ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державна служба морського
та річкового транспорту України
ВІД

№

ін ф о р м а ц ій н а

картка надання адміністративної послуги
Назва послуги

Суб'єкт надання
(назва ОВВ та інших суб'єктів надання)
Категорія отримувача
(оберіть потрібні натегорії)

Платність послуги
(або вкажіть вартість)

Строк надання послуги
(указати кінцевий строк надання послуги з
моменту подання заяви до отримання
результату)

Способи отримання результату

Перелік документів для отримання послуги
(вказати назви документів, долучити, у разі
наявності, шаблони, зразки документів та
інструкції щодо їх заповнення, з чітким
посиланням до якого документу вони
відносяться)

Т И М Ч А С О В А Р Е Є С Т Р А Ц ІЯ С У Д Е Н У
Д ЕРЖ АВН О М У СУД НО ВО М У Р ЕЄ С ТР І
У К Р А ЇН И
Державна служба
транспорту України

морського та

річкового

+
+
+

Фізичні особи
Фізичні особи підприємці
юридичні особи
платно
Розмір
оплати
розраховується
з
диференціацією в залежності від
віку та
розмірів, розрахувати вартість можна за
допомогою онлайн-калькулятора:
ІіПо5://тагасІ.еоу.иа/иа/оо5Іияі/5ис1поуа-кпідаикгауіпі/го2гаІіиуаІі-уагІі5І-оо5Іий
Рішення про тимчасову реєстрацію судна або
про відмову у його реєстрації приймається
протягом 15 робочих днів 3 дня одержання
заяви і необхідних документів. , але не
пізніше трьох діб 3 дня отримання копій
платіжних документів, ідо свідчать про плату
відповідних зборів в установленому розмір
Факт отримання засвідчується у журналі видачі
особистим підписом керівника юридичної
особи, фізичної особи - підприємця, фізичної
особи
(уповноваженої
особи)
у
разі
пред'явлення документа, ідо посвідчує його (її)
особу за
адресою:
м.
Київ,
вулиця
Преображенська, 25, або на письмову вимогу
судновласника свідоцтво надсилається йому за
адресою, зазначеною у заяві.
Заява про тимчасову реєстрацію судна у
Державному судновому реєстрі України.
До заяви додаються такі документи:
заповнена
судновласником
анкета
Державного суднового реєстру України,зразок
якої затверджується Мінтрансзв'язком;
- копія документа, ідо підтверджує право
власності на судно;
- копія обмірного свідоцтва;
- копія свідоцтва про придатність судна до
плавання або документи, ідо підтверджують
проходження судном технічного нагляду,
зразок яких затверджується Мінтрансзв'язку, а
для риболовних суден - Держкомрибгоспом;

Законодавчі акти, що передбачають надання
послуги
(вказати найменування акту та посилання
на відповідну сторінку roda.gov.ua)_________
Результат надання
(ліцензія, сертифікат, довідка або інший
документ зо встановленою формою)
Підстави для відмови
(якіцо існують, то вкажіть які)

- копія пасажирського свідоцтва (для
пасажирського судна);
- копія свідоцтва про мінімальний склад
екіпажу;
- копія страхового полісу або іншого
документа із зазначенням умов забезпечення
цивільної відповідальності судновласника за
шкоду від забруднення нафтою, передбачених
міжнародними договорами (угодами), до яких
приєдналася Україна;
- документи, іцо підтверджують наявність
або відсутність заставних зобов'язань;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності, а у разі
належності судна фізичній особі - копія
документа, ІДО підтверджує особу власника та
його
громадянство;
- документ, ІДО свідчить про виключення
судна з реєстру попереднім органом реєстрації
(у разі коли судно було зареєстроване)
- копія договору фрахтування;
- письмовий дозвіл судновласника на
реєстрацію;
письмовий
дозвіл
на
реєстрацію
компетентного органу держави іноземної
реєстрації судна;
- письмовий дозвіл заставодержателя, якідо
судно заставлене.
У заяві судновласника зазначається термін
тимчасової
реєстрації
зазначається термін дії договору фрахтування.
Копії документів, ІДО подаються, повинні
бути засвідчені нотаріусом або органами, які
здійснювали їх оформлення та видачу.________
Кодекс торговельного мореплавства
Закон України «Про транспорт»

Видача Свідоцтва про тимчасове право
плавання під Державним прапором України
Підставами для прийняття рішення про відмову
у видачі Свідоцтва про тимчасове право
плавання під Державним прапором України:
1. недостовірність даних у документах, поданих
заявником, для отримання Свідоцтва про
тимчасове право плавання під Державним
прапором України.
2. неповний перелік документів, визначений
Порядком

Порядок оскарження

Де отримати
(контакти: адреса, телефон, часи прийому)

Морська адміністрація, м. Київ,
Преображенська, 25, поверх 3,
міжрегіональні територіальні органи.

вулиця
та її

прийом документів здійснюється:
понеділок-четвер 3 09.00 до 18.00;
п'ятниця 3 09.00 до 16.45;
обідня перерва 3 13.00 до 13.45
Електронна адреса: dept.aclmin@marad.gov.ua
Веб-сайт: marad.gov.ua
тел. (044) 294-60-23
Сфера надання згідно додатку 3
(вказати номер сфери, наприклад 5.2)

3.4

Послуга надається ЦНАП

ні

Директор Департаменту
надання адміністративних послуг

Ю. ВОРОНА

