
Додаток 10
до Положення про звання осіб 

командного складу морських 
суден та порядок їх присвоєння

Таблиця 
відповідності кваліфікаційних документів

В цій таблиці наведено відповідність звань осіб командного складу, 
присвоєних морякам до набрання чинності Положенням

Звання до набрання чинності 
Положенням

Звання відповідно до Положення

Присвоєні відповідно до Положення про звання осіб командного складу 
морських суден та порядок їх присвоєння

капітан далекого плавання капітан
капітан малого плавання капітан
штурман далекого плавання старший помічник капітана
капітан прибережного плавання капітан прибережного плавання
штурман малого плавання вахтовий помічник капітана
штурман вахтовий помічник капітана 

прибережного плавання
судноводій-механік першого класу капітан-механік
судноводій-механік другого класу капітан-механік
судноводій-механік третього класу судноводій-механік
судноводій малотоннажного судна вахтовий помічник капітана 

прибережного плавання
судноводій-механік малотоннажного 
судна

судноводій-механік

механік першого розряду старший механік 
механік другого розряду другий механік
механік третього розряду вахтовий механік
електромеханік першого розряду електромеханік
електромеханік другого розряду електромеханік
електромеханік третього розряду електромеханік
механік малотоннажного судна вахтовий механік
рефрижераторний механік першого 
класу

не присвоюється

рефрижераторний механік другого 
класу

не присвоюється

рефрижераторний механік третього 
класу

не присвоюється

радіоелектронік ГМЗЛБ першого 
класу

радіоелектронік першого класу

радіоелектронік ГМЗЛБ другого класу радіоелектронік другого класу

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1466-13#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1466-13#n15


2                                 Продовження додатка 10

радіооператор першого класу не присвоюється
радіооператор другого класу не присвоюється
оператор-радіотелефоніст не присвоюється
оператор ГМЗЛБ (загальний диплом) радіооператор ГМЗЛБ (професійний 

загальний диплом ГМЗЛБ)
оператор ГМЗЛБ (обмежений диплом) радіооператор ГМЗЛБ (професійний 

обмежений диплом ГМЗЛБ)
Присвоєні відповідно до Положення про сертифікацію персоналу суден 

флоту рибної промисловості
капітан риболовних суден довжиною 
24 м і більше

капітан риболовних суден

капітан риболовних суден довжиною 
до 24 м

капітан риболовних суден 
прибережного плавання

старший помічник капітана 
риболовних суден довжиною 24 м і 
більше

вахтовий помічник капітана 
риболовних суден

старший помічник капітана 
риболовних суден довжиною до 24 м

вахтовий помічник капітана 
риболовних суден прибережного 
плавання

вахтовий помічник капітана 
риболовних суден 24 м і більше

вахтовий помічник капітана 
риболовних суден

вахтовий помічник капітана 
риболовних суден прибережного 
плавання довжиною до 24 м

вахтовий помічник капітана 
риболовних суден прибережного 
плавання

старший механік риболовних суден з   
потужністю  головної  рухової 
установки 750 кВт і більше

старший механік риболовних суден

старший механік риболовних суден з   
потужністю  головної  рухової 
установки до 750 кВт

не присвоюється

другий механік риболовних суден з   
потужністю  головної  рухової 
установки 750 кВт і більше

другий механік риболовних суден

другий механік риболовних суден з   
потужністю  головної  рухової 
установки до 750 кВт

не присвоюється

вахтовий механік риболовних суден з  
потужністю головної рухової 
установки 750 кВт і більше з 
машинним   відділенням, що 
обслуговується або періодично не 
обслуговується

вахтовий механік

другий механік риболовних суден другий механік риболовних суден
електромеханік 1 розряду електромеханік
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електромеханік 2 розряду електромеханік
електромеханік 3 розряду електромеханік
рефрижераторний механік 1-ї 
категорії

не присвоюється

рефрижераторний механік 2-ї 
категорії

не присвоюється

рефрижераторний механік 3-ї 
категорії

не присвоюється

радіоелектронік першого класу радіоелектронік першого класу
радіоелектронік другого класу радіоелектронік другого класу

____________________________


