






































ДОДАТКОВА УГОДА № 11 
до Договору про надання сервісних послуг фізичним особам 

від 28.05.2019 року

м. Київ 25.11.2020

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МОРСЬКОГО ТА 
РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ» (надалі - ДП «Моррічсервіс»), в особі директора Костюк 
Ірини Вікторівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Фізична особа, що приєдналась до зазначеного Договору, шляхом надання ДП 
«Моррічсервіс» Заяви про приєднання, з іншої сторони, спільно іменовані як Сторони, а кожна 
окремо як Сторона, уклали дану додаткову угоду до Договору про надання сервісних послуг 
фізичним особам від 28.05.2019 (далі - Договір) про наступне:

1. Внести зміни до Додатку №1 до Договору про надання сервісних послуг фізичним 
особам від 28.05.2019 шляхом викладення Додатку №1 до Договору в новій редакції, що 
додається.

2. Внести зміни до Додатку №4 до Договору про надання сервісних послуг фізичним 
особам від 28.05.2019 шляхом викладення Додатку №4 до Договору в новій редакції, що 
додається.

3. Всі інші умови Договору, які не змінені/доповнені цією додатковою угодою, 
залишаються без змін, і Сторони підтверджують за ними взяті на себе зобов'язання.

4. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору, набирає чинності з 
25.11.2020 і діє протягом терміну дії Договору.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МОРСЬКОГО 
ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ»

Директор

І.В. КОСТЮК



ДОДАТКОВА УГОДА № 12 
до Договору про надання сервісних послуг фізичним особам 

від 28.05.2019 року

м. Київ 10.12.2020

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МОРСЬКОГО ТА 
РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ» (надалі - ДП «Моррічсервіс»), в особі директора Костюк 
Ірини Вікторівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Фізична особа, що приєдналась до зазначеного Договору, шляхом надання ДІІ 
«Моррічсервіс» Заяви про приєднання, з іншої сторони, спільно іменовані як Сторони, а кожна 
окремо як Сторона, уклали дану додаткову угоду до Договору про надання сервісних послуг 
фізичним особам від 28.05.2019 (далі - Договір) про наступне:

1. Внести зміни до Додатку №4 до Договору про надання сервісних послуг фізичним 
особам від 28.05.2019 шляхом викладення Додатку №4 до Договору в новій редакції, що 
додається.

2. Всі інші умови Договору, які не змінені/доповнені цією додатковою угодою, 
залишаються без змін, і Сторони підтверджують за ними взяті на себе зобов'язання.

3. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору, набирає чинності з 
10.12.2020 і діє протягом терміну дії Договору.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МОРСЬКОГО
ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ»

І.В. КОСТЮК



ДОДАТКОВА УГОДА № 13 
до Договору про надання сервісних послуг фізичним особам 

від 28.05.2019 року

м. Київ 22.12.2020

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МОРСЬКОГО ТА 
РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ» (надалі - ДП «Моррічсервіс»), в особі директора Костюк 
Ірини Вікторівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Фізична особа, що приєдналась до зазначеного Договору, шляхом надання ДП 
«Моррічсервіс» Заяви про приєднання, з іншої сторони, спільно іменовані як Сторони, а кожна 
окремо як Сторона, уклали дану додаткову угоду до Договору про надання сервісних послуг 
фізичним особам від 28.05.2019 (далі - Договір) про наступне:

1. Внести зміни до Додатку №4 до Договору про надання сервісних послуг фізичним 
особам від 28.05.2019 шляхом викладення Додатку №4 до Договору в новій редакції, що 
додається.

2. Всі інші умови Договору, які не змінені/доповнені цією додатковою угодою, 
залишаються без змін, і Сторони підтверджують за ними взяті на себе зобов'язання.

3. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору, набирає чинності з 
23.12.2020 і діє протягом терміну дії Договору.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МОРСЬКОГО
ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ»

І.В. КОСТЮК



ДОДАТКОВА УГОДА № 14 
до Договору про надання сервісних послуг фізичним особам 

від 28.05.2019 року

м. Київ 28.12.2020

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МОРСЬКОГО ТА 
РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ» (надалі - ДП «Моррічсервіс»), в особі директора Костюк 
Ірини Вікторівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Фізична особа, що приєдналась до зазначеного Договору, шляхом надання ДП 
«Моррічсервіс» Заяви про приєднання, з іншої сторони, спільно іменовані як Сторони, а кожна 
окремо як Сторона, уклали дану додаткову угоду до Договору про надання сервісних послуг 
фізичним особам від 28.05.2019 (далі - Договір) про наступне:

1. Внести зміни до Додатку №4 до Договору про надання сервісних послуг фізичним 
особам від 28.05.2019 шляхом викладення Додатку №4 до Договору в новій редакції, що 
додається.

2. Всі інші умови Договору, які не змінені/доповнені цією додатковою угодою, 
залишаються без змін, і Сторони підтверджують за ними взяті на себе зобов'язання.

3. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору, набирає чинності з 
01.01.2021 і діє протягом терміну дії Договору.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МОРСЬКОГО
ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ»

Директор

І.В. КОСТЮК



ДОДАТКОВА УГОДА № 15 
до Договору про надання сервісних послуг фізичним особам 

від 28.05.2019 року

м. Київ 19.03.2021

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МОРСЬКОГО ТА 
РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ» (надалі - ДП «Моррічсервіс»), в особі директора Костюк 
Ірини Вікторівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Фізична особа, що приєдналась до зазначеного Договору, шляхом надання ДП 
«Моррічсервіс» Заяви про приєднання, з іншої сторони, спільно іменовані як Сторони, а кожна 
окремо як Сторона, уклали дану додаткову угоду до Договору про надання сервісних послуг 
фізичним особам від 28.05.2019 (далі - Договір) про наступне:

1. У зв’язку із зміною місцезнаходження ДП «Моррічсервіс» Сторони домовились 
викласти Розділ 12 Договору «Реквізити» в наступній редакції:

« ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР 
РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ» 

МОРСЬКОГО ТА

03110, м. Київ, вул. Преображенська, 23 
ЄДРПОУ 42615235
ІПН 426152326569
E-mail: morrichservice@marad.gov.ua
АБ «УКРГАЗБАНК»
IBAN: UA 473204780000026008924857203 (грн.) 
вул. Б. Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
IBAN: UA 413052990000026004026710414 (грн.) 
вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094 »

2. Внести зміни до Додатку №4 до Договору шляхом викладення Додатку №4 до 
Договору в новій редакції, що додається, та ввести його в дію з 05.04.2021.

3. Всі інші умови Договору, які не змінені/доповнені цією додатковою угодою, 
залишаються без змін, і Сторони підтверджують за ними взяті на себе зобов'язання.

4. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору, набирає чинності з дати її 
підписання обома Сторонами і діє протягом терміну дії Договору.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МОРСЬКОГО 
ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ»

І.В. КОСТЮК

mailto:morrichservice@marad.gov.ua
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Додаток 4 до Договору про 

надання сервісних послуг 

фізичним особам від 28.05.2019 

(в редакції від 19.03.2021, 

вводиться в дію з 05.04.2021) 

 

« 1 Посвідчення особи моряка  

 

1.1 

Отримання посвідчення особи 

моряка 

(20 днів) 

 

 

 

 

Сума до сплати: 2097,00 грн 

Отримувач: ГУК у м. Києві/м. Київ/22012500; 

Код ЄДРПОУ 37993783; 

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); 

Номер рахунку (IBAN) UA128999980334129879047026001; 
Сума до сплати: 897,00 грн. 
Призначення платежу: за адміністративні послуги. 

 
Отримувач: Державне підприємство "Моррічсервіс" 
у м. Києві, вул. Преображенська, 23, 03110; 
Код ЄДРПОУ 42615235; 
IBAN: UA473204780000026008924857203; 
або 
IBAN: UA413052990000026004026710414; 
Сума до сплати: 1200,00 грн. 
Призначення платежу: за організаційно-технічні послуги з ПДВ; 

отримання посвідчення особи моряка (20 днів); 

 

 

1.2 

Отримання посвідчення особи 

моряка 

(7 днів) 

 

 

 

 

Сума до сплати: 3751,00 грн 

Отримувач: ГУК у м. Києві/м. Київ/22012500; 

Код ЄДРПОУ 37993783; 

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); 

Номер рахунку (IBAN) UA128999980334129879047026001; 
Сума до сплати: 1351,00 грн. 
Призначення платежу: за адміністративні послуги. 

 
Отримувач: Державне підприємство "Моррічсервіс"  
у м. Києві, вул. Преображенська, 23, 03110; 
Код ЄДРПОУ 42615235; 
IBAN: UA473204780000026008924857203; 
або 
IBAN: UA413052990000026004026710414; 
Сума до сплати:  2400,00 грн. 
Призначення платежу: за організаційно-технічні послуги з ПДВ; 

отримання посвідчення особи моряка (7 днів); 

 

 

1.3 

Подовження посвідчення особи 

моряка 

(20 днів) 

 

 

Сума до сплати: 1200,00 грн 

Отримувач: Державне підприємство "Моррічсервіс" у  
м. Києві, вул. Преображенська, 23, 03110; 
Код ЄДРПОУ 42615235; 
IBAN: UA473204780000026008924857203; 
або 
IBAN: UA413052990000026004026710414; 
Сума до сплати: 1200,00 грн. 
Призначення платежу: за організаційно-технічні послуги з ПДВ; 

подовження посвідчення особи моряка (20 днів) 

 

 

1.4 

Подовження посвідчення особи 

моряка 

(7 днів) 

 

Сума до сплати: 2400,00 грн 

Отримувач: Державне підприємство "Моррічсервіс" у  
м. Києві, вул. Преображенська, 23, 03110; 
Код ЄДРПОУ 42615235; 
IBAN: UA473204780000026008924857203; 
або 
IBAN: UA413052990000026004026710414; 
Сума до сплати: 2400,00 грн. 
Призначення платежу: за організаційно-технічні послуги з ПДВ; 

подовження посвідчення особи моряка (7 днів) 

 



 

2 

 

Оформлення дипломів та 

підтверджень особам 

командного складу морських 

суден 

 

 

Сума до сплати: 1201,20 грн 

Отримувач: ГУК у м. Києві/м. Київ/22012500; 

Код ЄДРПОУ 37993783; 

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); 

Номер рахунку (IBAN) UA128999980334129879047026001; 
Сума до сплати: 121,20 грн. 
Призначення платежу: за адміністративні послуги. 

 
Отримувач: Державне підприємство "Моррічсервіс" у  
м. Києві, вул. Преображенська, 23, 03110; 
Код ЄДРПОУ 42615235; 
IBAN: UA473204780000026008924857203; 
або 
IBAN: UA413052990000026004026710414; 
Сума до сплати: 1080,00 грн. 
Призначення платежу: за організаційно-технічні послуги з ПДВ; 
оформлення дипломів та підтверджень особам командного складу 
морських суден 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Підтвердження до дипломів 

особам командного складу 

морських суден 

 

 

 

 

Сума до сплати: 1140,55 грн 

Отримувач: ГУК у м. Києві/м. Київ22012500/; 

Код ЄДРПОУ 37993783; 

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); 

Номер рахунку (IBAN) UA128999980334129879047026001; 
Сума до сплати: 60,55 грн. 
Призначення платежу: за адміністративні послуги. 
 
Отримувач: Державне підприємство "Моррічсервіс" у  
м. Києві, вул. Преображенська, 23, 03110; 
Код ЄДРПОУ 42615235; 
IBAN: UA473204780000026008924857203; 
або 
IBAN: UA413052990000026004026710414; 
Сума до сплати:  1080,00 грн. 
Призначення платежу: за організаційно-технічні послуги з ПДВ; 
підтвердження до дипломів особам командного складу морських 
суден 

 

 

4 

 

 

 

 

Отримання дипломів та 

підтверджень Радіоспеціалістів 

 

 

Сума до сплати: 1201,20 грн 

Отримувач: ГУК у м. Києві/м. Київ22012500/; 

Код ЄДРПОУ 37993783; 

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); 

Номер рахунку (IBAN) UA128999980334129879047026001; 
Сума до сплати:  121,20 грн. 
Призначення платежу: за адміністративні послуги. 
 
Отримувач: Державне підприємство "Моррічсервіс" у  
м. Києві, вул. Преображенська, 23, 03110; 
Код ЄДРПОУ 42615235; 
IBAN: UA473204780000026008924857203; 
або 
IBAN: UA413052990000026004026710414; 
Сума до сплати: 1080,00 грн. 
Призначення платежу: за організаційно-технічні послуги з ПДВ; 

отримання дипломів та підтверджень Радіоспеціалістів 
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Підтвердження дипломів 

Радіоспеціалістів 

 

 

Сума до сплати: 1140,55 грн 

Отримувач: ГУК у м. Києві/м. Київ/22012500; 

Код ЄДРПОУ 37993783; 

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); 

Номер рахунку (IBAN) UA128999980334129879047026001; 
Сума до сплати: 60,55 грн. 
Призначення платежу: за адміністративні послуги. 
 
Отримувач: Державне підприємство "Моррічсервіс" у  
м. Києві, вул. Преображенська, 23, 03110; 
Код ЄДРПОУ 42615235; 
IBAN: UA473204780000026008924857203; 
або 
IBAN: UA413052990000026004026710414; 
Сума до сплати: 1080,00 грн. 
Призначення платежу: організаційно-технічні послуги з ПДВ; 

Підтвердження дипломів Радіоспеціалістів 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Отримання Свідоцтва фахівця 

 

 

Сума до сплати: 1140,80 грн 

Отримувач: ГУК у м. Києві/м. Київ/22012500; 

Код ЄДРПОУ 37993783; 

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); 

Номер рахунку (IBAN) UA128999980334129879047026001; 
Сума до сплати:  60,80 грн. 
Призначення платежу: за адміністративні послуги. 
 
Отримувач: Державне підприємство "Моррічсервіс" у  
м. Києві, вул. Преображенська, 23, 03110; 
Код ЄДРПОУ 42615235; 
IBAN: UA473204780000026008924857203; 
або 
IBAN: UA413052990000026004026710414; 
Сума до сплати: 1080,00 грн. 
Призначення платежу: за організаційно-технічні послуги з ПДВ; 

Отримання Свідоцтва фахівця 
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Отримання посвідчення 

судноводія малого/маломірного 

судна 

 

 

Сума до сплати: 540,00 грн 

Отримувач: Державне підприємство "Моррічсервіс" у  
м. Києві, вул. Преображенська, 23, 03110; 
Код ЄДРПОУ 42615235; 
IBAN: UA473204780000026008924857203; 
або 
IBAN: UA413052990000026004026710414; 
Сума до сплати: 540,00 грн. 
Призначення платежу: за організаційно-технічні послуги з ПДВ; 

Отримання посвідчення судноводія малого/маломірного судна. 
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Проходження Кваліфікаційної 

комісії для отримання 

посвідчення судноводія 

малого/маломірного судна 

 

Сума до сплати: 540,00 грн 

 

Отримувач: Державне підприємство "Моррічсервіс" у  
м. Києві, вул. Преображенська, 23, 03110; 
Код ЄДРПОУ 42615235; 
IBAN: UA473204780000026008924857203; 
або 
IBAN: UA413052990000026004026710414; 
Сума до сплати: 540,00 грн. 
Призначення платежу: організаційно-технічні послуги з ПДВ; 

проходження Кваліфікаційної комісії для отримання посвідчення 

судноводія малого/маломірного судна. 
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Організаційно – технічні 

послуги 

 

 

Сума до сплати: 540,00 грн 

 

Отримувач: Державне підприємство "Моррічсервіс" у  
м. Києві, вул. Преображенська, 23, 03110; 
Код ЄДРПОУ 42615235; 
IBAN: UA473204780000026008924857203; 
або 
IBAN: UA413052990000026004026710414; 
Сума до сплати: 540,00 грн. 
Призначення платежу: організаційно-технічні послуги з ПДВ. 
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Засвідчення документів 

Капітаном морського порту 

(ПОМ, дипломи, підтвердження 

до дипломів і ін.) 

 

Сума до сплати: 540,00 грн 

 

Отримувач: Державне підприємство "Моррічсервіс" у  
м. Києві, вул. Преображенська, 23, 03110; 
Код ЄДРПОУ 42615235; 
IBAN: UA473204780000026008924857203; 
або 
IBAN: UA413052990000026004026710414; 
Сума до сплати: 540,00 грн. 
Призначення платежу: за організаційно-технічні послуги з ПДВ. 
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Внесення відомостей до 

електронного кабінету моряка. 

Консультації для подачі 

документів на ДКК (рядовий 

склад) 

 

Сума до сплати: 600,00 грн 

Отримувач: Державне підприємство "Моррічсервіс" у  
м. Києві, вул. Преображенська, 23, 03110; 
Код ЄДРПОУ 42615235; 
IBAN: UA473204780000026008924857203; 
або 
IBAN: UA413052990000026004026710414; 
Сума до сплати: 600,00 грн. 
Призначення платежу: за організаційно-технічні послуги з ПДВ. 
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Внесення відомостей до 

електронного кабінету моряка. 

Консультації для подачі 

документів на ДКК (командний 

склад) 

 

Сума до сплати: 1200,00 грн 

Отримувач: Державне підприємство "Моррічсервіс" у  
м. Києві, вул. Преображенська, 23, 03110; 
Код ЄДРПОУ 42615235; 
IBAN: UA473204780000026008924857203; 
або 
IBAN: UA413052990000026004026710414; 
Сума до сплати:  1200,00 грн. 
Призначення платежу: організаційно-технічні послуги з ПДВ. 
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Проведення засідання ДКК 

 

Сума до сплати:  1200,00 грн 

Отримувач: Державне підприємство "Моррічсервіс" у  
м. Києві, вул. Преображенська, 23, 03110; 
Код ЄДРПОУ 42615235; 
IBAN: UA473204780000026008924857203; 
або 
IBAN: UA413052990000026004026710414; 
Сума до сплати:  1200,00 грн. 
Призначення платежу: за організаційно-технічні послуги з 
проведення ДКК, з ПДВ. 
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