
 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
31.07.2020 м. Київ N 433 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

12 листопада 2020 р. за N 1122/35405 

 

Про внесення змін до Порядку оформлення приходу суден 

у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та 

оформлення виходу суден із морського порту 

 
Відповідно до статей 78 та 91 Кодексу торговельного мореплавства України, статті 14 Закону 

України "Про морські порти України" та з метою забезпечення гармонізації та уніфікації 

форм контролю при перетині коридорів вздовж річки Дунай 

 

НАКАЗУЮ: 
1. Внести до Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід 

суден у море та оформлення виходу суден із морського порту, затвердженого наказом 

Міністерства інфраструктури України від 27 червня 2013 року N 430, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 23 липня 2013 року за N 1230/23762 (із змінами), такі зміни: 

1) у пункті 2.2 розділу II: 

підпункт 4 викласти в такій редакції: 

"4) портовим властям подається капітаном судна (або морським агентом) Загальна 

декларація (General Declaration) (додаток 1) з поміткою "Прихід/Arrival", декларація про 

суднові припаси (IMO Ship's Stores Declaration) (додаток 8), декларація про особисті речі 

екіпажу (IMO Crew's Effects Declaration) (додаток 9), суднова роль (IMO Crew List) (додаток 

10), список пасажирів (IMO Passenger List) (додаток 11). 

Для суден, які здійснюють судноплавство по р. Дунай портовим властям подається капітаном 

судна (або морським агентом) декларація про суднові припаси (IMO Ship's Stores Declaration) 

(додаток 8), декларація про особисті речі екіпажу (IMO Crew's Effects Declaration) (додаток 

9), Звіт про прихід/вихід (Arrival and departure report Danube Navigation Standard Form 

(DAVID) (додаток 14) з поміткою "Прихід/Arrival", суднова роль (Crew List Danube 

Navigation Standard Form (DAVID) (додаток 15), список пасажирів (Passenger List Danube 

Navigation Standard Form (DAVID) (додаток 16);"; 

абзац чотирнадцятий підпункту 6 викласти в такій редакції: 

"суднова роль (додаток 10) та список пасажирів (додаток 11) (для суден, які здійснюють 

судноплавство по р. Дунай, суднова роль (додаток 15) та список пасажирів (додаток 16) (у 

разі наявності)"; 

2) в абзаці другому пункту 3.1 розділу III після слів "загальній декларації" доповнити 

словами "або в Звіті про прихід/вихід (для суден, які здійснюють судноплавство по р. 

Дунай)"; 

3) у розділі IV: 

у пункті 4.3: 

абзаци другий та третій викласти в такій редакції: 

"Загальну декларацію (додаток 1) з поміткою "Вихід/Departure" (для суден, які здійснюють 

судноплавство по р. Дунай - Звіт про прихід/вихід (додаток 14) з поміткою 

"Вихід/Departure"); 

суднову роль (додаток 10) (для суден, які здійснюють судноплавство по р. Дунай суднову 

роль (додаток 15)"; 

абзац п'ятий викласти в такій редакції: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/z950176?ed=2020_01_14&an=843896
https://ips.ligazakon.net/document/view/z950176?ed=2020_01_14&an=433
https://ips.ligazakon.net/document/view/t124709?ed=2020_02_13&an=143
https://ips.ligazakon.net/document/view/t124709?ed=2020_02_13&an=143
https://ips.ligazakon.net/document/view/re23762?ed=2018_08_06&an=37
https://ips.ligazakon.net/document/view/re23762?ed=2018_08_06&an=37


"список пасажирів (додаток 11) (для суден, які здійснюють судноплавство по р. Дунай 

список пасажирів (додаток 16) (за наявності)"; 

в абзаці восьмому після слова "рейсу" доповнити словами "(виключно для морських суден)"; 

в абзаці другому пункту 4.4 після слів "суднова роль" доповнити словами та цифрами 

"(додаток 10) (для суден, які здійснюють судноплавство по р. Дунай суднову роль (додаток 

15)"; 

4) додатки 1, 7 - 12 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються; 

5) доповнити Порядок новими додатками 14 - 16, що додаються. 

2. Директорату морського та річкового транспорту (Ілясевич Я.) забезпечити подання цього 

наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Відділу зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному 

вебсайті Міністерства інфраструктури України. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

  

Міністр В. Криклій 

ПОГОДЖЕНО:   

Т. в. о. Голови Державної 

регуляторної служби України О. Мірошніченко 

Міністр внутрішніх справ А. Аваков 

Голова Державної служби морського 

та річкового транспорту України С. Звягінцев 

Голова Державної 

прикордонної служби України С. Дейнеко 

Т. в. о. Міністра 

внутрішніх справ України С. Яровий 

Міністр фінансів України С. Марченко 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у 

море та оформлення виходу суден із морського порту 

(пункт 2.2) 

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ 

GENERAL DECLARATION 

 

  

  

Генеральний директор Директорату 

морського та річкового транспорту Я. Ілясевич 



  

Додаток 7 

до Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у 

море та оформлення виходу суден із морського порту 

(пункт 4.13) 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

про вантаж 

IMO CARGO DECLARATION 

 

  

  

Генеральний директор Директорату 

морського та річкового транспорту Я. Ілясевич 
  



Додаток 8 

до Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у 

море та оформлення виходу суден із морського порту 

(пункт 2.2) 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

про суднові припаси 

IMO SHIP'S STORES DECLARATION 

 

  

  

Генеральний директор Директорату 

морського та річкового транспорту Я. Ілясевич 
  

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 9 

до Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у 

море та оформлення виходу суден із морського порту 

(пункт 2.2) 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

про особисті речі екіпажу 

IMO CREW'S EFFECTS DECLARATION 

 

  

  

Генеральний директор Директорату 

морського та річкового транспорту Я. Ілясевич 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 10 

до Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту 

(пункт 2.2) 

СУДНОВА РОЛЬ 

IMO CREW LIST 

 

  

  

Генеральний директор Директорату 

морського та річкового транспорту Я. Ілясевич 
  

 

 

 

 

 



Додаток 11 

до Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту 

(пункт 2.2) 

СПИСОК ПАСАЖИРІВ 

IMO PASSENGER LIST 

   

  

Генеральний директор Директорату 

морського та річкового транспорту Я. Ілясевич 
  

 

 

 

 



Додаток 12 

до Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту 

(пункт 4.13) 

МАНІФЕСТ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ 

DANGEROUS GOODS MANIFEST 

(As required by SOLAS 74, chapter VII, regulations 4.2 and 7-2.2, MARPOL, Annex III, regulation 4.2 and chapter 5.4, paragraph 5.4.3.1 of the IMDG 

Code) 

 

  

  

Генеральний директор Директорату 

морського та річкового транспорту Я. Ілясевич 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 14 

до Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту 

(пункт 2.2) 

ЗВІТ ПРО ПРИХІД/ВИХІД 

ARRIVAL AND DEPARTURE REPORT 

Danube Navigation Standard Form (DAVID) 



   



Додані документи - якщо це застосовано 

(вказати кількість копій) 

Attached documents - if applicable 

(indicate number of copies) 

  

19. Вантажна декларація 

Cargo Declaration 
20. Декларація суден 

Ship's Stores Declaration 
21. Список членів екіпажу 

Crew List 
22. Список пасажирів 

Passenger List 
23. Вимоги судна щодо обладнання для прийому відходів та залишків 

The ship's requirements in terms of waste and residue reception facilities 
24. Декларація про особисті речі екіпажу 

(тільки на прихід судна) 

Crew's Effects Declaration (only on arrival) 

25. Звіт про стан здоров'я 

(тільки по приходу) 

Declaration of 

Health 

(only on arrival) 
26. Дата та підпис капітана, уповноваженого агента чи посадової особи 

Date and signature by master, authorized agent or officer 
27. Інформація про конвой (заповнюється тільки для штовхнутих та з'єднаних конвоїв): 

Convoy information (to be filled out for pushed and coupled convoys only): 
Дані судна 

Vessel data 
Дані про вантаж 

Cargo data 
  Назва та тип судна, 

включаючи попередні 

назви судна - якщо це 

застосовно 

Name and type of vessel 

including previous name(s) 

of ship - if applicable 

Номер судна ENI 

Ship number/ 

ENI 

Сертифікат 

судна 

дійсний до 

Vessel certificate 

valid until 

Порт приходу 

Port of arrival 
Порт виходу 

Port of departure 
Максимальний 

тоннаж [т] 

Maximum 

tonnage [t] 

Тип вантажу 

Type of cargo 
Маса 

вантажу [т] 

Quantity of 

cargo [t] 

Головне 

судно 

Main vessel 

                

Судно 2 

Vessel 2 
                

Судно 3 

Vessel 3 
                

Судно 4 

Vessel 4 
                

Судно 5 

Vessel 5 
                

Судно 6 

Vessel 6 
                

Судно 7                 



Vessel 7 
Судно 8 

Vessel 8 
                

Судно 9 

Vessel 9 
                

Судно 10 

Vessel 10 
                

  

Генеральний директор Директорату 

морського та річкового транспорту Я. Ілясевич 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 15 

До Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту 

(пункт 2.2) 

СУДНОВА РОЛЬ 

CREW LIST 

Danube Navigation Standard Form (DAVID) 



   



  

Генеральний директор Директорату 

морського та річкового транспорту Я. Ілясевич 
  

Додаток 16 

до Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту 

(пункт 2.2) 

СПИСОК ПАСАЖИРІВ 

PASSENGER LIST 

Danube Navigation Standard Form (DAVID) 



 

  

  

Генеральний директор Директорату 

морського та річкового транспорту Я. Ілясевич 
 


