
 

 

 

 

 

 

 
№ 01-033  
Від 03.05.2022 

Кабінет Міністрів України 

 

Міністерство інфраструктури України 

 

Україна є одним із світових лідерів за кількістю професійних моряків, які постійно 

працюють на суднах у міжнародному торговельному судноплавстві.  

Понад 150 тисяч громадян України мають діючі професійні документи, які надають 

право працювати на борту морських суден.  

Морська галузь України доклала багато зусиль і часу для того, щоб наші 

співвітчизники мали робочі місця на суднах міжнародної індустрії. Переважно це 

офіцери, які мають унікальний досвід та професійні навички, які потребують 

висококваліфікованої професійної підготовки.  

Міжнародна морська спільнота високо цінує українських моряків за 

професіоналізм та загальнолюдські якості, у тому числі за фахову відданість, що 

дуже позитивно відображається на репутації наших співвітчизників.  

Щорічні надходження до економіки України у вигляді заробітної плати моряків  

перевищують чотири мільярди доларів США, що є надважливим для підтримки 

економіки України.  

Рада Міжнародної морської організації (ІМО) на своїй позачерговій надзвичайній 

сесії з оцінки наслідків для судноплавства та моряків через ситуацію в Чорному та 

Азовському морях рішуче засудила військову агресію Росії проти України, а також 

закликала всі держави надавати максимальну підтримку морякам, у тому числі: 

- визнати моряків ключовими робітниками; 

- забезпечити можливості для вільного пересування моряків на (з) судна; 

- надавати морякам відстрочку від військової служби. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

09 березня 2022 року за ініціативи Професійної спілки робітників морського 

транспорту України відповідне звернення надіслано Генеральним секретарем 

Міжнародної федерації транспортників (ITF) Стівеном Коттоном. 

На цей час всі найбільші світові об’єднання судновласників, серед яких International 

Chamber of Shipping (ICS), InterManager, InterTanko, International Maritime 

Employment Council (IMEC), International Marine Contractors Association (IMCA) та 

International Federation of Shipmaster’ Association (IFSMA), звернулися до 

Президента України Володимира Зеленського з проханням надати українським 

морякам можливість перетину Державного кордону України для роботи на суднах 

з метою забезпечення стабільності міжнародних ланцюгів постачання товарів, у 

тому числі вкрай важливих для України паливно-мастильних матеріалів та інших 

вантажів. 

Таким чином, без перебільшення можна стверджувати, що всі об’єднання 

судновласників очікують на прийняття Урядом України рішення, яке б дозволило 

українським морякам зберегти та примножити робочі місця в світовому 

торговельному мореплавстві, у тому числі за рахунок заміщення моряків – 

громадян держави – агресора.  

В цих умовах необхідно терміново  визначити  процедуру надання  погодження 

на перетин державного кордону на виїзд з України громадянами України – 

морякам віком від 18 до 60 років, які прямують для роботи на морських та 

річкових суднах. 

Враховуючи вищевикладене, підписанти цього листа пропонують взяти за основу 

такий механізм надання морякам погодження на перетин кордону для роботи на 

суднах: 

1. Визначити, що заява  на отримання   погодження  може подаватися такими 

суб’єктами: 

- безпосередньо громадянином України – моряком; або 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- судновласником або власником судна, що має право плавання під 

Державним прапором України та експлуатується в міжнародних рейсах; 

або 

- суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном та мають відповідну ліцензію. 

2. Заявник самостійно обирає один з таких способів подачі заяви:   

- електронною поштою на визначену Адміністрацією судноплавства   

адресу електронної пошти; 

- через державне підприємство «Сервісний центр морського та річкового 

транспорту»; або 

- шляхом використання спеціального розробленого програмного 

забезпечення, до якого має бути забезпечений вільний та безоплатний 

доступ заявників. 

3.  Погодження на перетин державного кордону України може бути надане 

громадянам України – морякам, які мають   стаж (без обмеження щодо 

терміну) роботи на морських суднах, здобутий до 24 лютого 2022 року, що 

підтверджується записами в послужній книжці моряка, посвідченні особи 

моряка. Особливу увагу слід звернути на молодих моряків, які навчаються 

або щойно завершили навчання у закладах морської освіти, на них вимога 

щодо стажу не має розповсюджуватися. 

4. Заявник для отримання  погодження має додати до запиту  мінімально 

необхідний перелік документів   

- копія посвідчення особи моряка; 

- копія паспорту громадянина України  для виїзду за кордон; 

- копія кваліфікаційного документа моряка (крім слухачів закладів морської 

освіти); 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- копія послужної книжки моряка або книги реєстрації підготовки;  

- копія суднової ролі; 

- копія трудового контракту моряка із зазначенням назви судна, на яке 

працевлаштується моряк, прапору судна, номеру ІМО (за наявності)  із 

зазначенням терміну дії трудового контракту моряка. 

 

5. Адміністрація судноплавства має забезпечувати об’єктивний та оперативний 

(не більше двох робочих днів) розгляд заяви. 

6. Перевірка документів, поданих заявником, має обмежуватися верифікацією 

кваліфікаційного документа моряка відомостям, внесеним до єдиного 

Державного реєстру документів моряків України. 

7. Можливі причини відмови у видачі погодження мають бути чітко визначені, 

а їх перелік має бути вичерпним.  Не може  бути відмовлено у наданні  

погодження за формальними ознаками, наприклад, у разі наявності 

пунктуаційних чи орфографічних помилок у заповненні послужної книжки 

моряка тощо. 

8. Строк дії погодження на перебування моряка за межами України не повинен 

бути меншим терміну дії трудового контракту моряка, але у  будь-якому 

випадку не повинен перевищувати одинадцяти місяців.  

9. Надання Адміністрацію судноплавства погодження на виїзд моряка для 

початку роботи на суднах  має  здійснюватися безоплатно. 

10. Погодження на виїзд моряка має бути засвідчено кваліфікованим 

електронним підписом посадової особи Адміністрації судноплавства, яка 

невідкладно після його оформлення надсилає погодження на електронну 

адресу заявника. 

11. У разі  відмови у наданні погодження на виїзд, моряку повинно бути 

забезпечено право оскарження рішення до спеціально створеної 

апеляційної комісії до складу якої пропонується включити посадових осіб 

Мінінфраструктури та представників від підписантів цього листа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Громадянин України – моряк при проходженні прикордонного  контролю 

має надати : 

- оригінал посвідчення особи моряка; 

- оригінал паспорту громадянина України  для виїзду за кордон; 

- суднову роль; 

- погодження Адміністрації судноплавства на виїзд за кордон для початку 

роботи на суднах (у електронному вигляді або у вигляді роздрукованого 

документу).  

 

Голова Професійної спілки робітників                               Григорюк О.І. 

морського транспорту України  

Співавтори:  

Громадська спілка «Центр розвитку морського транспорту України» 

Сергій Казанцев  

ТОВ "АКОМАРІН (ОДЕСА)" 

Ольга Ушакова 

ТОВ "АНГЛО-ІСТЕРН УКРАЇНА" 

Андрій Бойко 

ТОВ “БСМ КРЮІНГ СЕРВІС ЦЕНТР УКРАЇНА” 

Олександр Літвінов  

ТОВ “ВІЛСОН КРЮЇНГОВЕ АГЕНТСТВО, ОДЕСА” 

Сергій Хорошавін 

ТОВ “ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ ( УКРАЇНА ) ЛТД.” 

Юрій Лещинський 

 

https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/31892761/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/36501489/
https://opendatabot.ua/c/35818456


 

 

 

 

 

 

ТОВ "ВІТА МАРІТАЙМ" 

Тетяна Гречка 

ДК "ДАНАОС УКРАЇНА" 

Сергій Пархоменко 

Дунайський інститут Національного університету" Одеська морська академія" 

 д.т.н., проф. Валентин Чимшир 

ТОВ “ЕМ ЕС СІ КРЮІНГ СЕРВІСЕС” 

Руслан Бундюк 

ТОВ "МАРЛОУ НАВІГЕЙШН УКРАЇНА"  

Сергій Хлопков 

Національний Університет “ Одеська морська академія” 

д.т.н., проф. Михайло Міюсом 

ДП "СМА ШИПС УКРАЇНА" 

Євген Тюпіков 

ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 

д. пед. наук Василь Чернявський 

ТОВ "ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР ПРИ 

ХЕРСОНСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ МОРСЬКІЙ АКАДЕМІЇ" 

Сергій Дудченко 

 ДП "ЮНІТІМ УКРАЇНА" КОМПАНІЇ "ЮНІТІМ МАРІН ЛІМІТЕД" 

Максим Костін 

AO “Юридичне бюро Сергєєвих” 

Світлана Сергєєва 
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https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/38044814/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/38044814/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/38044814/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


