
Додаток 3  

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 змісту гармонізованого та національного експлуатаційного документу  

для суднової станції  

 

№ (номер експлуатаційного документу) 

гармонізований експлуатаційний документ (або національний експлуатаційний 

документ) для суднової станції
1
 

дійсний до (число, місяць, рік) 

Назва судна: (зазначається повна назва судна кирилицею та латиницею) 

Фізична або юридична особа, якій надано експлуатаційний документ:  

(найменування, місцезнаходження – для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові, 

місце проживання – для фізичної особи, яка експлуатує судно від свого імені, незалежно 

від того, чи є вона власником судна, чи використовує його на інших законних підставах) 

Орган державної реєстрації та місце реєстрації судна: 

(зазначається установа України, де зареєстровано судно) 

Код ідентифікації розрахункової організації: 

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

Район плавання: (район плавання зазначається відповідно до Закону України «Про 

внутрішній водний транспорт України», Міжнародної конвенції СОЛАС-74/78 та 

Глобальної морської системи зв’язку під час лиха та для забезпечення безпеки 

судноплавства) 

Позивні сигнали: (зазначаються позивні сигнали (радіотелефонний та радіотелеграфний 

позивні, номер вибіркового виклику (5-значний), ідентифікатор морської рухомої 

служби (9-значний MMSI), код автоматичної системи ідентифікації відправника 

повідомлення (ATIS), ідентифікаційні номери станцій супутникового зв’язку системи 

Інмарсат) 

Перелік радіообладнання: 

(призначення радіообладнання, назва, модель, кількість, необхідна ширина смуги та 

клас випромінювання, потужність, дозволений для використання діапазон радіочастот, 

ширина смуги радіочастотного одного каналу кожного РО у відповідному діапазоні 

радіочастот тощо) 

Обладнання для використання виключно у випадку біди і терміновості: 

(призначення обладнання, діапазон радіочастот, назва, модель, необхідна ширина смуги 

та клас випромінювання, ширина смуги радіочастотного одного каналу кожного РО у 

відповідному діапазоні радіочастот тощо) 

Додаткові відомості: (номер ІМО або ENI, категорія кореспонденції (відповідно до 

вимог Регламенту радіозв’язку МСЕ тощо) 

Службові відмітки: (зазначаються реєстраційні та ідентифікаційні дані тощо) 

Особливі умови експлуатаційного документа суднової станції: (особливості 

застосування та особливості експлуатації РО зі складу суднової станції тощо) 

 

Уповноважена особа УДЦР: (посада, підпис, ім’я, прізвище) Дата видачі 

____________ 
1
 Назва документа дублюється англійською, французькою та іспанською мовами, решта написів 

дублюється англійською мовою. 


