
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОРСЬКОГО І ВНУТРІШНЬОГО 
ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ТА СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ

 

Н А К А З
від ___ _________ 20__ р.  Київ № _________

Про затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду 
(контролю) Державною службою морського і внутрішнього водного 
транспорту та судноплавства  України щодо додержання суб’єктами 
господарювання вимог законодавства у сфері діяльності з перевезення 
пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і 
річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті 
(крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості) 
на 2023 рік

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) та Про 
затвердження 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, н а к а з у ю:

1. Затвердити Річний план здійснення заходів державного нагляду 
(контролю) Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту 
та судноплавства  України щодо додержання суб’єктами господарювання вимог 
законодавства у сфері діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на 
морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден 
флоту рибної промисловості) на 2023 рік (далі – Річний план), що додається.

2. Департаменту державного нагляду та контролю забезпечити 
організацію та проведення заходів державного нагляду (контролю) відповідно 
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до затвердженого Річного плану у порядку, визначеному Законом за умови 
відсутності мораторію на проведення планових заходів із здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

3. Управлінню цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 
цифровізації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті 
Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та 
судноплавства України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова                                                                                          Віталій КІНДРАТІВ



№ Найменування суб’єкта господарювання
Місце провадження господарської діяльності суб'єкта 

господарювання або його відокремлених підрозділів

Ідентифікаційний код 

юридичної особи або 

реєстраційний номер 

облікової картки 

платника податків 

фізичної особи – 

підприємця (серія (за 

наявності) та номер 

паспорта*)

Сфера державного 

нагляду і контролю
Ступінь ризику

Дата початку 

здійснення заходу

Строк здійснення 

заходу

Найменування 

органу державного 

нагляду  (контролю)

Наявність в 

комплексному плані
Сфера державного нагляду (контролю)
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ": 

ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ 

"УКРРІЧФЛОТ" "НІКОПОЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" (38391063); ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ" "МИКОЛАЇВСЬКИЙ 

РІЧКОВИЙ ПОРТ" (37974053); ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ" "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" 

(24986218); ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ 

"УКРРІЧФЛОТ" "ЗАПОРІЗЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" (25920546); ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ" "ВИЛКІВСЬКА 

РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА БАЗА ФЛОТУ" (25828094); ЧЕРНІГІВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ" (33787950); ФІЛІЯ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ" 

"ХЕРСОНСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" (37725924); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ" (00017733)

Україна, 04071, місто Київ,  ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, 

будинок 8; Україна, 53222, Дніпропетровська обл., місто 

Нікополь, ВУЛИЦЯ ПАРОМНА, будинок 26; Україна, 

54058, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ПРОЕКТНА, будинок 1; Україна, 49021, Дніпропетровська 

обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АМУР-ГАВАНЬ, будинок 11; 

Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, 

ПАРКОВИЙ БУЛЬВАР, будинок 1-А; Україна, 68355, 

Одеська обл., Кілійський р-н, місто Вилкове, ВУЛИЦЯ  

ПРИДУНАЙСЬКА, будинок 3; Україна, 14014, Чернігівська 

обл., Чернігівський р-н, село Жавинка, ВУЛИЦЯ  ДАЧНА, 

будинок 6; Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, 

ПЛОЩА ОДЕСЬКА, будинок 6; м.Київ, Подільський район 

ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ будинок 8

00017733

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 10.12.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

2

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДНИХ ШЛЯХІВ "УКРВОДШЛЯХ": 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТЕХНІЧНА ДІЛЬНИЦЯ ВОДНИХ ШЛЯХІВ" 

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОДНИХ ШЛЯХІВ "УКРВОДШЛЯХ" (14287525); 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ СУДНОПЛАВНИЙ ШЛЮЗ" 

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОДНИХ ШЛЯХІВ "УКРВОДШЛЯХ" (14287531); 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КИЇВСЬКИЙ СУДНОПЛАВНИЙ ШЛЮЗ" ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ВОДНИХ ШЛЯХІВ "УКРВОДШЛЯХ" (20576883); ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

"КАНІВСЬКИЙ СУДНОПЛАВНИЙ ШЛЮЗ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОДНИХ ШЛЯХІВ 

"УКРВОДШЛЯХ" (14287650); ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ 

СУДНОПЛАВНИЙ ШЛЮЗ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОДНИХ ШЛЯХІВ "УКРВОДШЛЯХ" 

(23229231); ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ГІДРОТЕХНІНИХ СПОРУД" 

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОДНИХ ШЛЯХІВ "УКРВОДШЛЯХ" (14287703); 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КАХОВСЬКИЙ СУДНОПЛАВНИЙ ШЛЮЗ" ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ВОДНИХ ШЛЯХІВ "УКРВОДШЛЯХ" (14287732); ДП «укрводшлях» 

(ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ СУДНОПЛАВНИЙ ШЛЮЗ" ) (03150102); 

ДП «Укрводшлях» (ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ СУДНОПЛАВНИЙ 

ШЛЮЗ" ) (03150102); ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДНИХ ШЛЯХІВ "УКРВОДШЛЯХ" 

(03150102); ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СУДНОПЛАВНИЙ ШЛЮЗ" 

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОДНИХ ШЛЯХІВ "УКРВОДШЛЯХ" (23229231)

Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, 

будинок 12; Україна, 49038, Дніпропетровська обл., місто 

Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАСТЕРА, будинок 28; Україна, 51918, 

Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, ВУЛИЦЯ 

РЕПІНА, будинок 1; Україна, 07301, Київська обл., 

Вишгородський р-н, місто Вишгород, вул.Набережна, 

будинок 2-Ж; Україна, 19000, Черкаська обл., місто Канів, 

ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОНІСЬКА, будинок 3; Україна, 27500, 

Кіровоградська обл., місто Світловодськ; Україна, 69006, 

Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, 

будинок 240; Україна, 74900, Херсонська обл., місто Нова 

Каховка; м. Київ, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, 12; м. Київ,  

ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО,12; м.Київ, Подільський район 

ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО будинок 12; Україна, 27500, 

Кіровоградська обл., місто Світловодськ вул.Обсерваторна, 

будинок 1

3150102

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 20.01.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

                                                                                                                                                                                                                                                        

РІЧНИЙ ПЛАН

здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства  України щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості) на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

наказ Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України 

14.11.2022 № 336
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА": 

ПРЕДСТАВНИЦТВО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСНАФТА" В СЛОВАЦЬКІЙ 

РЕСПУБЛІЦІ ТА КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ (); ЦЕНТРАЛЬНА БАЗА ВИРОБНИЧОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ "ТРАНСПРИЛАД" ФІЛІЇ "МАГІСТРАЛЬНІ НАФТОПРОВОДИ "ДРУЖБА"  

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСНАФТА" (26113150); БАЗА ВИРОБНИЧОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ "РІВНЕ" ФІЛІЇ "МАГІСТРАЛЬНІ НАФТОПРОВОДИ "ДРУЖБА"  

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСНАФТА" (26113061); ФІЛІЯ "ПРИДНІПРОВСЬКІ 

МАГІСТРАЛЬНІ НАФТОПРОВОДИ "  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСНАФТА" 

(26113233); УПРАВЛІННЯ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ ФІЛІЇ "МАГІСТРАЛЬНІ НАФТОПРОВОДИ 

"ДРУЖБА"   АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСНАФТА" (26113144); 

ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ОНТАРІО" ФІЛІЇ "ПРИДНІПРОВСЬКІ 

МАГІСТРАЛЬНІ НАФТОПРОВОДИ"  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСНАФТА" 

(26113256); ГОСПРОЗРАХУНКОВА ВИРОБНИЧА ФІРМА "РУТА" ФІЛІЇ "ПРИДНІПРОВСЬКІ 

МАГІСТРАЛЬНІ НАФТОПРОВОДИ"  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСНАФТА" 

(26113244); ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ "КЛЕНОВИЙ ЛИСТ" ФІЛІЇ "ПРИДНІПРОВСЬКІ 

МАГІСТРАЛЬНІ НАФТОПРОВОДИ"  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСНАФТА" 

(26113180); ФІЛІЯ "МАГІСТРАЛЬНІ НАФТОПРОВОДИ "ДРУЖБА"  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРТРАНСНАФТА" (26112972); ФІЛІЯ "ПІВДЕННІ МАГІСТРАЛЬНІ НАФТОПРОВОДИ"  

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСНАФТА" (35393340); ПРЕДСТАВНИЦТВО  

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСНАФТА" (УКРАЇНА) В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ (); 

ПУНКТ ЗДАЧІ НАФТИ "БУДКОВЦЕ"  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСНАФТА" (); 

ПУНКТ ЗДАЧІ НАФТИ "ФЕНЕШЛІТКЕ"  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСНАФТА" ()

Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, 

будинок 32/2; Словаччина, 90901, М.СКАЛИЦЯ, ВУЛИЦЯ 

МАЛЕГО, будинок60 ; Львівська обл., місто Львів, 

Залізничний район ВУЛИЦЯ КОНЮШИННА  будинок 18; 

Рівненська обл., місто Рівне ВУЛИЦЯ КОТЛЯРЕВСЬКОГО 

будинок 7; Полтавська обл., місто Кременчук, 

Автозаводський район ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ будинок 32/5; 

Львівська обл., місто Львів, Шевченківський район 

ВУЛИЦЯ ЛИПИНСЬКОГО будинок 12; Полтавська обл., 

місто Кременчук, Автозаводський район ВУЛИЦЯ ІВАНА 

МАЗЕПИ будинок 15; Полтавська обл., місто Кременчук, 

Автозаводський район ВУЛИЦЯ МИКОЛАЇВСЬКА будинок 

3; Полтавська обл., місто Кременчук, Крюківський район 

ВУЛИЦЯ ЯРМАРКОВА будинок 9; Львівська обл., місто 

Львів, Шевченківський район ВУЛИЦЯ ЛИПИНСЬКОГО 

будинок 12; Одеська обл., місто Одеса, Суворовський район 

ВУЛИЦЯ ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО будинок 16; Білорусь, 

247760, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ. , М.МОЗИР-11 ЛВДС 

"МОЗИР"; Словаччина, М.МІХАЛОВЦІ, ВУЛ.ТІМРАВІ, 

будинок16; Угорщина, 4621, М.КІШВАРДА, ВУЛ. ВАЦІ 

МІХАЙ, будинок5

31570412

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 10.01.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

4

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ": 

ФІЛІЯ "ПРИСТАНЬ "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" (25501950); ФІЛІЯ "ПРИСТАНЬ "ВІННИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" (14287595); ПАТ «КИЇВСЬКИЙ 

РІЧКОВИЙ ПОРТ» (03150071); 

Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ  ВЕРХНІЙ ВАЛ, 

будинок 70; Україна, 24001, Вінницька обл., місто Могилів-

Подільський, ВУЛИЦЯ  КИЇВСЬКА, будинок 2/2; Україна, 

21005, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ  

КОЗИЦЬКОГО, будинок 64; м. Київ, вул. Електриків, 12 , 

вул. Поштова площа, 3, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, 

2-4; м. Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, 23-Б

21296967

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 02.05.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРВОНА РУТА"
Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮТЕРАНСЬКА, 

будинок 24
20049304

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 01.03.2022 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

6

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕЗОН": 

ДРУГА КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "РЕЗОН" (36445022); ПЕРША КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕЗОН" (36444998); ТРЕТЯ КИЇВСЬКА 

ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"РЕЗОН" (36445059); ЧЕТВЕРТА КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕЗОН" (36445085)

Україна, 07353, Київська обл., Вишгородський р-н, село 

Старі Петрівці, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 39; м.Київ, 

Печерський район ВУЛИЦЯ ЩОРСА корп. 4 будинок 15; 

м.Київ, Дарницький район ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО 

будинок 16; м.Київ, Подільський район ВУЛИЦЯ 

ПОЧАЙНИНСЬКА будинок 23; м.Київ, Дніпровський район 

ПРОСПЕКТ МИРУ корп. 1 будинок 5

13730817

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 23.05.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



7 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ "K.I.E.V."
Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 

15, К.35
14325645

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 03.02.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

8 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВЕРЕСТ-ТУР"
Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ  НАБЕРЕЖНО-

ЛУГОВА, будинок 2-Л
33787128

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 10.08.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

9 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДМІНІСТРАЦІЯ РІЧКОВИХ ПОРТІВ"
Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, 

будинок 14
33404067

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 15.05.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

10 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПКВН"
Україна, 03142, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, 

будинок 35/37
33262298

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 01.06.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

11 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "ЛЕГЕНДА"
Україна, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО , 

будинок 4, квартира 34
38213968

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 13.03.2022 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

12 ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ВНІКОМ" Україна, 03170, місто Київ, ВУЛ.ЗОДЧИХ, будинок 58-А 22869394

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 08.06.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

13
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛАСИФІКАЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА 

УКРАЇНИ"

Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА 

САГАЙДАЧНОГО, будинок 10
30058275

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 14.02.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



14

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ": 

ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ" "СЕВАСТОПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ 

ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ ІМ. Л. І. МІТІНА" (26071612); ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ 

"ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ" "МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН "ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ" (25937185); ФІЛІЯ 

ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ" "ОДЕСЬКИЙ РАЙОН ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ" 

(25948214); ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ" "УКРМОРКАРТОГРАФІЯ" 

(25965069); ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ" "КЕРЧЕНСЬКИЙ РАЙОН 

ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ" (25871380); ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ" 

"ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ" (41194909)

Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ  ЕЛЕКТРИКІВ, 

будинок 26; Україна, 99008, місто Севастополь, ВУЛИЦЯ  

КАРАНТИННА, будинок 45; Україна, 54002, Миколаївська 

обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ КАБОТАЖНИЙ МОЛ, 

будинок 1; Україна, 65038, Одеська обл., місто Одеса, 

ПРОВУЛОК  МАЯЧНИЙ, будинок 5; Україна, 04176, місто 

Київ, ВУЛИЦЯ  ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 26; Україна, 98318, 

Автономна Республіка Крим, місто Керч, ВУЛИЦЯ  

КІРОВА, будинок 54; Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ 

ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 26, корпус 43

21720000

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 24.02.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

15
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЧКОВЕ ПАСАЖИРСЬКЕ ЕКСКУРСІЙНЕ 

АГЕНТСТВО"
Україна, 04070, місто Київ, ПОШТОВА ПЛОЩА, будинок 3 24092018

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 03.04.2022 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

16 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СРІБНА ХВИЛЯ" Україна, 03148, місто Київ, ВУЛ.ПШЕНИЧНА, будинок 2 32252870

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Середній 01.08.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



17 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДУНАЙБУНКЕР"
Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА 

ТУПОЛЄВА, будинок 1-Б
31091962

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 08.03.2022 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

18 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЙЯ СЕРВІС"
Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ 

РАЄВСЬКОГО, будинок 4-В
34936921

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Середній 10.07.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

19 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКІНГ УКРАЇНА"
Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЧАЙНИНСЬКА, 

будинок 44, ЛІТЕРА А, К.1
30726020

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 16.03.2022 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

20 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРТРАНСГАЛ"
Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ М.ГРУШЕВСЬКОГО, 

будинок 28/2, нежиле приміщення 43
37316797

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 19.01.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

21 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІН ПОРТ СЕРВІС"
Україна, 03028, місто Київ, СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, будинок 

2А, приміщення 104
40382608

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 22.02.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

22 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОРСЬКИЙ СТАНДАРТ"
Україна, 02081, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАНАЛЬНА, будинок 

2
33227562

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 23.03.2022 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

23 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІГАТОР 428"
Україна, 03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКА, будинок 

86-И
33310325

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 17.08.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



24 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВЕР-ТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ"
Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, 

будинок 10
39419519

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 01.11.2022 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

25 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМІНАЛ ГАЗ СИСТЕМ"
Україна, 03039, місто Київ, ПРОВУЛОК РУСЛАНА 

ЛУЖЕВСЬКОГО, будинок 14, корпус 3 Б, офіс 1
41154871

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 08.11.2022 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

26 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕФІН"
Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА 

ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 10
38914278

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 05.09.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

27 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНСКОМПАНІЯ - КИЇВ"
Україна, 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, будинок 3, 

офіс 5
22932750

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 12.09.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

28 ФОП БІРЮКОВИЧ ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНА
04201, м.Київ, Оболонський район ВУЛИЦЯ ПОЛЯРНА 

будинок 5 квартира 58
1996418127

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 17.07.2023 3

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

29 ФОП ВЛАСОВ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
01133, м.Київ, Печерський район БУЛЬВАР ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ будинок 20/22 квартира 218
3119412614

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 21.07.2023 3

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

30 ФОП ГАНЖА РОМАН СТЕПАНОВИЧ
01024, м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ 

ШОВКОВИЧНА будинок 32/34 квартира 27
2579510979

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 25.07.2023 3

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



31 ФОП ГУТОРКА ІРИНА ЮРІЇВНА
09100, Київська обл., місто Біла Церква ВУЛИЦЯ 

КРУПСЬКОЇ будинок 16 квартира 2
2230908329

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 23.10.2023 3

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

32 ФОП ДЕМЕНТЬЄВ МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ
01135, м.Київ, Шевченківський район ВУЛИЦЯ 

ДМИТРІВСЬКА будинок 69 квартира 297
1741405713

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 26.10.2023 3

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

33 ФОП ЖИГЛІЙ ЄВГЕН ЛЕОНІДОВИЧ
04208, м.Київ, Подільський район ПРОСПЕКТ ВАСИЛЯ 

ПОРИКА будинок 11-А квартира 34
2700611398

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 30.10.2023 3

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

34 ФОП КОВАЛЬ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
02068, м.Київ, Дарницький район ПРОСПЕКТ 

ГРИГОРЕНКА будинок 9 квартира 87
2374243234

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 25.09.2022 3

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

35 ФОП КОВАЛЬ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ
03113, м.Київ, Шевченківський район ВУЛИЦЯ ЛАГЕРНА 

будинок 44 квартира 65
2699711937

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 28.09.2023 3

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

36 ФОП КРЕПКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
02002, м.Київ, Дніпровський район ВУЛИЦЯ 

ЧЕЛЯБІНСЬКА будинок 9 квартира 216
2747606636

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 30.06.2023 3

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

37 ФОП САХНИК ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ
01004, м.Київ, Шевченківський район ВУЛИЦЯ 

ПУШКІНСЬКА будинок 32 квартира 16-А
2125908113

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 30.01.2023 3

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



38 ФОП САХНИК ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ
01004, м.Київ, Шевченківський район ВУЛИЦЯ 

ПУШКІНСЬКА будинок 32 квартира 16-А
3025312316

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 29.03.2023 3

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

39 ФОП ТАЛВІТІЄ ЛЮДМИЛА КОСТЯНТИНІВНА
03150, м.Київ, Голосіївський район ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО 

будинок 155 квартира 36
2352115240

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 12.12.2023 3

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

40 ФОП КИСІЛЬОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
04114, м.Київ, Оболонський район ВУЛИЦЯ МАКІЇВСЬКА 

будинок 7 квартира 38
3165414318

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 26.04.2023 3

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

41 ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Україна, 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ 

МАГІСТРАТСЬКА, будинок 7
34339125

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Середній 17.04.2023 3

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

42 ФОП САХНИК ОЛЬГА ГЕННАДІЇВНА
01004, м.Київ, Шевченківський район ВУЛИЦЯ  

ПУШКІНСЬКА будинок 32 квартира 16-А
2207208906

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 30.06.2023 3

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

43 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКА ТРАНС ЛОГІСТИКА" Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ РИЗЬКА, будинок 12 40960674

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 18.12.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

44 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДМ ЮКРЕЙН"
Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА 

САГАЙДАЧНОГО, будинок 16-А
20027449

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 16.11.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



45 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО ГАЗ ГРУП"
Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА 

ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2, ПОВЕРХ 5, офіс 15
43379142

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 23.11.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

46 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕП ТРАНСКО"
Україна, 19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, село 

Геронимівка, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, будинок 1
32291375

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 24.04.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

47
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА 

ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ"

Україна, 04070, Київська область, м. Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА 

САГАЙДАЧНОГО, будинок 12
14287666

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 02.10.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

48 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОБІ"
Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, 

будинок 4
16476986

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 10.10.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

49 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНІНТЕЛЕКТ - ПЛЮС"
Україна, 02059, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, 

будинок 5, приміщення 264
32983524

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 20.09.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

50 ФОП КУДРЯВЦЕВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 14, 

квартира 182
2735508680

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 03.07.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



51 ФОП НАУМЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЙ
03134, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. 

ЖОЛУДЄВА будинок 4-Б квартира 107
2084713052

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 23.06.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

52 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТМА"
Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, 

будинок 3-Г
34804018

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 11.12.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

53 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС"
Україна, 46027, Тернопільська обл., місто Тернопіль, 

ВУЛИЦЯ ТРОЛЕЙБУСНА, будинок 7
05447987

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

середній 17.04.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

54 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ТРІТОН"

Україна, 48674, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село 

Добрівляни, ВУЛИЦЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ 

, будинок 62

38302958

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

середній 22.05.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

55 ФОП ЛОКАЙ ГАЛИНА АДАМІВНА
32300, Україна, 32300, Хмельницька обл., місто Кам'янець-

Подільський, ВУЛИЦЯ ЖВАНЕЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 3
2048308541

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

середній 15.05.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



56 ФОП ГРАБ ОЛЬГА ІВАНІВНА
32375, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський район, 

село Велика Слобідка ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА будинок 15
2705911442

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

середній 08.05.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

57 ФОП БЯЛКОВСЬКИЙ АНТОН КОСТЯНТИНОВИЧ
Україна, 32331, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-

н, село Оринин, ВУЛИЦЯ БІЗНЕСОВА, будинок 1
2148920856

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

середній 05.06.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

58 ФОП КРИЖАНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
Україна, 32307, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-

н, село Кам'янка, ПРОВУЛОК ШАХТАРСЬКИЙ, будинок 5
2236603233

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

середній 10.07.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

59 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"
18006, Черкаська обл. м. Черкаси ВУЛИЦЯ ЮРІЯ 

ІЛЛЄНКА, будинок 1
03150214

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 06.03.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

60

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН": ФІЛІЯ "ПІВДЕННИЙ БУГ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "НІБУЛОН" (34234319); 

ФІЛІЯ "ВРАДІЇВСЬКА" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА"НІБУЛОН" (25381598); ФІЛІЯ "ТРОЇЦЬКА" 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПІДПРИЄМСТВА"НІБУЛОН" (23477383); ФІЛІЯ "СТАРОБІЛЬСЬКА" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА"НІБУЛОН" (23477393); 

ФІЛІЯ "ВІТОВЕ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "НІБУЛОН" (36579142); ФІЛІЯ 

"НОВОПСКОВСЬКА" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮВ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІБУЛОН"(24047207)

Україна, 54002, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 

КАБОТАЖНИЙ СПУСК, будинок 1; Україна, 22052, 

Вінницька обл., Хмільницький р-н, село Березна, ВУЛИЦЯ 

СТОЛЯРЧУКА, будинок 38; Україна, 56300, Миколаївська 

обл., Врадіївський р-н, селище міського типу Врадіївка, 

ВУЛИЦЯ ВИЗВОЛЕННЯ, будинок 104; Україна, 92100, 

Луганська обл., Троїцький р-н, селище міського типу 

Троїцьке, ВУЛИЦЯ ЛІХАЧОВА, будинок 37В; Україна, 

92700, Луганська обл., Старобільський р-н, місто 

Старобільськ, ВУЛИЦЯ ПІВДЕННА, будинок 71-А;  

Україна, 92351, Луганська обл., Новопсковський р-н, село 

Писарівка, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 22-Е; Україна, 

92800, Луганська обл., Біловодський р-н, селище міського 

типу Біловодськ, ВУЛИЦЯ ГУНЬЯНА, будинок 51;20911, 

Черкаська область,  вул. Орбіта, 1а, Вітове Україна, 92600, 

Луганська обл., Сватівський р-н, місто Сватове

14291113

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 11.01.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



61 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНЦІЯ ТРАЙТОН СЕРВІС УКРАЇНА"
Україна, 65012, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

ГІМНАЗИЧНА, будинок 20, квартира 11
32432896

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 26.01.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

62 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Україна, 68800, Одеська обл., Ренійський р-н, місто Рені, 

ВУЛИЦЯ 28 ЧЕРВНЯ, будинок 278
00955199

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 09.02.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

63 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНІТЕРМІНАЛ"
Україна, 68800, Одеська обл., Ренійський р-н, місто Рені, 

ВУЛИЦЯ ДУНАЙСЬКА, будинок 188 В
34322326

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 23.02.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

64 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕНІЛІС"
Україна, 68800, Одеська обл., Ренійський р-н, місто Рені, 

ВУЛИЦЯ ДУНАЙСЬКА, будинок 188 Г
31180381

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Середній 27.03.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

65 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-РЕНІ"
Україна, 68800, Одеська обл., Ренійський р-н, місто Рені, 

ВУЛИЦЯ ДУНАЙСЬКА, будинок 188
37565261

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 15.05.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



66 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ "ОЛЬВІЯ" Україна, 54052, Миколаївська обл., місто Миколаїв, А/С 170 19290012

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 01.06.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

67 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ"
Україна, 68094, Одеська обл., місто Чорноморськ, село 

Бурлача Балка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 1
24544710

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 09.03.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

68 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕНІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"
Україна, 68800, Одеська обл., Ренійський р-н, місто Рені, 

ВУЛИЦЯ ДУНАЙСЬКА, будинок 188
01125809

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 19.06.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

69 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМІНАЛ ДУНАЙ"
Україна, 68800, Одеська обл., Ренійський р-н, місто Рені, 

ВУЛИЦЯ ДУНАЙСЬКА, будинок 188
33268420

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 05.07.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

70 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЧОРНОМОРСЬК"
Україна, 68001, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ 

ПРАЦІ, будинок 6
01125672

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 10.04.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

71 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОТЕРМИНАЛ"
Україна, 65006, Одеська обл., місто Одеса, 

ХАДЖИБЕЙСЬКА ДОРОГА, будинок 4
33507625

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 25.04.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



72 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІС - ВУГІЛЛЯ"
Україна, 67543, Одеська обл., Комінтернівський р-н(п), село 

Визирка, ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, будинок 60
37468454

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 24.07.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

73 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРФЕРРІ"
Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК 

САБАНСЬКИЙ, будинок 4-А
20957025

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 14.08.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

74 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК"
Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, МИТНА 

ПЛОЩА, будинок 1- Б
05529900

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 29.08.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

75 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНІ - ЛАЙН"
Україна, 68800, Одеська обл., Ренійський р-н, місто Рені, 

ВУЛИЦЯ ДУНАЙСЬКА, будинок 188
22478794

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Середній 11.09.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

76 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕЛЕВАТОРПРОМ"
Україна, 65003, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, будинок 52/1
31640002

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 11.09.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

77 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОТЕХ-ТЕРМІНАЛ"
Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, ПЛОЩА 

МИТНА, будинок 1
33139052

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 25.09.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

78 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІС - МІНДОБРИВА"
Україна, 67543, Одеська обл., Лиманський р-н, село 

Визирка, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ СТАВНІЦЕРА , будинок 60
36143538

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 02.10.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



79 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІС - КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ"
Україна, 67543, Одеська обл., Лиманський р-н, село 

Визирка, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ СТАВНІЦЕРА, будинок 60
37468475

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 09.10.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

80 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРКОНІ"
Україна, 54020, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 

ВУЛИЦЯ ГРОМАДЯНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 1
31883013

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 17.10.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

81 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНМАРКЕТ"
Україна, 65045, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

НЕЧИПУРЕНКА, будинок 14, квартира 2
34929474

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Середній 31.10.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

82 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОЛЕКС"
Україна, 65055, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК 

ЦЕМЕНТНИЙ, будинок 17
22468755

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Середній 06.11.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

83 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРОВАНА - ТУР"
Україна, 65076, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

ТУРИСТСЬКА, будинок 13, корпус Б
33081076

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 09.11.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

84
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧОРНОМОРСЬКА СТИВІДОРНА 

КОМПАНІЯ"

Україна, 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, 

ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 5- Р, кабінет 14 Україна, 

68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ ПРАЦІ, 

будинок 8, офіс 31

40219529

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 14.11.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

85 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

Україна, 68640, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, селище 

міського типу Суворове, ВУЛИЦЯ БЕССАРАБСЬКА, 

будинок 1

35855645

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Середній 21.11.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



86 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРАМ ШИППІНГ ЕДЖЕНСІ"
Україна, 68001, Одеська обл., місто Чорноморськ, 

ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 2/2- Н
39611492

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 29.11.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

87 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАРУС ШИППІНГ"
Україна, 68800, Одеська обл., Ренійський р-н, місто Рені, 

ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 29/3
35067708

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 04.12.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

88 "СТРАТЕГІЯМЕНЕДЖМЕНТ"
Україна, 65048, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 2 А
35549599

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 11.12.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

89 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"
Україна, 54020, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 

ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 23/14
01125608

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 14.12.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

90 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИСОІЛ - ЮГ"
Україна, 67543, Одеська обл., Лиманський р-н, сільрада 

Визирська, КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД, №5
38184272

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 16.01.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

91 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧОРНОМОРСЬКА ГАВАНЬ"
Україна, 65003, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

МИКОЛИ ГЕФТА, будинок 2
39000652

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 30.01.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

92 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІК ОЙЛ"
Україна, 54021, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 

ВУЛИЦЯ МОРЕХІДНА, будинок 14
31268062

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 06.02.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



93
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ДУНАЙСУДНОСЕРВІС"

Україна, 68643, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, село 

Кам'янка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 111
31893917

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 13.02.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

94 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССЕРВІС"
Україна, 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ 

ТРАНСПОРТНА, будинок 20/1
21001601

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 09.03.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

95 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК АКОРД"
Україна, 68800, Одеська обл., Ренійський р-н, місто Рені, 

ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 253
33268237

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 15.03.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

96 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮЕНЕРДЖІ"
Україна, 65032, Одеська обл., місто Одеса, ПРОСПЕКТ 

ШЕВЧЕНКА, будинок 4 А
35048670

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Середній 03.04.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

97
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ"

Україна, 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ 

СУХОЛИМАНСЬКА, будинок 58
24528065

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 11.04.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

98 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТІС"
Україна, 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ 

ІВАНА ФРАНКА, будинок 9, квартира 48
30256889

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Середній 22.05.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

99 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.В. КАРГО"
Україна, 67543, Одеська обл., Лиманський р-н, село 

Визирка, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ СТАВНІЦЕРА, будинок 60
32834564

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 29.05.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



100 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЧЕМ"
Україна, 68800, Одеська обл., Ренійський р-н, місто Рені, 

ВУЛИЦЯ ДУНАЙСЬКА, будинок 188 А
31460973

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 15.05.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

101 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАРГУЗИН"

Україна, 67780, Одеська обл., місто Білгород-

Дністровський, селище міського типу Сергіївка, ВУЛИЦЯ 

НАБЕРЕЖНА РОТЕРХЕМА, будинок 1

37784309

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 01.05.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

102
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СІСАЙД (УКРАЇНА)" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "SEASIDE-COMERCIO E SERVICOS,LDA"

Україна, 67543, Одеська обл., Комінтернівський р-н(п), село 

Визирка, ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, будинок 60
31542338

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 08.06.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

103 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-РЕСУРСХОЛДИНГ"
Україна, 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ 

ПРАЦІ, будинок 8, офіс 33/3
39322975

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 04.07.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

104 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИЛКОВЕ - ПЕЛІКАН - ТУР"

Україна, 68355, Одеська обл., Кілійський р-н, місто 

Вилкове, ВУЛИЦЯ БЕЛГОРОДСЬКИЙ КАНАЛ, будинок 56 

А

13899462

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Середній 26.06.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

105 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ-АГЕНТ"
Україна, 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ 

ЗАХАРІАДІ ОЛЕКСАНДРА, будинок 68
30810651

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 10.07.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

106 ТУРИСТИЧНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИЛКОВЕ - ТУР"

Україна, 68355, Одеська обл., Кілійський р-н, місто 

Вилкове, ВУЛИЦЯ ПРИКОРДОННА, будинок 10, квартира 

11

32179026

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 31.07.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



107 ФОП БАЧЕВСЬКИЙ ВЛАДІСЛАВ ІГОРОВИЧ
65091, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район 

ВУЛ. КОМІТЕТСЬКА корпус 1 будинок 11/17 квартира 19
2717705291

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 24.07.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

108 ФОП БОЙЧЕНКО АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
65481, Україна, 65481, Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ 

ПРИМОРСЬКА, будинок 21, квартира 77
2802605576

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 17.08.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

109 ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОСТРІВНЕ"
Україна, 65012, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

КАНАТНА, будинок 83
32432769

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Середній 22.08.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

110 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІМУС-СПОРТ"
Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

СОНЯЧНА, будинок 5, 5 ПОВЕРХ
34931745

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 04.09.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

111 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛВІА"
Україна, 65005, Одеська обл., місто Одеса, ПЛОЩА 

МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 1
31431811

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Середній 18.09.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

112 ФОП АНТОШИНА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
67600, Одеська обл., місто Біляївка ВУЛИЦЯ САДОВА 

будинок 11 квартира 55
2077420708

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 25.09.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

113 ФОП БАХЕЛОВ МИХАЙЛО ІЛЛІЧ

65039, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район 

ВУЛИЦЯ СЕРЕДНЬОФОНТАНСЬКА будинок 30 квартира 

149

2536718231

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 01.10.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



114 ФОП БЕРЕЖНИЙ ГЕРМАН ВІТАЛЬОВИЧ
65000, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район 

ВУЛИЦЯ ЩЕПКІНА будинок 17 квартира  4
2828518519

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 04.10.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

115 ФОП БОЙКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
65026, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район 

ВУЛИЦЯ БУНІНА будинок 24 квартира 10
2687001254

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 17.10.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

116 ФОП БРИКУЛЬСЬКИЙ КОСТЯНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ
65078, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район 

ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ТЕРЕШКОВОЇ будинок 13
2593300350

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 19.10.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

117 ФОП ГОРІАП НАТАЛЯ СЕРГІЇВНА
65014, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район 

ВУЛИЦЯ КАНАТНА будинок 9 квартира 3
2042619525

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 26.10.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

118 ФОП ЄВСЮКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
65481, Одеська обл., місто Южне ВУЛИЦЯ ПРИМОРСЬКА 

будинок 19 квартира 247
2720011072

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Середній 27.04.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

119 ФОП ЖМУД МИХАЙЛО ЄРОФІЙОВИЧ

68355, Україна, 68355, Одеська обл., Кілійський р-н, місто 

Вилкове, ВУЛИЦЯ ТАТАРБУНАРСЬКОГО ПОВСТАННЯ, 

будинок 126 А

2179908633

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 10.05.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

120 ФОП ЗАРІЧАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
67541, Одеська обл., Комінтернівський район, село 

Першотравневе ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА будинок 4 квартира 2
3083420658

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 06.06.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



121 ФОП КИЛИВНИК ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
65481, Одеська обл., місто Южне ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА 

будинок 7 квартира 64
2836313574

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 12.06.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

122 ФОП КОПУСЬ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ
65014, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район ВУЛ. 

ПОЛЬСЬКА будинок 17 квартира 3
1855509250

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 18.07.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

123 ФОП ЛІСЄЄВ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
65003, Одеська обл., місто Одеса, Суворовський район 

ВУЛИЦЯ ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА будинок 2 А
3370205354

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 20.07.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

124 ФОП МІРЗА СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
65014, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район 

ЛІДЕРСОВСЬКИЙ БУЛЬВАР будинок 9А квартира 28
2657111254

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 26.07.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

125 ФОП МОРОЗ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
67842, Одеська обл., Овідіопольський район, село Дальник 

ВУЛ.ГОРНОСТАЄВА будинок 81
2834014635

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 01.08.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

126 ФОП НОВИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ

67780, Одеська обл., місто БілгородДністровський, селище 

міського типу Сергіївка ВУЛИЦА ШКІЛЬНА будинок 7 

квартира 68

2901221070

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 02.08.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

127 ФОП ОЛЬШЕНКО МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ
65000, Одеська обл., місто Одеса, Суворовський район 

ВУЛИЦЯ ХОРОШЕНКО будинок 6
2739519178

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 15.08.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



128 ФОП ПЕТРОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
65005, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район 

ВУЛИЦЯ СТЕПОВА будинок 23/25 квартира 32
2943308499

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 30.08.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

129 ФОП ПЛАКСІЄНКО ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ
65058, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район 

ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГОВОРОВА будинок 15 квартира 34
2558901953

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 13.09.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

130 ФОП РАХОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
68355, Одеська обл., Кілійський район, місто Вилкове 

ВУЛИЦЯ ПРИКОРДОННА будинок 10 квартира 11
3215016337

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 12.07.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

131 ФОП РУСЄВ ІВАН ТРИФОНОВИЧ
67654, Одеська обл., Біляївський район, село Маяки 

ВУЛИЦЯ РІЧНА будинок 10
2160812571

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 05.07.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

132 ФОП СУСЛЕНКО ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ
67600, Одеська обл., місто Біляївка ВУЛИЦ 

ДНІСТРОВСЬКА 1 будинок 6
2105909436

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 26.09.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

133 ФОП ТАЛАШ ЯРОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ
65049, Одеська обл., місто Одеса, Київський район ВУЛ. 

БРИГАДНА будинок 39
2555517158

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 06.09.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

134 ФОП ТЕРНОВИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
67600, Одеська обл., місто Біляївка ПРОВУЛ.СОНЯЧНИЙ 

будинок 17
2999501072

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 14.09.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



135 ФОП ШЕЛЕСТЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

67780, Україна, 67780, Одеська обл., місто Білгород-

Дністровський, селище міського типу Сергіївка, ВУЛИЦЯ 

БУДЖАКСЬКА, будинок 3, корпус 1, квартира 30

2905113428

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Середній 20.09.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

136 ФОП ШМИЧКОВА КАРОЛІНА ВАСИЛІВНА

67780, Україна, 67780, Одеська обл., місто Білгород-

Дністровський, селище міського типу Сергіївка, ВУЛИЦЯ 

БУДЖАКСЬКА, будинок 3, квартира 35

2830907503

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 11.10.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

137 ФОП ВЛАДИЧЕНКО ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ
68001, Одеська обл., місто Чорноморськ ВУЛИЦЯ 

ДАНЧЕНКА будинок 15 квартира 121
2897403018

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 18.04.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

138 ФОП КУХАРЧИК НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА
65029, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район 

ВУЛИЦЯ МЕЧНІКОВА будинок 30 квартира 17
2415918122

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 12.10.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

139 ФОП СІТАРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
68001, Одеська обл., місто Чорноморськ ВУЛИЦЯ 

КОРАБЕЛЬНА будинок 9 квартира 38
2969703431

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 12.04.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

140 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІС ТРАНС"
Україна, 54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 

ВУЛИЦЯ АДМІРАЛЬСЬКА, будинок 31 Б/3
36877121

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 18.09.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

141 НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ МОРЯ"
Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ 

БУЛЬВАР, будинок 89
02572516

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 18.10.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



142 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МОРСЬКЕ АГЕНСТВО "ФЛОТ-СЕРВІС"
Україна, 54055, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 

ВУЛИЦЯ ПОГРАНИЧНА, будинок 69, квартира 3
33367895

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 01.11.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

143 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е.К.О. ГРУП"
Україна, 65039, Одеська обл., місто Одеса, ПРОСПЕКТ 

ГАГАРІНА, будинок 12-А, офіс 908
34319897

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Середній 22.11.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

144 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ "ПАСІФІК МЕРІТАЙМ"
Україна, 54017, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 

ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 14
24786525

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 01.11.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

145 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІГЕЙТС"
Україна, 54017, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 

ВУЛИЦЯ ДУНАЄВА, будинок 34Б, квартира 1А
32332510

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 28.11.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

146 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТІК МЕРІТАЙМ"
Україна, 54038, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 

ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА КАРПЕНКА, будинок 40
34707352

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 30.11.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

147 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА ШИППІНГ ЕДЖЕНСІ"
Україна, 54020, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 

ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 23/14
34652068

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 04.12.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

148
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДЕСЬКА МОРСЬКА АГЕНЦІЯ 

"ІНТЕРБРОКЕР"

Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

ПУШКІНСЬКА, будинок 6
6733749

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 05.12.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



149 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА ТРАНС"
Україна, 54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 

ВУЛИЦЯ ЛЯГІНА, будинок 4/9, кімната 212
32937834

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 06.12.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

150 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОРСЬКЕ АГЕНТСТВО "ФОРДЕВІНД"
Україна, 54020, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 

ВУЛИЦЯ МАЛА МОРСЬКА, будинок 108/7, офіс 304
34033835

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 07.12.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

151 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНД ЮГ CЕРВІС"
Україна, 54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 

ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 2-А, офіс 509
38395981

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 13.12.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

152 КОМПАНІЯ "НОРТРОП" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ 

БУЛЬВАР, будинок 66/1, офіс 601В
25415647

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 04.01.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

153 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ЛОГІСТРАНС-АГЕНТ"
Україна, 54042, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 

ВУЛИЦЯ СКОРОХОДОВА, будинок 51-В
24059707

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 05.01.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

154 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТІК
Україна, 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ 

ПРАЦІ, будинок 9/1
36978722

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Середній 14.03.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

155 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРОМНИЙ КОМПЛЕКС ОРЛІВКА"
Україна, 68831, Одеська обл., Ренійський р-н, сільрада 

Орлівська, ПОРОМНА ДОРОГА, будинок 1
37565282

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 01.03.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



156 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМІНАЛ КЕПІТАЛ ІНВЕСТ"
Україна, 65481, Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ 

БЕРЕГОВА, будинок 3
31039918

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 09.10.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

157 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНМОБІЛ"
Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, МИТНА 

ПЛОЩА, будинок 1
42324600

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Середній 13.11.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

158 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЙЛ БУНКЕР СЕРВІС"
Україна, 65031, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

ХІМІЧНА, будинок 1/2
42829388

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 05.01.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

159

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙНТРАНСШИПМЕНТ": 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ТОВ "ГРЕЙНТРАНСШИПМЕНТ" 

"ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ПЕРЛИНА ДНІПРА" 

Україна, 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 

ВУЛИЦЯ ПОТЬОМКІНСЬКА, будинок 129"В", квартира 36; 

Україна, 49022, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 102, 

корпус Д

41071408

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 06.01.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

160 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАН ЮКРЕЙН"
Україна, 65005, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

БУГАЇВСЬКА, будинок 35, офіс 1002
39273085

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 10.01.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

161 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТЕЙНЕРЕКСПЕРТ"
Україна, 65029, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

ДИДРИХСОНА, будинок 27, офіс 22
43363923

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 13.11.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

162 ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Україна, 68000, Одеська обл., місто Іллічівськ(п), 

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
01124939

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 10.01.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



163 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МОРСЬКА КОМПАНІЯ"
Україна, 54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 

ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 5/7
43646278

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 06.01.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

164 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКОНТРАНС"
Україна, 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ 

ТРАНСПОРТНА, будинок 3
44087253

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 12.01.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

165 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕК-ТРАНС ГРУП "ФОРВАРД""
Україна, 68001, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ 

ТРАНСПОРТНА, будинок 3, офіс 8
39591876

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 12.01.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

166 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС КАРГО ГРУП"
Україна, 68002, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ 

ШЕВЧЕНКА, будинок 7А, офіс 25
43745063

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 18.01.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

167
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЗЕРНОВИЙ 

ТЕРМІНАЛ "ЧОРНОМОРСЬК"

Україна, 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, 

ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 2/2-Н
41322529

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 13.01.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

168 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОШИПСЕРВІС"
Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

ТІНИСТА, будинок 6/12
40995162

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Середній 20.11.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

169 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГОТРЕЙДГРУП"
Україна, 65031, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

МИКОЛИ БОРОВСЬКОГО, будинок 41-А
42599177

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Середній 20.11.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



170 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЛАДІ-ТРАНС"
Україна, 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ(з), 

вул.Транспортна, будинок 3
40055406

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Незначний 23.11.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

171 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЛОГІСТІКГРУП"
Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, ПЛОЩА 

МИТНА, будинок 1
41409337

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 19.01.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

172 ЗЕРАНОПЕРЕВАЛОЧНИЙ ТЕРМІНАЛ ТОВ "Боріваж"
Україна, 67550, смт. Нові Біляри, ВУЛИЦЯ 

ІНДУСТРІАЛЬНА, 10 
43664262

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 17.01.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

173 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР УКРАЇНА"
Україна, 65481, Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ 

ІНДУСТРІАЛЬНА, будинок 6
33268860

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 01.02.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

174
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА" КОМПАНІЇ "ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ 

ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ"

Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, ПЛОЩА 

МИТНА, будинок 1
31506059

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 02.02.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

175 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"
Україна, 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ 

ПОРТОВА, будинок 7
01125815

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 02.02.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

176 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"
Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, ПЛОЩА 

МИТНА, будинок 1
01125666

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 07.02.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



177

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ": БЕРДЯНСЬКА 

ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ" 

(АДМІНІСТРАЦІЯ БЕРДЯНСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ) (38728360); БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА 

ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ" 

(АДМІНІСТРАЦІЯ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ) (38728376); ГОЛОВНЕ 

ПРЕДСТАВНИЦТВО ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ 

УКРАЇНИ" (38728381); ІЗМАЇЛЬСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АДМІНІСТРАЦІЯ 

МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ" (АДМІНІСТРАЦІЯ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ) 

(38728402); ЧОРНОМОРСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АДМІНІСТРАЦІЯ 

МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ" (АДМІНІСТРАЦІЯ ЧОРНОМОРСЬКОГО МОРСЬКОГО ТОРГОВОГО 

ПОРТУ)

Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ , 

будинок 14; Україна, 71112, Запорізька обл., місто 

Бердянськ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 6; Україна, 

67700, Одеська обл., місто БілгородДністровський, 

ВУЛИЦЯ ШАБСЬКА, будинок 81; Україна, 65026, Одеська 

обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЛАНЖЕРОНІВСЬКА, будинок 

1; Україна, 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ 

НАБЕРЕЖНА ЛУКІ КАПІКРАЯНА, будинок 4; Україна, 

68001, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ ПРАЦІ, 

будинок 6; Україна, 87510, Донецька обл., місто Маріуполь, 

ПРОСПЕКТ АДМІРАЛА ЛУНІНА, будинок 3; Україна, 

54020, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ 

ЗАВОДСЬКА, будинок 23; Україна, 65026, Одеська обл., 

місто Одеса, ПЛОЩА МИТНА, будинок 1; Україна, 68800, 

Одеська обл., Ренійський р-н, місто Рені, ВУЛИЦЯ 

ДУНАЙСЬКА, будинок 188

38727770

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 14.02.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

178 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ УСТЬ-ДУНАЙСЬК"
Україна, 68355, Одеська обл., Кілійський р-н, місто 

Вилкове, ВУЛ.ПРИДУНАЙСЬКА, будинок 2
01125206

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 27.06.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

179 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ"
Україна, 65481, Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ 

БЕРЕГОВА, 13
04704790

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 10.02.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

180
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО РИСОІЛ 

ТЕРМІНАЛ"

Україна, 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ 

КОРАБЕЛЬНА, будинок 4/1-Н
31786337

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 16.02.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

181 ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНСШИП" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ. 

МАРАЗЛІЇВСЬКА, будинок 8
30256721

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 21.02.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

182
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТІЛЬ"ЛТД: КИЇВСЬКА ФІЛІЯ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТІЛЬ"ЛТД (33367722)

Україна, 54017, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛ. 

ЧКАЛОВА, будинок 20; Київська обл., 

КиєвоСвятошинський район, село Дмитрівка ВУЛИЦЯ 

МОЛОДІЖНА будинок 1

13857386

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 02.03.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

183 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОЛОГ"
Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, ПЛОЩА 

МИТНА, будинок 1
14299669

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 03.03.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



184
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА 

СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ"

Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, МИТНА 

ПЛОЩА, будинок 1
31846804

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 03.03.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

185 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАНШИП"
Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

МАРАЗЛІЇВСЬКА, будинок 1/20, офіс 505
32428972

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 10.03.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

186 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЗТ"
Україна, 68093, Одеська обл., місто Чорноморськ, село 

Малодолинське, ВУЛИЦЯ ШМІДТА, будинок 1
33558271

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 13.03.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

187 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ
Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, МИТНА 

ПЛОЩА, будинок 1
34552569

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 16.03.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

188 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІР РЕЗОРСІЗ"
Україна, 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ 

ТРАНСПОРТНА, будинок 45
39220625

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 20.03.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

189 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРУКЛІН-КИЇВ"
Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, МИТНА 

ПЛОЩА, будинок 1
31795619

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 21.03.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

190 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ"
Україна, 65003, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, будинок 67/69
20005502

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 04.04.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



191 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОРТО- САН"
Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ. ПАСТЕРА, 

будинок 44
35405869

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 05.04.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

192 КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСЕРВІС
Україна, 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ 

ІВАНА ФРАНКА, будинок 9, квартира 48
20966644

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 06.04.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

193 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШИППІНГ ЕЙДЖЕНСІ СЕРВІСЕС"
Україна, 68610, Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ 

ГАГАРІНА, будинок 56
39493189

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 06.04.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

194 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСГРЕЙНТЕРМІНАЛ"
Україна, 68001, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ 

ТРАНСПОРТНА, будинок 44
39331665

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 13.04.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

195 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДУНАЙ-ТУР"
Україна, 68655, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, село 

Кислиця, ВУЛИЦЯ ДУНАЙСЬКА, будинок 2Б
40628771

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 14.04.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

196 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МОРСЬКА АГЕНЦІЯ "АТЛАС"
Україна, 54030, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 

ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА МОРСЬКА, будинок 23
37104877

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 21.04.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

197

ІНСПЕКЦІЯ З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ТА ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ: СЕВАСТОПОЛЬСЬКА 

РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ ІНСПЕКЦІЇ З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ТА ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ 

(26060761); ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ ІНСПЕКЦІЇ З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ТА 

ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ (26060749); МАРІУПОЛЬСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ ІНСПЕКЦІЇ З 

ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ТА ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ (26060778); ІЗМАЇЛЬСЬКА РЕГІОНАЛЬНА 

ФІЛІЯ ІНСПЕКЦІЇ З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ТА ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ (26060732); 

ВІДДІЛЕННЯ ІНСПЕКЦІЇ З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ТА ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ - ДЕРЖАВНИЙ 

РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ МОРЯКІВ УКРАЇНИ (26060755); МИКОЛАЇВСЬКА РЕГІАНАЛЬНА ФІЛІЯ 

ІНСПЕКЦІЇ З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ТА ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ (33548368)

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 

104; м.Севастополь, Гагарінський район ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ 

будинок 23; Одеська обл., місто Одеса, Приморський район 

ВУЛИЦЯ ДЕРИБАСІВСЬКА будинок 4; Донецька обл., 

місто Маріуполь, Приморський район ВУЛИЦЯ 

КРАСНОМАЯЦЬКА будинок 15; Одеська обл., місто Ізмаїл 

ВУЛИЦЯ КУЛИКОВА будинок 31; м.Київ, Подільський 

район ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ будинок 104; Миколаївська обл., 

місто Миколаїв, Заводський район ВУЛИЦЯ МОРЕХІДНА 

будинок 2

25958804

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 02.05.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



198 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНСАГРО"
Україна, 54017, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 

ВУЛИЦЯ ДУНАЄВА, будинок 39, квартира 76
23621213

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 04.05.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

199 ФОП КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ЮРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
54024, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Інгульський 

район ХЕРСОНСЬКЕ ШОСЕ будинок 46 квартира 52
2623203692

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 04.05.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

200 ФОП НАУМОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
54046, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний 

район ВУЛИЦЯ НАДПРУДНА будинок 22
3092921676

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 05.05.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

201 МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УЮТ-СЕРВІС"
Україна, 67700, Одеська обл., місто Білгород-

Дністровський, ВУЛИЦЯ ГОРІХОВА, будинок 8, квартира 3
30209844

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 11.05.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

202 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН"
Україна, 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ 

ПРОСПЕКТ МИРУ, 5-Р, КАБ.12, КАБ.24
40611490

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 23.05.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

203 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРК ШИППІНГ"
Україна, 68002, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ 

ШЕВЧЕНКА, будинок 7А
39473623

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 25.05.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

204 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВТ ГРЕЙН"
Україна, 54052, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 

ВУЛИЦЯ АЙВАЗОВСЬКОГО, будинок 14
41730338

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 07.07.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



205
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 

"ДУНАЙСУДНОСЕРВІС"

Україна, 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ 

НАХІМОВА, будинок 232
00463119

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 13.07.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

206 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНАЙТЕД БАРЖ КОМПАНІ"
Україна, 68001, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ 

ШЕВЧЕНКА, будинок 7А
43190471

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 16.07.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

207 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЧМОРЛОГІСТІК"
Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ПЛОЩА 10 

КВІТНЯ, будинок 1
41475970

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

Високий 14.07.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

208 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТЛОВОДСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ТЕРМІНАЛ»
Кіровоградська область, місто Світловодськ, ВУЛИЦЯ 

ЛІСОЗАВОДСЬКА, 4
38066005

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 12.06.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

209 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТО-РІКА»
19000, Черкаська область місто Канів, ВУЛИЦЯ 206-Ї 

ДИВІЗІЇ, будинок 1
38452817

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

незначний 07.08.2023 3

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

210 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ МАНДРІВНИК"
м. Черкаси, ВУЛИЦЯ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, будинок 105, офіс 

205, дом биту Славутич
37106240

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

незначний 11.09.2023 2

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

211 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРІВАЖ"
Україна, 49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

ПРОСПЕКТ ПУШКІНА, будинок 4
32307678

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 17.01.2023 6

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



212 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВАРЕЛЬ"
Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1
30669448

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 25.09.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

213 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"
Україна, 39630, Полтавська обл., місто Кременчук, 

ВУЛИЦЯ ФЛОТСЬКА, будинок 2
05428292

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 27.02.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

214 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІКА-ЛОГИСТИКА"
Україна, 50008, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, 

ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 85/1
35860471

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 13.02.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

215 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТРАМП"
Україна, 39000, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ 

СВІТАНКОВА, будинок 2
30128528

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 20.03.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

216
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС 

ЯХТ-КЛУБ КОРСАР"

Україна, 69002, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ 

ФОРТЕЧНА, будинок 2-В
33527987

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 27.06.2023 4

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

217 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОРСЬКЕ АГЕНТСТВО "АРГО І К"
Україна, 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

ПРОВУЛОК ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 13
31156249

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 10.11.2023 9

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

218 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРИЙ СУДАК"
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

ВУЛИЦЯ ЖОВТЕНЯТ, будинок 99
40277968

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 30.01.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



219 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕВЕРС"
Україна, 51925, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, 

ВУЛИЦЯ ПОРТОВА, будинок 2 Г, офіс 1
24224738

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 03.04.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

220
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

"АЛГІРА"

Україна, 51925, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, 

ВУЛИЦЯ ПОРТОВА, будинок 2Г, офіс 2
34705233

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 24.07.2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

221 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМОРПОРТ"
Україна, 49009, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

ВУЛИЦЯ СІЧЕСЛАВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 53
43355006

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 12.04.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

222 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЄЛЄНГ"
Україна, 51938, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, 

ВУЛИЦЯ АЛТАЙСЬКА, будинок 18, квартира 42
35594772

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 24.04.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

223 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДДСГ УКРАЇНА ШИППІНГ"
Україна, 39763, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, село 

Кам'яні Потоки, ВУЛИЦЯ РАДГОСПНА , будинок 18
38575270

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 03.05.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

224 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИВОРІЗЬКИЙ РІЧНИЙ ПОРТ"
Україна, 50005, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, 

ВУЛИЦЯ ОРДЖОНІКІДЗЕ, будинок 21, КАБІНЕТ 401
38659161

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 02.10..2023 10

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

225 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАГКОМСЕРВІС"
Україна, 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, 

ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 11
41986500

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 29.05.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)



226 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ДНІПРОТРАНССЕРВІС"
Україна, 51200, Дніпропетровська обл., місто 

Новомосковськ, ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, будинок 15
37806788

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 05.06.2023 9

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

227 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВА ТРАНС ДНІПРО"
Україна, 49101, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКО, будинок 44
41481476

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 03.07.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

228
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА 

"КВАЛВІ"

Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М 

ТОПОЛЯ-2, будинок 16, квартира 64
32746174

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 18.12.2023 7

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

229 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОІЛ-ТВН І КО"
Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 15/17, квартира 38
32405777

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів 

морським і річковим 

транспортом, що підлягає 

ліцензуванню, та безпека 

на морському та 

річковому транспорті 

(крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту 

рибної промисловості)

високий 04.12.2023 5

Державна служба 

морського і 

внутрішнього водного 

транспорту та 

судноплавства 

України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, 

небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом, що підлягає ліцензуванню, та безпека 

на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості)

В. о. директора Департаменту державного нагляду та контролю Андрій ЧЕНЧИК


