ліцензії,
здобувач
ліцензії
може
повторно подати заяву про
отримання ліцензії.
Керуючись вимогами пункту Пунктом
24
частини
першого частини третьої статті першої статті 7 Закону
13 Закону України «Про України «Про ліцензування
ліцензування
видів видів
господарської
господарської
діяльності», діяльності» передбачено, що
пунктами 3, 8, 30 Ліцензійних ліцензуванню підлягає вид
умов
провадження господарської діяльності з
господарської діяльності з перевезення
пасажирів,
перевезення
пасажирів, небезпечних вантажів та
небезпечних
вантажів
та небезпечних
відходів,
небезпечних
відходів зокрема, річковим, морським
річковим,
морським транспортом.
транспортом,
затверджених Відповідно до пункту 212
постановою
Кабінету Переліку
органів
Міністрів
України
від ліцензування, затвердженого
постановою
Кабінету
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23.12.2015 № 1186 (далі – Міністрів
України
від
Ліцензійні умови)
05.08.2015 № 609, органом
ліцензування
зазначеного
виду є Державна служба
морського
та
річкового
транспорту України.
Пунктом 3 Ліцензійних
умов
передбачено,
що
послуги
з
перевезення
пасажирів,
небезпечних
вантажів та небезпечних
відходів річковим, морським
транспортом - здійснення
суб’єктом господарювання
переміщення
пасажирів,
небезпечних вантажів та
небезпечних відходів за
допомогою
річкових,
морських
і
малих/маломірних суден.
Відповідно до Положення
про Регістр судноплавства
України,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
08.06.1998 № 814, до функцій
ДП
«Класифікаційне
товариство
«Регістр
судноплавства
України»
здійснює технічний нагляд за
суднами, що експлуатуються,
шляхом
проведення
періодичних і позачергових
оглядів, та видача документів
про придатність суден до
плавання.
Придатність малого судна
до плавання підтверджується
Свідоцтво про придатність
малого судна до плавання,
яке дійсне за умови наявності
дійсного Технічного талона
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про проведення технічного
огляду.
Враховуючи викладене та
вимоги
пункту
30
Ліцензійних умов фізичній
особі-підприємцю Балеєву
Олегу
Валерійовичу
необхідно
здійснити
технічний
огляд
суден
«ua 0400МА», «ua 0417МА».
Відповідно до інформації з
Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців
та
громадських
формувань,
фізичною
особоюпідприємцем
Філіпповим
Олександром Павловичем не
передбачено
здійснення
господарської діяльності з
перевезення
пасажирів
річковим,
морським
транспортом.
Одночасно, надані копії
підтвердних документів, що
додаються до заяви про
отримання ліцензії повинні
бути
засвідчені
в
установленому
порядку
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.

18
Після усунення причин, що
стали
підставою
для
прийняття
рішення
про
відмову у видачі ліцензії,
здобувач
ліцензії
може
повторно подати заяву про
отримання ліцензії.
15

8607/0/7-21 Малайцев
від
Олександр
12.05.2021 Володимирович

2773907433

Перевезення
пасажирів
малим/маломірним
судном

Видати

16

9213/0/7-21 Скуріхін
Ігор
від
Анатолійович
21.05.2021

2756020733

Перевезення
Відмовити
пасажирів
малим/маломірним
судном

25.05.2021 Реквізити
для
№ 268
сплати: УК у Богус.
рні/м.Богуслав/2201
1800;
код
отримувача
(ЄДРПОУ):
37556042;
банк
отримувача:
Казначейство
України (ел. адм.
подат.);
номер
рахунку
(IBAN)
UA6689999803341
39896047010080;
код
класифікації
доходів бюджету:
22011800; відомча
ознака:
«47»
Державна служба
морського
та
річкового
транспорту
України
31.05.2021
Керуючись вимогами пункту Відповідно до Типової
№ 280
першого частини третьої статті інструкції з діловодства в
13 Закону України «Про міністерствах,
інших
ліцензування
видів центральних та місцевих
господарської діяльності».
органах виконавчої влади,
затвердженої
постановою
Кабінету Міністрів України
від 17.01.2018 № 55 та
Національного
стандарту
України,
затвердженого
Державним комітетом з
питань
технічного
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регулювання та споживчої
політики від 07.04.2003 № 55,
підтвердні копії, які додані до
заяви про отримання ліцензії
повинні бути засвідчені в
установленому порядку.
Після усунення причин, що
стали
підставою
для
прийняття
рішення
про
відмову у видачі ліцензії,
здобувач
ліцензії
може
повторно подати заяву про
отримання ліцензії.
17

9342/0/7-21 Зуєв
Олексій
від
Михайлович
24.05.2021

2568213550

Перевезення
пасажирів
малим/маломірним
судном

Видати

18

10510/0/7-21 Скуріхін
Ігор
від
Анатолійович
07.06.2021

2756020733

Перевезення
пасажирів
малим/маломірним
судном

Видати

31.05.2021 Реквізити
для
№ 280
сплати: Донецьке
ГУК/Дон.обл./2201
1800;
код
отримувача
(ЄДРПОУ):
37967785;
банк
отримувача:
Казначейство
України (ел. адм.
подат.);
номер
рахунку
(IBAN):
UA2489999803341
49896047005001;
код
класифікації
доходів бюджету:
22011800; відомча
ознака:
«47»
Державна служба
морського
та
річкового
транспорту
України
18.06.2021 реквізити
для
№ 316
сплати:
УК
у
Генічес
рні/Генічес
рн/22011800;
код
отримувача
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(ЄДРПОУ):
37934859;
банк
отримувача:
Казначейство
України
(ел. адм. подат.);
номер
рахунку
(IBAN):
UA2689999803341
19896047021112;
код
класифікації
доходів бюджету:
22011800; відомча
ознака:
«47»
Державна служба
морського
та
річкового
транспорту
України
19

10936/0/7-21 Сидоров Максим
від
Сергійович
10.06.2021

2997601759

Перевезення
Відмовити 23.06.2021 №
пасажирів
326
малим/маломірним
судном

Керуючись вимогами пункту Порядок
видачі
першого частини третьої статті посвідчення
судноводія
13 Закону України «Про малого/маломірного судна,
ліцензування
видів затверджено
наказом
господарської
діяльності», Міністерства інфраструктури
пунктами 8, 25 Ліцензійних України від 26.08.2014 №
умов
провадження 413,
зареєстрованого
в
господарської діяльності з Міністерстві юстиції України
перевезення
пасажирів, 29.05.2013 за № 831/23363
небезпечних
вантажів
та (далі – Порядок). Відповідне
небезпечних
відходів Положення визначає порядок
річковим,
морським видачі
посвідчень
транспортом,
затверджених судноводіїв
постановою
Кабінету малих/маломірних
суден.
Міністрів
України
від Згідно інформації з Журналу
23.12.2015 м№ 1186
обліку видачі посвідчень
судноводіїв
малих/маломірних
суден,
виданих
міжрегіональним
управлінням
Укртрансбезпеки,
посвідчення
судноводія
малого/маломірного судна
№ 01852/01 видано на ім’я
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Бредихіна Ірина Василівна.
Відповідно до відомостей
про спеціалістів, необхідних
для
провадження
господарської діяльності з
перевезення
пасажирів,
небезпечних вантажів та
небезпечних
відходів
річковим,
морським
транспортом
та
наданої
здобувачем ліцензії, копії
посвідчення
судноводія
малого/маломірного судна №
01852/01,
зазначене
посвідчення видано на ім’я
Сидорова Лілія Михайлівна.
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.
Так, пунктом 25 Ліцензійних
умов
передбачено,
що
управління
малими/маломірними
суднами і членами екіпажу
повинна
здійснювати
спеціально призначена особа.
Із наданих документів не
вбачається, що здобувачем
ліцензії
призначено
спеціаліста,
який
забезпечуватиме
надання
відповідних послуг.
Здобувачу
ліцензії,
необхідно укласти трудовий
договір
з
особою
відповідальною
за
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організацію
робіт
із
забезпечення
безпеки
судноплавства, та відповідає
вимогам Порядку. А також
надати інформацію щодо
взяття
на
себе
відповідальності за надання
відповідних послуг.
Після усунення причин, що
стали
підставою
для
прийняття
рішення
про
відмову у видачі ліцензії,
здобувач
ліцензії
може
повторно подати заяву про
отримання ліцензії .
20

11949/0/7-21 Попов
Олексій
від
Володимирович
02.07.2021

3005304632

Перевезення
Відмовити
пасажирів
малим/маломірним
судном

15.07.2021
№ 374

Керуючись вимогами пункту Пунктом 24 Ліцензійних
першого частини третьої статті умов
передбачено,
що
13 Закону України «Про ліцензіат
повинен
ліцензування
видів призначити посадових осіб,
господарської діяльності» та відповідальних
за
пунктами 8, 24 Ліцензійних експлуатацію
та
умов
провадження користування
господарської діяльності з малими/маломірними
перевезення
пасажирів, суднами.
небезпечних
вантажів
та Порядок
видачі
небезпечних
відходів посвідчення
судноводія
річковим,
морським малого/маломірного судна,
транспортом,
затверджених затверджено
наказом
постановою
Кабінету Міністерства інфраструктури
Міністрів
України
від України від 26.08.2014 №
23.12.2015 № 1186 (далі – 413,
зареєстрованого
в
Ліцензійні умови)
Міністерстві юстиції України
29.05.2013 за № 831/23363.
Це Положення визначає
порядок видачі посвідчень
судноводіїв
малих/маломірних
суден
(далі
Посвідчення)
відповідно до проведеної
підготовки
та
за
результатами підтвердження

23
кваліфікації
судноводіїв
малих/маломірних суден.
Згідно
інформації
з
Журналу
обліку
видачі
посвідчень
судноводіїв
малих/маломірних
суден,
виданих
ВерхньоДніпровським
міжрегіональним
територіальним управлінням,
посвідчення
судноводія
малого/маломірного судна №
02229/01 видано на ім’я
Концула Тетяна Яківна.
Відповідно до відомостей
про спеціалістів, необхідних
для
провадження
господарської діяльності з
перевезення
пасажирів,
небезпечних вантажів та
небезпечних
відходів
річковим,
морським
транспортом
та
наданої
здобувачем ліцензії, копії
посвідчення
судноводія
малого/маломірного судна №
2229/01,
зазначене
посвідчення видано на ім’я
Гуторов
Вячеслав
Сергійович.
Здобувачу
ліцензії,
необхідно укласти трудовий
договір
з
особою
відповідальною
за
організацію
робіт
із
забезпечення
безпеки
судноплавства, та відповідає
вимогам Порядку.
Після усунення причин, що
стали
підставою
для
прийняття
рішення
про
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відмову у видачі ліцензії,
здобувач
ліцензії
може
повторно подати заяву про
отримання ліцензії.
21

11950/0/7-21 Сидоров Максим
від
Сергійович
02.07.2021

2997601759

Перевезення
Відмовити
пасажирів
малим/маломірним
судном

15.07.2021
№ 374

Керуючись вимогами пункту Відповідно до пункту 8
першого частини третьої статті Ліцензійних умов, ліцензіат
13 Закону України «Про повинен у своїй діяльності
кадрових,
ліцензування
видів дотримуватися
організаційних та технологічних
господарської діяльності» та вимог з урахуванням типу,
пунктами 8, 25 Ліцензійних призначення та району плавання
умов
провадження судна (суден), судновласником
господарської діяльності з яких він є.
перевезення
пасажирів, Пунктом 25 Ліцензійних умов
небезпечних
вантажів
та передбачено, що управління
небезпечних
відходів малими/маломірними суднами і
екіпажу
повинна
річковим,
морським членами
здійснювати
спеціально
транспортом,
затверджених
призначена особа.
постановою
Кабінету Із наданих документів не
Міністрів
України
від вбачається, що здобувачем
23.12.2015 № 1186 (далі – ліцензії призначено спеціаліста,
Ліцензійні умови)
який забезпечуватиме надання
відповідних послуг.

Здобувачу
ліцензії
необхідно
надати
інформацію
щодо
призначення
особи
відповідальної за надання
відповідних послуг.
Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати заяву про
отримання ліцензії.

22

13316/0/7-21 Веретеннікову
від
Сергію
03.08.2021 Анатолійовичу

2900516435

Перевезення
Відмовити
пасажирів,
небезпечних
вантажів
та
небезпечних
відходів річковим,
морським
транспортом

12.08.2021
№ 419

Керуючись вимогами пункту Пунктом 11 Ліцензійних
першого частини третьої статті умов
передбачено,
що
13 Закону України «Про ліцензіат може надавати
ліцензування
видів послуги
з
перевезення
господарської діяльності» та пасажирів,
небезпечних
пунктами 8, 11, 26, 30 вантажів та небезпечних
Ліцензійних умов провадження відходів річковим, морським
господарської діяльності з транспортом виключно тими
перевезення
пасажирів, суднами, відомості про які
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небезпечних
небезпечних
річковим,
транспортом.

вантажів
та подавалися
до
органу
відходів ліцензування.
Одночасно,
морським ліцензіат повинен у своїй
діяльності
дотримуватися
кадрових, організаційних та
технологічних
вимог
з
урахуванням
типу,
призначення
та
району
плавання судна (суден),
судновласником яких він є,
відповідно до пункту 8
Ліцензійних умов.
Судном
«ua2128MA»
відповідно до типу та
призначення не призначене
для здійснення господарської
діяльності з перевезення
пасажирів,
небезпечних
вантажів та небезпечних
відходів річковим, морським
транспортом.
Здобувачу
ліцензії
необхідно подати заяву на
отримання
ліцензії
для
здійснення
господарської
діяльності відповідно до типу
та
призначення
судна
власником якого він є.
Згідно з Відомостями,
поданими
здобувачем
ліцензії,
клас
судна
(КМ)+П4ЗП Т2О 1 ГЛС прог,
не дає права здійснювати
комерційні
перевезення,
оскільки
відповідно
до
2.2.28.3 частини першої
правил
класифікації
та
побудови
суден,
затверджених
наказом
ДП
«Класифікаційне
товариство
«Регістр
судноплавства України» від
30.09.2014 № 222 та частини

26
13 Правил класифікації та
побудови
малих
суден,
затверджених наказом ДП
«Класифікаційне товариство
«Регістр
судноплавства
України» від 02.04.2015 № 89
для суден комерційного
перевезення пасажирів до
основного символу класу
додається знак «К». Також,
здобувачем
ліцензії
не
надано
документ,
що
підтверджує
можливість
здійснення
комерційних
перевезень
зазначеним
судном, а саме: свідоцтво про
придатність малого судна до
плавання.
Таким чином, необхідно
звернутись
до
ДП
«Класифікаційне товариство
«Регістр
судноплавства
України» для приведення
документів у відповідність.
Одночасно,
необхідно
зазначити інформацію щодо
наявності
у
особи
відповідальної за організацію
робіт із забезпечення безпеки
судноплавства та спеціаліста,
який
забезпечуватиме
надання відповідних послуг
наявність
відповідної
кваліфікації, що передбачено
пунктом 26 Ліцензійних
умов, а також інформації, яка
передбачена та затверджена
Ліцензійними умовами.
Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може
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повторно подати заяву
отримання ліцензії.

23

13699/0/7-21 Ребіков
Валерій
від
Вячеславович
16.08.2021

2620710893

Перевезення
пасажирів
малим/маломірним
судном

24

13700/0/7-21 Мізіна
Оксана
від
Василівна
16.08.2021

2887202407

Перевезення
пасажирів
малим/маломірним
судном

25

13716/0/7-21 Сидоров Максим
від
Сергійович
16.08.2021

2997601759

Перевезення
пасажирів
малим/маломірним
судном

Видати Від 27.08.2021 Реквізити
для
№ 434
сплати:
Солонянське
УК/Солонян-ий рн/22011800;
код
отримувача
(ЄДРПОУ):
37916143;
банк
отримувача:
Казначейство
України (ел. адм.
подат.);
номер
рахунку
(IBAN):
UA2789999803341
89896047004305;
код
класифікації
доходів бюджету:
22011800.
Видати Від 27.08.2021 Реквізити
для
№ 434
сплати: Бердянське
УК/Бердянський рн/22011800;
код
отримувача
(ЄДРПОУ):
38042560;
банк
отримувача:
Казначейство
України (ел. адм.
подат.);
номер
рахунку
(IBAN):
UA1989999803341
29896047008031;
код
класифікації
доходів бюджету:
22011800.
Видати Від 27.08.2021 Реквізити
для
№ 434
сплати:
УК
у
Скадовс
рні/Скадовс
рн/22011800;
код

про
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26

13746/0/7-21 Товариство
з
від
обмеженою
17.08.2021 відповідальністю «
МД
ШИППІНГ
ЛТД»

43490346
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13785/0/7-21 Попов
Олексій
від
Володимирович
18.08.20021

3005304632

отримувача
(ЄДРПОУ):
37888409;
банк
отримувача:
Казначейство
України
(ел.адм.подат.);
номер
рахунку
(IBAN):
UA9289999803341
29896047021267;
код
класифікації
доходів бюджету:
22011800.
Перевезення
Видати Від 02.09.2021 Реквізити
для
пасажирів
№ 446
сплати:
УК
річковим,
у м. Херсоні /м.
морським
Херсон/22011800;
транспортом
код
отримувача
(ЄДРПОУ):
37959779;
банк
отримувача:
Казначейство
України (ел. адм.
подат.);
номер
рахунку
(IBAN):
UA8689999803341
19896047021002;
код
класифікації
доходів бюджету:
22011800
Перевезення
Відмовити Від 02.09.2021
Керуючись вимогами пункту Пунктом 26 Ліцензійних
пасажирів
№ 446
другого частини третьої статті умов,
передбачено,
що
малим/маломірним
13 Закону України «Про судноводії та інші члени
судном
ліцензування
видів екіпажів малих/маломірних
господарської діяльності» (та суден
ліцензіата,
які
пункту 26 Ліцензійних умов допущені до роботи, повинні
провадження
господарської мати відповідні кваліфікацію
діяльності
з
перевезення та посвідчення судноводія,
пасажирів,
небезпечних отримане згідно з наказу
вантажів
та
небезпечних Міністерства інфраструктури
відходів річковим, морським України
від
07.05.2013
транспортом,
затверджених № 283 «Про затвердження
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постановою
Кабінету Положенням про порядок
Міністрів
України
від видачі посвідчень судноводія
23.12.2015 № 1186
малого/маломірного судна»,
зареєстрованого в Мін’юсті
29.05.2013 за № 831/23363 (зі
змінами).
Відповідно до відомостей
про
спеціаліста
(спеціалістів),
які
забезпечуватимуть надання
відповідних
послуг
судноводієм
призначено
Сінькова
Вадима
Генадійовича, посвідчення
судноводія
малого/маломірного судна
№ 02233/01.
Одночасно,
згідно
з
інформацією з Журналу
обліку видачі посвідчень
судноводіїв
малих/маломірних
суден,
виданих
Верхньодніпровським
міжрегіональним
територіальним управлінням,
посвідчення
судноводія
малого/маломірного судна №
02233/01 видано на ім’я
Пелетшинського
Володимира Сергійовича.
Таким чином, відповідно
до частини п’ятої статті 13
Закону
суб’єкт
господарювання
може
подати
до
органу
ліцензування нову заяву про
отримання ліцензії не раніше
ніж через три місяці з дати
прийняття
відповідного
рішення про відмову.

30
28

3161/ел/0/9- ТОВ «ПІ Енд Оу
21
від МЕрітайм
30.11.2021 Юкрейн»

41350671

Перевезення
Залишити Від 06.12.2021
пасажирів,
без
№ 577
небезпечних
розгляду
вантажів
та
небезпечних
відходів річковим,
морським
транспортом

Керуючись вимогами пункту
2, 3 частини третьої статті 11,
пункт 1, абзац третій пункту 2
частини другої статті 12
Закону
України
«Про
ліцензування
видів
господарської діяльності».

Здобувачем ліцензії на
надано копія паспорта
керівника
здобувача
ліцензії, а також до заяви
про отримання ліцензії
надається опис документів
в двох примірниках.
Також,
заява
про
отримання
ліцензії
не
містить інформації щодо
виду
господарської
діяльності на який здобувач
ліцензії має намір отримати
ліцензію, також відомості
про наявність матеріальнотехнічної
бази
та
спеціалістів,
необхідних
для
провадження
господарської діяльності з
перевезення
пасажирів,
небезпечних вантажів та
небезпечних
відходів
річковим,
морським
транспортом не містять
інформації про судно, яка
обов’язково зазначається, а
саме район плавання та
клас судна.
Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття
рішення про залишення заяви
без розгляду, здобувач ліцензії
може повторно подати заяву про
отримання ліцензії.
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19289/0/7-21 ТОВ
від
«ГАЙДАМАКАЧ»
07.12.2021

44426601

Перевезення
пасажирів
малим/маломірним
судном

Видати Від 13.12.2021 реквізити
для
№ 594
сплати: ГУК у
м.Києві/м.Київ/220
11800;
код
отримувача
(ЄДРПОУ):
37993783;
банк
отримувача:
Казначейство

31
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19508/0/7-21 Попов
Олексій
від
Володимирович
14.12.2021

3005304632

Перевезення
пасажирів
малим/маломірним
судном

України (ел. адм.
подат.);
номер
рахунку
(IBAN):
UA9889999803341
99896047026001;
код
класифікації
доходів бюджету:
22011800
Видати Від 22.12.2021 реквізити
для
№ 616
сплати:
ГУК/Примор.р-н
Мар./22011800; код
отримувача
(ЄДРПОУ):
37967785;
банк
отримувача:
Казначейство
України (ел. адм.
подат.);
номер
рахунку
(IBAN):
UA9389999803341
99896047005721;
код класифікацій
доходів бюджету:
22011800

