ЗЛ ГВІ^РДЖІ'НО
наказ Державна служба морського та
рі ч ко во I'О гра нс 110р гу
1ЇІД

№

т

і

IИФ0P^4AЦIИMA КАРЗ'КА
'
А Д М ІН ІСТРА Т И В Н О Ї П О СЛ У ГИ З ВИДАЧІ ЛІЦЕНЗІЇ 1ІА ІІРА ВО ПРОВАДЖ ЕННЯ
Г О С П О Д А РС Ь К О Ї ДІЯЛЬНОСТІ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ П А СА Ж И РІВ, НЕІЛЗЗІІГТІНИХ'
ВАНТАЖ ІВ ТА НЕЬЕЗПЕЧНИХ ВІД ХОД ІВ РІЧКОВИМ , М ОРСЬКИМ ТРАН СП ОРТОМ
Інформація про суб’ гкга падання адлііністра гнвної нос.іугн га/аГи) нен гру надання
адміиісграгнвннх послуг
Най.мснуваппя
суб'єкта
Державна служба .морського та річкового 'транспорту
1
У країни
ТІадаї 1 II я ад м і ністрати в11 ої
♦
послуги
та/або центр}'
11 ада нТІя ад м і1 1 істра тиви их
послуг
2
031 10. м. Київ. вул. 1Ірсображепська. 25
М іс пез 11 аX0 дже иня
Д

4

Інфор.мапія щодо режиму
роботи

про

■ т

ІП: ! 'І

ІЗб
і!
іМії

II

:
,

Тслсфон/факс
(довідки),
адреса електронної пошти
та веб'Сайт
Умови о І ріімашін алміиіс гратииіюї пос. »уі п
' Заява фізичної або юридичної особи про
Підстава для отримання
отримання
ліцензії
на
право
нроваджеінія
адмінісі'рагивної послуги
господарської діялі>ііості з перевезення пасажирів,
нсбсзіісчннх вантажів та нсбсзнечіїих відходів
річковим, морським траііспорюм та ііідівсрдні
док\ \існтн_за он п с о м .__ ____ ____________ _______
___
Заява
про
отримання
ліцензії
на
iipaiu)
перелік
ВнчсріїннП
необхідних провадження і осподарської дія.іьності з нсреію'зсния
докумсігі ів.
отримання пасажирів, нсбсзнсчннх вантажів та нсбезпсчннх
для
відходів річковим, морським трапспорзом.
адм 1 1 1 1 с іра тивно 1 1 1 осл у ги
До заяви про отримання ліцензії додасться;
1) нідтвс]гтні документи, перелік яких визначений
ностаповамн
Кабінет}'
Міністрів
України
від
23.12.2015
№ 1186 «Про заі'вердження Ліцензійних умов
провадження господарсілч'ої діяльності з псревсзсіїпя
пасажирів, нсбсзнсчннх вантажів та нсбсзнсчннх
відходів річковим, .морським трапснор'том»:
2) копія паспорта керівника 'здоб) lunia ліцеїізії (або
дсчзірепої особи) із відміткою орган}' державної
служ би

Д і»
^'1

'В

Нн-Чтз9:00до18;00
Нтз9:00 до 16:45
Обід: 3 13:00 до 13:45
Вихідні: Сб, Нд
(044)-294-60-22
1 Ш 0 8 ://тагасІ.цо\міа

Н О Д аТ К О ІЗ О Ї

^

Н О В ІД О М Л еН Н Я

про

В ІД М О В }

через С130Ї релігійні нерсконапня ізід нрнйняітя
рсгсі'рапіґнюго номера облікової картки і п а і і піка
ікг'іаі'ків (поласться тільки фізичними особами НІДНрНСМЦЯ.МІ1._ яКі ЧCJ3C3 свої реліі ійні перекоі'іа 11ня

Jir

■llifi)

Порядок
та
спосіб
1 іодаї 1 1 1 я
документів,
необхідних для о'ірнмання
адміністра гивної послуги

10

відмовляюгі>ся ВІД нрийііяі ія рссстраїцйногб іі:|лісра
облікової каргки нлагннка податків га нрін.'і^піліі
про не відповіхнній оріан державної іїбдЙі^вІїї
служби);
' У: '
Ьй
3) опис документів, що подаються для одержа]||
і -fi'ліцензії, удвох екземплярах.___________________Д;__
. Лі
У паперовій формі документи іюдакуїт
\Ш
заявником особисто або поштовим віднравлсіїїіям.

2. в електронній формі документи ІЮДаКУІЬСЯ;
через портал електронних сервісів.________ __ _______ ^
П.іа і пість (бсзои.іа І ііісгь) наданий адмініс і ра ї иипої поемугіі
За видачу ліцензії справляється разова іілаїа в
Безонлаті Іо/нлатно
розмірі ОДІЮІ'О Іірожи і К0И01 о мінімум)’. ИИЛІЬІЯЧИ з
розмір)’ н р о ж т KOiu)i'o міііі.\і)М) для нрацсздаїних
осіб, що діє на деііі. іірийіія і тя органом ліненз) ианіїя
рінісііия про видач) .зінензії. якщо ініпий розмір
плати не встановлений законом.
С і рок наданий ад.міїїіст ра ї іншої моє, і> ги
Протягом десяти робочих днів
Строк надання
ад.міністраї ивної послуги
Результа г надання адміпісгра гивної послуги
Підставою для залиніення заяви про отримання
Перелік
підстав
для
ліцензії
без розгляду г:
зунинення
розгляду
1) підписані документи, що додаються до ’кіяви
(залнінсння без розгляду)
докумешів. поданих для для отримання ліцензії, нодані не в повному обся’й;
2) заява або хоча б один з докумеїгтіїь що
отримання
додаєтг>ся до заяви про отримання ліцензії:
ад м ініс тра’І’ивної послуги
ніднисаннй особою, яка не маг на це новноважень:
0(1)0рмлснніі із нор) І1 ІСН1 ІЯМ вимог Закону,
складений не за встанов.існою формок'і або не .міетнть
даних, які обов'я’ичово вносяться до них ’Н'ідію ^ цим
Законом:
.3) подання
заяви
з норуніеініям
строків,
нередба че 11 иX За к'о 11 о м;
4) відс)’тніс’ть у Сдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб - ніднригмців та
громадських формувань відомостей про ’^добувача
ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність
відомостей
про
державну
реєстрацію
його
нрннннсння._________ ___________________________________
Підставою для прийняття рініеніїя про відмову )
Перелік
підстав
для
відмови
у
наданні видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про
о’гри.мання ліцензії г:
адм і ніс’і ра І ивної і іос.зу ї й
1) встановлення невідіювідності ’Ь’іоб)вача ліцензії
і .нцензійннм умовам, встаїїов.іеним для провадження
ВИД) господарської діяльності, заішачсното в шяві
про отримання ліцензії:
2) вияв.’існня нсдостовірності даних ) підіверлних
документах.
ноданнх
’^добувачем
.ііцензії.
Виявленням недостовірності даних ) нідтверлннх
доку.мен’тах, поданих суб'єктом госію/іарюїиинія до

'і

"X-

І'

І.

■ ilf

орган)’ ліцензування, с вегановлення на .>^існг
подання
докумен гів
здооувіїчсм
лінснзі'Щ*. ми
ліцензіатом наявносгі розбіжності між даними,
наведеними у них, та фактичним станом цьоіо
суб’єкта
т'оснодарювання.
Не
вважаю і’ься
нсдостовірннми дані, підстава наведення яких
суб’єктом і'осиодаріовання не могла бути для ніюго
за відо мо не налсж но іо.
Ліцензія на провадження здобуїкічсм ліцензії
надання
12 Рсзульїаг
визначеного ним втщ> господарсіж'ої діяльності, що
адміністрагивної послуги
підлягає ліцензуїицино.
оформлюється органом
ліцснз\вания в слекпроїніом)’ ішгляді (запне про
ріііісння оріану .міцензування що/ю видачі ліцензії
суб'єкт)' госнодарюїшііня в ('дином) державном)
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - иідиріимців
та громадських ([юрмувань) та відображається \
виписці з Єдиного дсржаїиіоі’о реєстру юридіїчних
осіб, (ф’зичних осіб - ніднриємціїі та громадських
формувань, яка видастію'я ліцсниат)' безоплатно, та
підлягає обов'язковому онрилюдненніо на порталі
електронних серіисів у порядку, іінзначеному
Міністерством юстиції України в ГІорядк) надання
іидомос'тей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб - нідириємціїі іа громадсі>ких
ф о р м у в ан ь .______ __________________________
_
Мо'/К.іііві сгіосооіі огрії.мапия відповіді (резульга гу)
___
j
Рііііення.
нрииінп і
оргаио.м
ліцемз) ваніїя
j відповідно до Закон) України «Про ліцсиз) вання
І видів і'осгіодарської діялі.нос І і». ) 'день внесстія їх до
Єдиноіо державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - нідцриг.мців та гро.малсі.ких
(І)ормувань нідляїають обов'язковому оіірилюдіїсиню
на порталі електронних сервісів у норядк)'.
визначеному Міністсрсі вом юстиції України.
І .Лкги законодавегва, що рем удіоіо гь порядок та } .мови падаїпія ад.міпіс гра і іівної
послуги
Закон України «Про ліцензування видів
‘
14 Закони України
господарської дія.н>нос ті»;
Закон України «Про ал.мінісіративні нос.іхл и».
Постанова
Кабінет)
УКністрів
України
віл
Акти
Кабінету
Міністрів
15
23.12.2015 -Утї 1186 «Про затвердження Ліцензії'іних
У кіщїі Іи
умов провадження і'оснодарської дія.іьності з
нереію'зсння пасажирів, нсбсиїсчних вантажів та
небсзнечннх
iii;i\v);iiii
річкоїщ.м.
морськи.м
транснор'ї'о.м».
16 .Акти центральних оріаніїі
виконавчої в.'іадц

Директор Департаменту надання
адм і1петрати ви их послуг
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