
Додаток  1  

до Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку від 02.03.2022 № 18 

 

Дані форми замовлення  

на призначення сигналів розпізнавання судновій станції 
1. Відомості про Заявника 

Найменування суб’єкта господарювання  

(для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові*) 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків  

або серія та номер паспорта 
1
 (для фізичної особи*)  

Місцезнаходження (для юридичної особи)  

або місце проживання (для фізичної особи*) 

Банківські реквізити: рахунок №______________________, МФО_________________ 

Банк                                                                        ,  м. 

Телефон керівника: Телефон (мобільний за 

наявності) відповідальної особи 

Електронна пошта: 

2. Відомості про судно 

Назва судна 

Тип судна 

Ідентифікаційний номер судна (ІМО) або унікальний європейський ідентифікаційний номер судна 

(ENI)  

Район плавання судна 

внутрішні водні шляхи України/ територіальне море України / А1, А2 , А3, А4 / річка Дунай 

Наявність суднової земної станції системи Інмарсат (тип) 

Ідентифікаційні номери станцій супутникового зв’язку 

3. Призначення сигналів розпізнавання
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Позивний сигнал (кирилиця/латиниця)  

радіотелефонія, радіотелеграфія 

 

Номер вибіркового виклику (5 – значний)  

Ідентифікатор морської рухомої служби ММSІ (9 – значний)  

Код автоматичної системи ідентифікації відправника повідомлення 

(ATIS) (10 – значний) 

 

4. Призначення сигналів розпізнавання на період
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Проведення ходових випробувань                      з________________ по _________________ 

Проведення перегону судна                                 з________________ по _________________ 

від порту  _______________________________ до порту_______________________________                                                           

Замовник гарантує оплату всіх робіт відповідно до Тарифів УДЦР. 
 

Замовник: 

Ім’я та прізвище (друковані літери) 

Дата 

 

Підпис 

Печатка (за наявності) 

 
1 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової 

служби і мають відмітку у паспорті. 
2 Робиться відмітка тільки для необхідних сигналів.  
3 Заповнюється Заявником тільки при проведенні ходових випробувань або перегоні судна. 

* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на: обробку моїх персональних 

даних з первинних джерел у такому обсязі: прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової 

картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України (стаття 8 Закону України 

«Про електронні комунікації») та передачу їх до Автоматизованої інформаційної системи управління 

радіочастотним спектром державного підприємства «Український державний центр радіочастот» 

відповідно до Закону України «Про електронні комунікації»; доступ до персональних даних третіх осіб, що 

визначає дії володільця баз персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до 

персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе 

(стаття 16 Закону України «Про захист персональних даних»). 


