
Додаток  2 

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 оформлення (продовження строку дії)
1
 _____________________  

                                                                                                                      (гармонізованого або національного) 

експлуатаційного документу для суднової 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
2
 (для фізичної особи*)   

Місцезнаходження (для юридичної особи)  

або місце проживання (для фізичної особи*)
 3
  

Банківські реквізити: рахунок №______________________, МФО_________________ 

Банк                                                                        ,  м. 

Телефон керівника 
Телефон (/мобільний) 

відповідальної особи 
Електронна пошта 

Експлуатаційний документ суднової станції, що потребує продовження (номер та дата видачі)
4
 

2. Відомості про судно: 

Власник судна  

Судновласник
3
  

Фрахтувальник
3
  

Назва судна (кирилиця/латиниця)  

Термін дії експлуатаційного документу
8
  

Тип/призначення судна  

Довжина (м) та валова місткість (куб. метр)  

Район плавання судна внутрішні водні шляхи / територіальне море 

України / А1, А2 , А3, А4 / річка Дунай 

 

Порт приписки (база стоянки) судна (вказується порт, причал, тощо )  

Орган державної реєстрації судна  

Номер/дата Свідоцтва про право власності на судно  

Ідентифікаційний номер судна (ІМО)
 
або унікальний європейський 

ідентифікаційний номер судна (ENI)
5
  

 

Номер/дата Свідоцтва про право плавання під Державним Прапором 

України (судновий патент) або Суднового білета 

 

Номер(и)/дата(и) Свідоцтва про схвалення типу суднового 

радіообладнання або індивідуального сертифікату на радіообладнання 

(навігаційне обладнання)  

 

Код ідентифікації розрахункової організації
5
  

Позивний сигнал (кирилиця/латиниця) радіотелефонія, радіотелеграфія
5
  

Номер вибіркового виклику суднової радіостанції (5-значний)
5
  

Ідентифікатор морської рухомої служби ММSІ (9-значний)
5
  

Ідентифікаційні номери суднових станцій супутникового зв’язку 
5
  

Код автоматичної системи ідентифікації відправника повідомлення (ATIS)
 

5
 

 

Необхідність реєстрації судна в МСЕ та включення суднової станції до 

Списку суднових станцій МСЕ (так/ні)
6
 

 

 

  



 (зворотній бік замовлення) 

3. Відомості про суднове радіообладнання 

№  

з/п 

 

Призначення 

радіообладнання 
Назва/модель 

Необхідна 

ширина смуги 

та клас 

випромінюванн

я 

Потужніст

ь (Вт) 

Діапазон 

радіочастот 

 СХ/КХ-радіостанції     

 УКХ-радіостанції     

 ЗС Інмарсат (суднова)     

 р/буй Коспас-Сарсат     

 р/буй Інмарсат     

 р/буй УКХ (EPIRB)     

 РЛС     

 
радіообладнання 

рятувальних засобів 
    

 приймач NAVTEX     

 радіообладнання AIS     

 

радіолокаційний 

відповідач або AIS-

SART 

    

 інше радіообладнання     

4. Додаткова інформація 
7
: 

Проведення ходових випробувань                      з________________ до _________________ 

Проведення перегону судна                                 з________________ до _________________ 

від порту  _______________________________ до порту_____________________________ 

Замовник декларує, що встановлення (монтаж) та експлуатація РО здійснюватиметься із 

дотриманням Державних санітарних норм України. 

Замовник гарантує оплату всіх робіт відповідно до Тарифів УДЦР. 

Замовник ознайомлений з загальними правилами експлуатації РО та декларує, що суднове РО 

відповідає вимогам нормативних актів та стандартів, що діють у сфері морських 

телекомунікацій України. 

 

Замовник: 

Ім’я та прізвище (друковані літери) 

Дата 

 

Підпис 

Печатка (за наявності) 
 

* 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»). 

________________________ 
1 Необхідне підкреслити. 
2 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. 
3 Зазначається інформація про юридичну або фізичну особу, яка експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона 

власником судна  чи використовує його на інших законних підставах (угода фрахтування тощо). 
4 Заповнюється у випадку продовження строку дії експлуатаційного документа. 
5 Зазначається за наявності. 
6 При виході судна в міжнародні води відповідно до вимог Регламенту радіозв’язку МСЕ суднові станції повинні бути внесені 

до „Списку суднових станцій та присвоєнь ідентифікаторів морської рухомої служби” (Список V службових публікацій МСЕ).  
7 Заповнюється заявником тільки при проведенні ходових випробувань або перегоні судна. 
8 Заповнюється заявником відповідно до терміну дії Свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України 

(судновий патент) , Суднового білета, договору оренди судна або за потреби заявника. 


