
Додаток 3  

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних  

для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим,  

морським транспортом 

________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, 

________________________________________________________________________________ 
по батькові фізичної особи - підприємця) 

________________________________________________________________________________ 
(вид діяльності, на який планується отримання ліцензії) 

________________________________________________________________________________ 

Загальні відомості про суб’єкта господарювання 

Місцезнаходження офісу __________________________________________________________ 

Дані про засоби зв’язку ___________________________________________________________ 

Відомості про судна власні або орендовані, необхідні  

для провадження господарської діяльності з перевезення  

пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних  

відходів річковим, морським транспортом 

Найменування судна _____________________________________________________________ 

Номер ІМО* ____________________________________________________________________ 

Тип судна ______________________________________________________________________ 

Прапор, порт приписки ___________________________________________________________ 

Позивні радіо* __________________________________________________________________ 

Район плавання _________________________________________________________________ 

Класифікаційне товариство, яке здійснює технічний нагляд ____________________________ 

Клас судна _____________________________________________________________________ 

Рік і місце будівництва ___________________________________________________________ 

Дедвейт* _______________________________________________________________________ 

Валова місткість _________________________________________________________________ 

 

 

__________  
* Не заповнюється для маломірних (малих) суден. 

 

 



Пасажиромісткість _______________________________________________________________ 

Довжина _______________________________________________________________________ 

Ширина ________________________________________________________________________ 

Осадка _________________________________________________________________________ 

Потужність енергетичної установки ________________________________________________ 

Чи здійснює судно міжнародні рейси _______________________________________________ 

Документ, що підтверджує право користування судном ________________________________ 

Вид оренди, дата початку та закінчення _____________________________________________ 

Дата та номер акта огляду судна Укртрансбезпекою ___________________________________ 

Відомості про спеціалістів, необхідних для провадження  

господарської діяльності з перевезення пасажирів,  

небезпечних вантажів та небезпечних відходів  

річковим, морським транспортом 

Відомості про особу, відповідальну за організацію робіт із забезпечення безпеки 

судноплавства 

Прізвище, 

ім’я,  

по батькові 

Контактні 

дані (номер 

телефону, 

адреса 

електронної 

пошти) 

Освіта 

Найменування 

навчального 

закладу 

Диплом 

(номер 

та дата 

видачі) 

Спеціаль-

ність 

Наказ або 

інший 

документ 

про 

призначення 

 

 

Відомості про спеціалістів (членів екіпажу судна), які забезпечуватимуть надання 

відповідних послуг 

 

Прізвище, 

ім’я,  

по батькові 

Найменування 

посади 
Освіта 

Найменування 

навчального 

закладу 

Диплом 

(номер 

та дата 

видачі) 

Спеціаль-

ність 

Наказ або 

інший 

документ про 

призначення 

 

 

Відомості складено станом на ___ ________ 20__ р., зазначені судна та спеціалісти 

відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським 

транспортом. 

 

Здобувач ліцензії _______________ 

(підпис) 
__________________________ 

(прізвище, ініціали) 
М.П. (за наявності) 

 

____ ___________ 20____ р. 


