ЗАЯВКА НА ОГЛЯД МАЛОГО СУДНА
первісний огляд
Причина
огляду
(позначити)

Огляд згідно технічного талону:

періодичний огляд
(черговий, проміжний)

Дата призначеного огляду:

позачерговий огляд (заміна двигуна, зміна власника, аварія,
визначення технічного стану, разовий перегін судна, інше)

Вид призначеного огляду:

Державний реєстраційний номер
або назва судна

Регістровий номер

Район плавання, що заявляється

Наявність суднової
технічної документації

П. І.Б/ назва організації
(власник/заявник)
Телефон (власника/заявника)

Ел. пошта

Адреса власника
(місто/вулиця/будинок)
Серія та номер паспорту/Інд-й КОД:
Код ЗКПО (для юридичних осіб)
Місце надання судна до огляду
Судно призначене для комерційного перевезення пасажирів (вписати «ТАК» як що потрібно)
Проект/ Модель судна
Заводський (будівельний) номер
судна / CIN-код

Рік побудови судна

Країна-виробник судна
Довжина
найбільша, м
Занурення, м

Ширина
найбільша, м
Пасажиромісткість, чол

Надводний
борт, мм
Матеріал
корпусу судна

Висота борту, м
Площа вітрил,
загальна, м2

№ сертифікату РУ (форма №3.2.3)
(за наявності)
Головний двигун, тип
(непотрібне закреслити)

Дизельний
Бензиновий

Характеристика
(непотрібне закреслити)

Стаціонарний
Підвісний

Кількість

Марка двигуна
Номер двигуна

Потужність, к.с./кВт

Виробник двигуна

Рік виготовлення

Допоміжний двигун

Кількість

Потужність, к.с./кВт

Акумулятор (сумарна місткість), А/год

Кількість

Напруга, В

Додаткова інформація / Примітки:

Підписуючи дану заяву пред’явник судна:
- підтверджує достовірність внесеної у заявку інформації;
-гарантує своєчасну оплату послуг, належну підготовку судна до огляду та забезпечення умов і безпеки роботи інспекторів;
-із «Загальними умовами надання послуг і виконання робіт Регістра судноплавства України (РУ» ознайомлений і з ними погоджується;
-надає згоду проведення фотофіксації об’єктів технічного нагляду РУ, при незгоді необхідно інформувати РУ письмово..
Примітки:
Загальні умови надання послуг і виконання робіт РУ, повідомлення про включення персональних даних до баз даних РУ, контактні
дані РУ, можливість перевірки дійсності документа РУ та додаткова інформація доступні для ознайомлення на сайті РУ http://www.shipregister.ua
ЗГОДА НА ЗБІР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI
Я, шляхом підписання цього тексту надаю згоду ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» на збір та обробку
моїх персональних даних у картотеках та/або за допомогою бази даних «Флот», з метою реалізації адміністративно-правових, податкових
відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, забезпечення реалізації відповідних норм Кодексу торговельного
мореплавства України, постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 №814 та Закону України «Про транспорт».
Обсяг моїх персональних даних, що оброблятимуться в базі даних «Флот»: П.І.Б., адреса, телефон; паспортні дані;
ідентифікаційний номер.
Передача моїх персональних даних третім особам здійснюється Регістром судноплавства України лише у випадках, передбачених
законодавством України, а в інших випадках – лише за моєю згодою.
Я посвідчую, що отримав/ла повідомлення про включення моїх персональних даних до бази даних «Флот» Регістра судноплавства
України, про мої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору та обробки моїх
персональних даних та про осіб, яким мої дані надаються для виконання зазначеної мети. Зауважень та заперечень не маю.

(дата)
SRU/2-15-143/05.2021

(підпис, прізвище та ініціали заявника)

