
Додаток 7
до Положення про звання осіб 

командного складу морських 
суден та порядок їх присвоєння

Перелік документів,
що додаються до заяви на отримання кваліфікаційних документів або 

для підтвердження збереження професійної придатності

1. Для отримання професійного диплома чи сертифіката компетентності
вахтового помічника капітана,
вахтового помічника капітана прибережного плавання,
судноводія-механіка,
вахтового помічника капітана риболовних суден,
вахтового помічника капітана риболовних суден прибережного плавання:

Назва документа
копія посвідчення особи моряка або іншого документу, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України або іноземне громадянство
копія медичного свідоцтва моряка
копія документа про освіту
копії усіх заповнених сторінок книги (книг) реєстрації підготовки моряка (за 
наявності)1

копії усіх заповнених сторінок послужної книжки моряка, що стосуються 
необхідного стажу роботи2

копія професійного диплома радіооператора ГМЗЛБ або підтвердження про 
проходження підготовки за програмою для радіооператорів ГМЗЛБ
копії свідоцтв фахівця, що передбачені для присвоєння відповідного звання 
розділом ІV Положення та додатками 1, 2 чи 3 до Положення
копія сертифіката про успішне складення комп’ютерного іспиту
копія документу про оплату адміністративного збору*

2. Для отримання професійного диплома чи сертифіката компетентності
вахтового механіка,
електромеханіка,
другого механіка риболовних суден:

Назва документа
копія посвідчення особи моряка або іншого документу, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України або іноземне громадянство
копія медичного свідоцтва моряка

1 Для вахтових помічників капітана риболовних суден, судноводіїв-механіків, вахтових помічників капітана 
прибережного плавання  протягом 5 років з дати набрання чинності цим Положенням не потребується
2 Підтвердження стажу роботи вахтових помічників риболовних суден, судноводіїв-механіків, вахтових 
помічників прибережного плавання протягом 5 років з дати набрання чинності цим Положенням може бути 
підтверджено іншими документами, зокрема довідками про плавання, довідками з місця роботи, виписками з 
трудової книжки
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копія документа про освіту
копії усіх заповнених сторінок книги (книг) реєстрації підготовки моряка (за 
наявності)3

копії усіх заповнених сторінок послужної книжки моряка, що стосуються 
необхідного стажу роботи4

копії свідоцтв фахівця, що передбачені для присвоєння відповідного звання 
розділом ІV Положення та додатками 1 чи 2 до Положення
копія сертифіката про успішне складення комп’ютерного іспиту
копія документу про оплату адміністративного збору*

3. Для отримання професійного диплома радіоелектроніка другого класу:
Назва документа

копія посвідчення особи моряка або іншого документу, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України або іноземне громадянство
копія медичного свідоцтва моряка
копія документа про освіту
копії усіх заповнених сторінок послужної книжки моряка, що стосуються 
необхідного стажу роботи
копія свідоцтва фахівця про початкову підготовку з питань безпеки
копія свідоцтва фахівця з надання першої медичної допомоги
копія сертифіката про успішне складення комп’ютерного іспиту
копія документу про оплату адміністративного збору

4. Для отримання професійного диплома:
радіооператора ГМЗЛБ (професійний загальний диплом ГМЗЛБ),
радіооператора ГМЗЛБ (професійний обмежений диплом ГМЗЛБ):

Назва документа
копія посвідчення особи моряка або іншого документу, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України або іноземне громадянство
копія підтвердження про проходження підготовки за програмою для 
радіооператорів ГМЗЛБ (з професійним загальним дипломом ГМЗЛБ) чи копія 
підтвердження про проходження підготовки за програмою для радіооператорів 
ГМЗЛБ (з професійним обмеженим дипломом ГМЗЛБ)
копія сертифіката про успішне складення комп’ютерного іспиту
копія документу про оплату адміністративного збору*

5. Для отримання диплома чи сертифіката компетентності на присвоєння 
звання:

капітана,
капітана прибережного плавання,

3 Для других механіків риболовних суден протягом 5 років з дати набрання чинності цим Положенням не 
потребується
4 Підтвердження стажу роботи других механіків риболовних суден протягом 5 років з дати набрання чинності 
цим Положенням може бути підтверджено іншими документами, зокрема довідками про плавання, довідками з 
місця роботи, виписками з трудової книжки
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старшого помічника капітана,
капітана риболовних суден,
капітана риболовних суден прибережного плавання:

Назва документа
копія посвідчення особи моряка або іншого документу, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України або іноземне громадянство
копія медичного свідоцтва моряка
копія документа про освіту
копія раніше виданого диплома чи сертифіката компетентності
копія підтвердження до раніше виданого диплома чи сертифіката 
компетентності
копії усіх заповнених сторінок послужної книжки моряка, що стосуються 
необхідного стажу роботи5

копії свідоцтв фахівця, що передбачені для присвоєння відповідного звання 
розділом ІV Положення та додатками 1 чи 2 до Положення
копія диплома радіооператора ГМЗЛБ або підтвердження про проходження 
підготовки за програмою для радіооператорів ГМЗЛБ
документальний доказ підготовки у закладі вищої освіти (свідоцтво, диплом) 
за освітньо-професійною програмою підвищення професійної кваліфікації (не 
потребується кандидату, який має вищу морську освіту)
копія сертифіката про успішне складення комп’ютерного іспиту
копія документу про оплату адміністративного збору*

6. Для отримання диплома чи сертифіката компетентності на присвоєння 
звання

старший механік,
другий механік,
старший механік риболовних суден:

Назва документа
копія посвідчення особи моряка або іншого документу, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України або іноземне громадянство
копія медичного свідоцтва моряка
копія документа про освіту
копія раніше виданого диплома чи сертифіката компетентності
копія підтвердження до раніше виданого диплома чи сертифіката 
компетентності
копії усіх заповнених сторінок послужної книжки моряка, що стосуються 
необхідного стажу роботи6

5 Підтвердження стажу роботи капітанів прибережного плавання та капітанів риболовних суден протягом 5 років 
з дати набрання чинності цим Положенням може бути підтверджено іншими документами, зокрема довідками 
про плавання, довідками з місця роботи, виписками з трудової книжки

6 Підтвердження стажу роботи старших механіків риболовних суден протягом 5 років з дати набрання чинності 
цим Положенням може бути підтверджено іншими документами, зокрема довідками про плавання, довідками з 
місця роботи, виписками з трудової книжки
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копії свідоцтв фахівця, що передбачені для присвоєння відповідного звання 
розділом ІV Положення та додатками 1 чи 2 до Положення
документальний доказ підготовки у закладі вищої освіти (свідоцтво, диплом) 
за освітньо-професійною програмою підвищення професійної кваліфікації (не 
потребується кандидату, який має диплом магістра або отримав диплом 
бакалавра не пізніше ніж за 5 років до подачі заяви на присвоєння звання)
копія сертифіката про успішне складення комп’ютерного іспиту
копія документу про оплату адміністративного збору*

7. Для отримання диплома на присвоєння звання капітан-механік:
Назва документа

копія посвідчення особи моряка або іншого документу, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України або іноземне громадянство
копія медичного свідоцтва моряка
копія документа про освіту
копія раніше виданого диплома чи сертифіката компетентності
копія підтвердження до раніше виданого диплома чи сертифіката 
компетентності
копії усіх заповнених сторінок послужної книжки моряка, що стосуються 
необхідного стажу роботи або довідки про плавання, чи довідки з місця роботи, 
чи виписки з трудової книжки
копії свідоцтв фахівця, що передбачені для присвоєння відповідного звання 
розділом ІV Положення та додатком 3 до Положення
копія диплома радіооператора ГМЗЛБ або підтвердження про проходження 
підготовки за програмою для радіооператорів ГМЗЛБ
копія сертифіката про успішне складення комп’ютерного іспиту
копія документу про оплату адміністративного збору*

8. Для отримання диплома на присвоєння звання радіоелектронік першого 
класу:

Назва документа
копія посвідчення особи моряка або іншого документу, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України або іноземне громадянство
копія медичного свідоцтва моряка
копія документа про освіту
копія диплома радіоелектроніка другого класу
копія підтвердження до диплома радіоелектроніка другого класу
копії усіх заповнених сторінок послужної книжки моряка, що стосуються 
необхідного стажу роботи
копія свідоцтва фахівця про початкову підготовку з питань безпеки
копія свідоцтва фахівця з надання першої медичної допомоги
копія сертифіката про успішне складення комп’ютерного іспиту
копія документу про оплату адміністративного збору*
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9. Для підтвердження збереження професійної придатності  та отримання 

підтвердження до диплома чи сертифіката компетентності (за наявності стажу 
роботи, що передбачений пунктом 2 розділу VII цих правил):

Назва документа
копія посвідчення особи моряка або іншого документу, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України або іноземне громадянство
копія медичного свідоцтва моряка
копії усіх заповнених сторінок послужної книжки моряка, що стосуються 
необхідного стажу роботи7

копія раніше виданого диплома чи сертифіката компетентності
копія підтвердження до раніше виданого диплома чи сертифіката 
компетентності
копії свідоцтв фахівця, що передбачені для підтвердження збереження 
професійної придатності розділом VІІ Положення та додатками 1, 2 або 3 до 
Положення
копія документу про оплату адміністративного збору*

10. Для підтвердження збереження професійної придатності  та отримання 
підтвердження до диплома чи сертифіката компетентності (за відсутності стажу 
роботи, що передбачений пунктом 2 розділу VII Правил):

Назва документа
копія посвідчення особи моряка або іншого документу, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України або іноземне громадянство
копія медичного свідоцтва моряка
копії усіх заповнених сторінок послужної книжки моряка, що стосуються 
необхідного стажу роботи8

копія раніше виданого диплома чи сертифіката компетентності
копія підтвердження до раніше виданого диплома чи сертифіката 
компетентності
копії свідоцтв фахівця, що передбачені для підтвердження збереження 
професійної придатності розділом VІІ Положення та додатками 1, 2 або 3 до 
Положення
копія сертифіката про успішне складення комп’ютерного іспиту, або
документальний доказ підготовки у закладі вищої або фахової передвищої 
освіти (свідоцтво, диплом) за освітньо-професійною програмою підвищення 
професійної кваліфікації (не потребується кандидату, який має диплом 
магістра або отримав диплом бакалавра не пізніше ніж за 5 років до подачі 
заяви на отримання підтвердження)

7 Підтвердження стажу роботи капітанів і осіб командного складу риболовних суден, суден прибережного 
плавання та суден, що плавають у захищених водах протягом 5 років з дати набрання чинності цим Положенням 
може бути підтверджено іншими документами, зокрема довідками про плавання, довідками з місця роботи, 
виписками з трудової книжки

8 Підтвердження стажу роботи капітанів і осіб командного складу риболовних суден, суден прибережного 
плавання та суден, що плавають у захищених водах протягом 5 років з дати набрання чинності цим Положенням 
може бути підтверджено іншими документами, зокрема довідками про плавання, довідками з місця роботи, 
виписками з трудової книжки
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копія документу про оплату адміністративного збору

11. Для отримання свідоцтв фахівця про спеціалізовану підготовку для 
танкерів:

свідоцтва фахівця про проходження початкової підготовки для здійснення 
вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах,

свідоцтва фахівця про проходження розширеної підготовки для здійснення 
вантажних операцій на нафтових танкерах,

свідоцтва фахівця про проходження розширеної підготовки для здійснення 
вантажних операцій на танкерах-хімовозах,

свідоцтва фахівця про проходження початкової підготовки для здійснення 
вантажних операцій на танкерах-газовозах,

свідоцтва фахівця про проходження розширеної підготовки для здійснення 
вантажних операцій на танкерах-газовозах:

Назва документа
копія посвідчення особи моряка або іншого документу, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України або іноземне громадянство
копія свідоцтва фахівця про проходження початкової підготовки (тільки для 
отримання свідоцтва фахівця про проходження розширеної підготовки)
копія підтвердження про проходження відповідної підготовки, виданого 
закладом з підготовки моряків
копії усіх заповнених сторінок послужної книжки моряка, що стосуються 
необхідного стажу роботи
копія документу про оплату адміністративного збору*

12. Для підтвердження збереження професійної придатності для роботи 
на танкерах:

свідоцтва фахівця про проходження розширеної підготовки для здійснення 
вантажних операцій на нафтових танкерах,

свідоцтва фахівця про проходження розширеної підготовки для здійснення 
вантажних операцій на танкерах-хімовозах,

свідоцтва фахівця про проходження розширеної підготовки для здійснення 
вантажних операцій на танкерах-газовозах:

Назва документа
копія посвідчення особи моряка або іншого документу, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України або іноземне громадянство,
копія раніше виданого свідоцтва фахівця
копії усіх заповнених сторінок послужної книжки моряка, що стосуються 
необхідного стажу роботи
копія документального підтвердження підготовки за відповідним курсом  в 
закладі з підготовки моряків (у разі відсутності необхідного стажу роботи)
копія сертифіката про успішне складення комп’ютерного іспиту (у разі 
відсутності необхідного стажу роботи)
копія документу про оплату адміністративного збору*

__________________________


