
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від _________________ 2022 р. № ______

ПОЛОЖЕННЯ
про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння

І. Загальні положення

1. Цим Положенням визначаються перелік звань капітанів та осіб командного 
складу екіпажів морських торговельних суден (далі – особи командного складу) і 
процедури їх присвоєння та підтвердження.

2. Це Положення поширюється на капітанів та осіб командного складу 
морських суден і суден змішаного плавання, студентів (курсантів) закладів фахової 
передвищої та вищої освіти, які здійснюють підготовку моряків, заклади фахової 
передвищої та вищої освіти, які здійснюють підготовку моряків, підприємства, 
установи, організації, які здійснюють підготовку моряків на короткострокових 
курсах з окремих видів підготовки, державне підприємство «Сервісний центр 
морського та річкового транспорту», до основних завдань якого належить 
організаційно-технічне забезпечення надання послуг у сферах морського і 
внутрішнього водного транспорту, Адміністрацію судноплавства.

3. Це Положення не поширюється на членів екіпажів прогулянкових суден та 
риболовних суден довжиною до 24 м.

4. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:
IGF Code – Міжнародний кодекс з безпеки суден, що використовують гази 

або інші види палива з низькою температурою спалаху, визначений Правилом II-
1/2.29 SOLAS 74;

Polar Code – Міжнародний кодекс для суден, що експлуатуються в полярних 
водах, визначений Правилом XIV/1.1. SOLAS 74;

SOLAS 1974 – Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 
1974 року;

STCW 78 – Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та 
несення вахти 1978 року;

STCW-F – Міжнародна конвенція про стандарти підготовки, сертифікації 
персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року;

STCW Code – Кодекс з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, 
схвалений Резолюцією 2 Конференції Сторін STCW 78 від 07 липня 1995 року;

валова місткість – величина найбільшого розміру судна, визначеного 
відповідно до Міжнародної конвенції про обмір суден 1969 року;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/734-2021-%D0%BF/card3#Files


2

вахтовий механік – механік, який несе вахту у машинному приміщенні, яке 
обслуговується у традиційний спосіб або періодично не обслуговується;

вахтовий помічник капітана – судноводій, який несе самостійну ходову вахту 
на навігаційному містку судна;

ГМЗЛБ – Глобальна морська система зв’язку під час лиха та для забезпечення 
безпеки;

далеке плавання – плавання за межами вод, визначених для прибережного 
плавання;

довжина риболовного судна – довжина, яка дорівнює 96 відсоткам повної 
довжини судна по ватерлінії на висоті 85 відсотків найменшої теоретичної 
висоти борту, виміряної від лінії кіля, або довжини від передньої 
кромки форштевня до осі баллера керма по тій же ватерлінії, якщо 
ця довжина більше. На суднах, спроектованих з диферентом, 
ватерлінія, по якій вимірюється ця довжина, повинна бути 
паралельна конструктивній ватерлінії;

документ про освіту – диплом фахового молодшого бакалавра, диплом 
бакалавра або диплом магістра;

другий механік – механік, наступний за посадою після старшого механіка, на 
якого покладена відповідальність за головну енергетичну установку, а також 
експлуатацію й технічне обслуговування інших механічних та електричних 
установок на судні у випадку неспроможності старшого механіка нести таку 
відповідальність;

Електронна система – інформаційно-телекомунікаційна система у сфері 
підготовки та дипломування моряків і видачі їм документів, яка дає змогу 
створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в електронній формі;

заклади з підготовки моряків – заклади морської освіти, а також 
підприємства, установи, організації, які проводять підготовку моряків за освітніми 
програмами або короткостроковими курсами;

заклад морської освіти – заклад вищої чи фахової передвищої освіти, який 
здійснює підготовку моряків за акредитованими у встановленому законодавством 
порядку освітніми та освітньо-професійними програмами, що відповідають 
вимогам STCW 78 і STCW Code або STCW-F.

захищені води – акваторії морських портів, внутрішні морські води, 
внутрішні водні шляхи, територіальне море на відстані до 3 морських миль від 
берега та наближені до них води;

звання особи командного складу – професійна кваліфікація капітана або 
особи командного складу;

капітан – особа, яка здійснює командування судном;
кваліфікаційний документ – професійний диплом, підтвердження до 

професійного диплома, сертифікат компетентності, підтвердження до сертифікату 
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компетентності, професійний диплом, виданий іноземною державою, свідоцтво 
фахівця, свідоцтво про спеціальну підготовку члена екіпажу пасажирського судна;

книга реєстрації підготовки – документальний доказ практичної підготовки 
моряка на судні та на березі;

комп’ютерний іспит – перевірка відповідності знань моряка стандартам 
компетентності шляхом проведення комп’ютерного тестування;

морська освіта – освіта, отримана в закладі морської освіти за освітньою або 
освітньо-професійною програмою, що відповідає вимогам STCW 78 і STCW Code 
або STCW-F та засвідчена документом про освіту;

пасажирське судно «ро-ро» – морське пасажирське судно, здатне перевозити 
більше 12 пасажирів та обладнане для в’їзду та виїзду автомобільних та (або) 
залізничних транспортних засобів;

перевірка професійної компетентності – встановлення відповідності знань, 
умінь і професійних навичок моряка мінімальним стандартам компетентності, 
встановленим STCW 78 та STCW Code або STCW-F;

підтвердження до професійного диплома – кваліфікаційний документ, який 
відповідно до вимог STCW 78 видається разом з дипломом та під час підтвердження 
придатності моряка займати відповідну посаду на судні (крім риболовного);

підтвердження до сертифіката компетентності – кваліфікаційний документ, 
який відповідно до вимог STCW-F видається разом з сертифікатом компетентності 
та під час підтвердження придатності моряка займати відповідну посаду на 
риболовному судні;

послужна книжка моряка – документ, до якого вносяться відомості про стаж 
роботи моряка на судні;

прибережне плавання – плавання судна з віддаленням від берега на відстань 
до 20 морських миль;

професійний диплом – документ, яким засвідчується присвоєння звання 
капітану або особі командного складу (крім осіб командного складу риболовних 
суден);

професійний диплом, виданий іноземною державою – кваліфікаційний 
документ, виданий капітану або особі командного складу іноземною державою, з 
якою Україною укладено договір про визнання кваліфікаційних документів 
моряків, виданих відповідно до STCW 78;

радіооператор ГМЗЛБ – особа, яка відповідає за несення радіовахти на судні, 
на якому використовується апаратура ГМЗЛБ;

Регламент радіозв’язку – адміністративний регламент радіозв’язку, 
прийнятий на підставі Статуту Міжнародного союзу електрозв’язку та 
Міжнародної конвенції електрозв’язку;

рівень експлуатації – рівень відповідальності моряка (вахтового помічника 
капітана, вахтового помічника капітана прибережного плавання, вахтового 
помічника капітана риболовного судна, вахтового механіка, електромеханіка або 
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радіооператора), пов’язаний з належним виконанням покладених на нього функцій 
відповідно до встановлених процедур та під керівництвом особи, яка працює на 
рівні управління у цій сфері;

рівень управління – рівень відповідальності моряка (капітана, капітана 
прибережного плавання, капітана риболовного судна, старшого помічника 
капітана, старшого механіка чи другого механіка), пов’язаний з належним 
самостійним виконанням покладених на нього функцій;

свідоцтво про спеціальну підготовку для пасажирських суден –
документальний доказ підготовки персоналу пасажирських суден відповідно до 
STCW 78;

свідоцтво фахівця – кваліфікаційний документ моряка, інший ніж 
професійний диплом або сертифікат компетентності, яким підтверджується 
виконання вимог щодо підготовки, компетентності моряка чи стажу його роботи на 
суднах;

сертифікат компетентності – документ, яким засвідчується присвоєння 
звання капітану або особі командного складу риболовного судна;

спеціальна підготовка – підготовка моряків, на яких, відповідно до STCW 78, 
на певних типах суден покладаються особливі обов’язки або відповідальність, 
пов’язані з призначенням, конструкцією, обладнанням або районом плавання цих 
суден;

стаж роботи на судні – робота або проходження практичної підготовки на 
судні, яка відноситься до видачі або підтвердження диплома або присвоєння іншої 
кваліфікації та підтверджується записами у послужній книжці моряка та у книзі 
реєстрації підготовки;

стандарт компетентності – рівень професійних навичок моряка, необхідний 
для належного виконання функцій на судні, який відповідає критеріям, визначеним 
STCW Code, STCW-F та цим Положенням;

старший механік – старший за посадою механік на судні, який відповідає за 
головну енергетичну установку, а також експлуатацію й технічне обслуговування 
інших механічних та електричних установок на судні;

старший помічник капітана – судноводій, наступний за посадою після 
капітана, на якого покладається командування судном у разі неспроможності 
капітана командувати судном;

судноводій-механік (капітан-механік) – судноводій, який працює на судні з 
безвахтовим обслуговуванням машинного відділення і дистанційним управлінням 
судновою енергетичною установкою з ходового містка.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у STCW 
78, STCW-F та у Кодексі торговельного мореплавства України.

5. Звання осіб командного складу присвоюються:
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морякам незалежно від їх громадянства, які отримали морську освіту в 
Україні або мають звання особи командного складу, підтверджене професійним 
дипломом або сертифікатом компетентності, що виданий в Україні;

морякам, які є громадянами України і мають звання особи командного складу, 
підтверджене професійним дипломом або сертифікатом компетентності, що 
виданий у колишньому СРСР;

морякам незалежно від їх громадянства, які на законних підставах мешкають 
на території України і мають кваліфікацію відповідно до STCW 78 або STCW-F, 
підтверджену професійним дипломом або сертифікатом компетентності, виданим 
іноземною державою.

6. Присвоєння звання особи командного складу підтверджується видачою 
моряку професійного диплому або сертифіката компетентності (для капітанів та 
осіб командного складу риболовних суден) у порядку, встановленому цим 
Положенням.

Професійний диплом і сертифікат компетентності підтверджує, що моряк, 
який є його власником, має відповідну кваліфікацію відповідно до вимог STCW 78 
або STCW-F, а також цього Положення.

Професійні дипломи капітанів, помічників капітана, механіків і 
електромеханіків (крім моряків, які плавають на риболовних суднах) 
підтверджують проходження їх власниками підготовки, що передбачена STCW 78 
або цим Положенням, і стосується надзвичайних ситуацій, техніки безпеки, 
охорони судна, медичного догляду та виживання. Сертифікати компетентності 
капітанів і осіб командного складу риболовних суден підтверджують проходження 
їх власниками підготовки з питань безпеки, що передбачена STCW-F.

Професійні дипломи механіків, електромеханіків і радіооператорів, видані на 
підставі STCW 78, підтверджують також придатність їх власників для заняття 
відповідних посад на риболовних суднах. На будь-яких суднах з головними 
двигунами потужністю до 750 кВт наявність у механіків та електромеханіків 
професійного диплома не є обов’язковою.

Строк чинності професійного диплома та сертифіката компетентності 
необмежений.

7. Разом з професійним дипломом капітану або особі командного складу 
видається підтвердження до професійного диплому, строк дії якого складає 5 років 
(для усіх) і 10 років (для судноводіїв суден, які плавають у захищених водах). 
Повторна видача підтвердження до професійного диплому здійснюється у порядку, 
встановленому цим Положенням, за умовою збереження моряком його професійної 
придатності для виконання професійних обов’язків.
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8. У виключних випадках (для забезпечення на судні мінімального безпечного 
складу екіпажу відповідно до суднового Свідоцтва про мінімальний безпечний 
склад екіпажу) певній особі командного складу може бути виданий пільговий дозвіл 
на виконання протягом визначеного періоду часу (не більше 6 місяців) на 
визначеному судні визначених обов’язків на посаді, яка є на одну ступінь вищою, 
ніж може займати моряк відповідно до його професійного диплому або сертифікату 
компетентності (далі – пільговий дозвіл).

Пільговий дозвіл надається за зверненням судновласника, в якому має бути 
обґрунтована необхідність надання такого дозволу та підтверджено, що тимчасове 
зайняття цієї посади цим моряком не створить небезпеки для людей, майна або 
навколишнього середовища та моряк має професійний диплом, достатню 
професійну кваліфікацію та практичний досвід для тимчасового виконання 
обов’язків на вищій посаді.

Кожний пільговий дозвіл підписується головою Адміністрації судноплавства.
Адміністрація судноплавства до 31 січня кожного року в установленому 

порядку подає Генеральному  секретарю Міжнародної морської організації звіт про 
видані за минулий рік пільгові дозволи та інформує про це Міністерство 
інфраструктури України.

9. Для зайняття у складі екіпажу судна посад, що потребують спеціальної 
підготовки, допускаються моряки, які пройшли таку підготовку та досягли 
відповідної професійної компетентності. Проходження видів спеціальної 
підготовки засвідчуються свідоцтвами фахівця про спеціальну підготовку та 
свідоцтвами про спеціальну підготовку членів екіпажів пасажирських суден. 

10. До виконання будь-яких обов’язків на судні (крім риболовних суден і 
суден, які плавають у захищених водах) допускаються капітани та особи 
командного складу, які пройшли підготовку, що передбачена STCW 78 і стосується 
надзвичайних ситуацій, техніки безпеки, охорони судна, медичного догляду та 
виживання. Проходження такої підготовки підтверджується:

професійними дипломами капітанів, помічників капітана, механіків та 
електромеханіків;

свідоцтвами фахівця – для інших осіб командного складу.

11. До виконання будь-яких обов’язків на риболовному судні допускаються 
капітани та особи командного складу, які пройшли початкову підготовку з питань 
безпеки на риболовному судні, що передбачена STCW-F.

Проходження такої підготовки підтверджується:
сертифікатами компетентності капітанів, помічників капітана та механіків;
свідоцтвами фахівця – для інших осіб командного складу.
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12. Перелік кваліфікаційних документів осіб командного складу суден (крім 
риболовних суден і суден що плавають у захищених водах) і вимоги щодо 
необхідності їх реєстрації та підтвердження наведений у додатку 1.

Перелік кваліфікаційних документів осіб командного складу риболовних 
суден наведений у додатку 2.

Перелік кваліфікаційних документів осіб командного складу суден, які 
плавають у захищених водах, наведений у додатку 3.

13. Зразки кваліфікаційних документів (крім професійних дипломів, виданих 
іноземною державою) і послужної книжки моряка затверджуються 
Мінінфраструктури. Книга реєстрації підготовки ведеться за формою, яка 
затверджується Мінінфраструктури за погодженням з МОН.

14. В порядку, встановленому Мінінфраструктури, особи, яким присвоєно 
звання капітан, капітан прибережного плавання, капітан риболовних суден та 
капітан-механік мають право на отримання та носіння нагрудного знаку «Капітан», 
а особи, яким присвоєно звання старший механік та старший механік риболовних 
суден мають право на отримання та носіння нагрудного знаку «Старший механік».

15. Морська освіта, необхідна для набуття компетентності капітанами та 
особами командного складу, здобувається в закладах вищої і фахової передвищої 
освіти за спеціальністю «Морський та внутрішній водний транспорт», за 
акредитованими у встановленому законодавством порядку освітніми програмами, 
що відповідають вимогам STCW 78, STCW Code або STCW-F.

Освіта, необхідна для набуття компетентності радіоелектроніками першого 
та другого класу може бути здобута в закладах вищої і фахової передвищої освіти 
за іншими спеціальностями, за акредитованими у встановленому законодавством 
порядку освітніми програмами, що відповідають вимогам Регламенту радіозв’язку.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти та Державна 
служба якості освіти під час проведення акредитаційної експертизи освітніх 
програм, які передбачають присвоєння випускникам звань осіб командного складу 
морських суден, забезпечують перевірку відповідності змісту та виконання 
(реалізації) цих програм, а також передбаченої ними практичної, зокрема 
тренажерної, підготовки вимогам STCW 78 і STCW Code або STCW-F та 
професійних стандартів, що розроблені на їх підставі (за наявності).

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) морської освіти та освітньо-
кваліфікаційних до набрання чинності цим Положенням, наведений у додатку 4.

16. Для здійснення Адміністрацією судноплавства та її територіальними 
органами функцій відповідно до цього Положення, створюється Державна 
кваліфікаційна комісія моряків.
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До складу Державної кваліфікаційної комісії моряків входять посадові особи 
Адміністрації судноплавства та її територіальних органів, які в установленому 
порядку уповноважені:

брати участь в організації та проведенні єдиних державних кваліфікаційних 
іспитів,

організовувати проведення комп’ютерних іспитів;
здійснювати аналіз документів, що подаються моряками для перевірки їх 

професійної компетентності та для підтвердження збереження їх професійної 
придатності;

розглядати заяви моряків на отримання кваліфікаційних документів;
видавати морякам кваліфікаційні документи;
розглядати звернення судновласників стосовно надання морякам пільгових 

дозволів та готувати такі дозволи;
забезпечувати проведення комп’ютерних іспитів;
забезпечувати функціонування Державного реєстру документів моряків, 

вносити до нього відомості та виправляти їх;
надавати заявникам інформацію про наявність у Державному реєстрі 

документів моряків відомостей про кваліфікаційний документ (кваліфікаційні 
документи) моряка або пільговий дозвіл;

забезпечувати функціонування Електронної системи;
готувати:
1) повідомлення морякам про необхідність надання додаткових відомостей 

або документів;
2) відмови у видачі морякам кваліфікаційних документів;
3) перелік закладів з підготовки моряків із зазначенням переліку 

кваліфікаційних документів моряка, які ними видаються, для оприлюднення.
Склад Державної кваліфікаційної комісії моряків, а також зміни до нього 

затверджуються наказом Адміністрації судноплавства і оприлюднюється протягом 
5-ти робочих днів на веб-сайті Адміністрації судноплавства.

17. Спеціальні та індивідуальні програми передбаченого Законом України 
«Про державну службу» підвищення кваліфікації посадових осіб Адміністрації 
судноплавства та її територіальних органів, які входять до складу Державної 
кваліфікаційної комісії моряків, складаються з обов’язковим включенням вимог 
STCW 78, STCW Code, STCW-F, професійних стандартів, що розроблені на їх 
підставі (за наявності) та цього Положення.

ІІ. Перелік звань осіб командного складу і посад на суднах
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Звання капітанів та осіб командного складу, що потребують наявності 
професійного диплому

1. Звання, які присвоюються судноводіям:
капітан;
капітан прибережного плавання;
старший помічник капітана;
вахтовий помічник капітана;
вахтовий помічник капітана прибережного плавання.

2. Звання, які присвоюються судновим механікам:
старший механік;
другий механік;
вахтовий механік.

3. Звання, які присвоюються судновим електромеханікам:
електромеханік.

4. Звання, які присвоюються судновим радіооператорам:
радіоелектронік першого класу;
радіоелектронік другого класу;
радіооператор ГМЗЛБ (професійний загальний диплом ГМЗЛБ);
радіооператор ГМЗЛБ (професійний обмежений диплом ГМЗЛБ).

5. Звання, які присвоюються судноводіям, які працюють на суднах з 
безвахтовим обслуговуванням машинного відділення і дистанційним управлінням 
судновою енергетичною установкою з ходового містка і плавають у захищених 
водах:

капітан-механік;
судноводій-механік.

Звання капітанів та осіб командного складу, що потребують наявності 
сертифіката компетентності

6. Звання, які присвоюються судноводіям риболовних суден:
капітан риболовних суден;
капітан риболовних суден прибережного плавання;
вахтовий помічник капітана риболовних суден;
вахтовий помічник капітана риболовних суден прибережного плавання.

7. Звання, які присвоюються механікам риболовних суден:
старший механік риболовних суден;
другий механік риболовних суден.



10

ІІІ. Перелік посад, які можуть займати капітани та особи командного складу

Посади на судні, які можуть займати судноводії за наявністю професійного 
диплому

1. Посади, які може займати капітан:
капітан будь-якого судна, або капітан судна валовою місткістю до 3000 (якщо 

у підтвердженні до професійного диплому наявне таке обмеження), крім 
риболовних суден;

старший помічник капітана будь-якого судна, крім риболовних суден;
вахтовий помічник капітана будь-якого судна, крім риболовних суден.

2. Посади, які може займати капітан прибережного плавання:
капітан судна валовою місткістю до 500, яке здійснює прибережне плавання, 

крім риболовних суден;
вахтовий помічник капітана будь-якого судна, крім риболовних суден.

3. Посади, які може займати старший помічник капітана:
старший помічник капітана будь-якого судна, або старший помічник капітана 

судна валовою місткістю до 3000 (якщо у підтвердженні до професійного диплому 
наявне таке обмеження), крім риболовних суден;

вахтовий помічник капітана будь-якого судна, крім риболовних суден.

4. Посада, яку може займати вахтовий помічник капітана:
вахтовий помічник капітана будь-якого судна, крім риболовних суден.

5. Посада, яку може займати вахтовий помічник капітана прибережного 
плавання:

вахтовий помічник капітана судна валовою місткістю до 500, яке здійснює 
прибережне плавання, крім риболовних суден.

Посади на судні, які можуть займати механікі та електромеханіки за 
наявністю професійного диплому

6. Посади, які може займати старший механік:
старший механік судна з головними двигунами будь-якої потужності, або 

старший механік судна з головними двигунами потужністю до 3 000 кВт (якщо у 
підтвердженні до професійного диплому наявне таке обмеження);

другий механік будь-якого судна;
вахтовий механік будь-якого судна.
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7. Посади, які може займати другий механік:
другий механік судна з головними двигунами будь-якої потужності, або 

другий механік судна з головними двигунами потужністю до 3 000 кВт (якщо у 
підтвердженні до професійного диплому наявне таке обмеження);

вахтовий механік будь-якого судна.

8. Посада, яку може займати вахтовий механік:
вахтовий механік судна з головними двигунами будь-якої потужності.

9. Посада, яку може займати судновий електромеханік:
електромеханік судна з головними двигунами будь-якої потужності.

Посади на судні, які можуть займати радіооператори за наявністю 
професійного диплому

10. Посади, які може займати радіоелектронік першого класу:
радіоелектронік першого класу на будь-якому судні;
радіоелектронік другого класу на будь-якому судні;
радіооператор ГМЗЛБ на будь-якому судні.

11. Посади, які може займати радіоелектронік другого класу:
радіоелектронік другого класу на будь-якому судні;
радіооператор ГМЗЛБ на будь-якому судні.

12. Обов’язки радіооператора ГМЗЛБ (з професійним загальним дипломом 
ГМЗЛБ) та радіооператора ГМЗЛБ (з професійним обмеженим дипломом ГМЗЛБ) 
на усіх суднах можуть виконувати судноводії.

Посади на судні, яке плаває у захищених водах, які можуть займати 
судноводії за наявністю професійного диплому

13. Посади, які може займати капітан-механік:
капітан-механік судна, яке плаває у захищених водах, крім риболовних суден;
судноводій-механік судна, яке плаває у захищених водах, крім риболовних 

суден.

14. Посада, яку може займати судноводій-механік:
судноводій-механік судна, яке плаває у захищених водах, крім риболовних 

суден.

Посади на судні, які можуть займати судноводії і механіки за наявністю 
сертифіката компетентності

15. Посади, які може займати капітан риболовних суден:
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капітан будь-якого риболовного судна;
вахтовий помічник капітана будь-якого риболовного судна.

16. Посади, які може займати капітан риболовних суден прибережного 
плавання:

капітан риболовного судна, яке здійснює прибережне плавання;
вахтовий помічник капітана будь-якого риболовного судна.

17. Посада, яку може займати вахтовий помічник капітана риболовних суден:
вахтовий помічник капітана риболовного судна.

18. Посада, яку може займати вахтовий помічник капітана риболовних суден 
прибережного плавання:

вахтовий помічник капітана риболовного судна, яке здійснює прибережне 
плавання.

19. Посади, які може займати старший механік риболовних суден:
старший механік риболовного судна,
другий механік риболовного судна.

20. Посада, яку може займати другий механік риболовних суден:
другий механік риболовного судна.

ІV. Присвоєння звань капітанам та особам командного складу

Присвоєння звань судноводіям
1. Для присвоєння звання капітана (суден валовою місткістю до 3 000 або 

суден валовою місткістю більше 3 000) кандидат має:
бути не молодше 20 років;
мати чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 

дати втрати цим свідоцтвом чинності;
мати професійний диплом вахтового помічника капітана або старшого 

помічника капітана;
мати професійний загальний диплом радіооператора ГМЗЛБ;
мати стаж роботи на судні не менш 36 місяців на посаді вахтового помічника 

капітана або не менш 24 місяців, з яких не менш 12 місяців на посаді старшого 
помічника капітана;

пройти курс підвищення кваліфікації у закладі вищої морської освіти за 
освітньо-професійною програмою підвищення професійної кваліфікації, яка 
відповідає вимогам розділу А-ІІ/2 STCW Code для підготовки капітанів та старших 
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помічників капітанів суден валовою місткістю більше 500, а також (за наявності) 
вимогам професійного стандарту, що розроблений на підставі STCW 78 і 
STCW Code (не потребується кандидату, який має диплом магістра про вищу 
морську освіту або професійний диплом старшого помічника капітана);

успішно пройти перевірку професійної компетентності капітана суден 
валовою місткістю більше 500 шляхом проведення комп’ютерного іспиту.

2. Для присвоєння звання капітана прибережного плавання кандидат має:
бути не молодше 20 років;
мати чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 

дати втрати цим свідоцтвом чинності;
мати професійний диплом вахтового помічника капітана прибережного 

плавання, або вахтового помічника капітана, або старшого помічника капітана;
мати професійний обмежений диплом радіооператора ГМЗЛБ або 

професійний загальний диплом радіооператора ГМЗЛБ (чи сертифікат про успішне 
складення комп’ютерного іспиту для радіооператорів ГМЗЛБ з професійним 
загальним дипломом ГМЗЛБ);

мати стаж роботи на судні не менше 12 місяців на посаді вахтового помічника 
капітана прибережного плавання або вахтового помічника капітана;

пройти курс підвищення кваліфікації у закладі вищої морської освіти за 
освітньо-професійною програмою підвищення професійної кваліфікації, яка 
відповідає вимогам розділу А-ІІ/3 STCW Code для підготовки капітанів суден 
валовою місткістю до 500, що здійснюють прибережне плавання, а також (за 
наявності) вимогам професійного стандарту, що розроблений на підставі STCW 78 
і STCW Code (не потребується кандидату, який має диплом бакалавра чи магістра 
про вищу морську освіту або професійний диплом старшого помічника капітана);

успішно пройти перевірку професійної компетентності капітана суден 
прибережного плавання шляхом проведення комп’ютерного іспиту.

3. Для присвоєння звання старшого помічника капітана (суден валовою 
місткістю до 3 000 або суден валовою місткістю більше 3 000) кандидат має:

мати чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 
дати втрати цим свідоцтвом чинності;

мати професійний диплом вахтового помічника капітана;
мати професійний загальний диплом радіооператора ГМЗЛБ або сертифікат 

про успішне складення комп’ютерного іспиту для радіооператорів ГМЗЛБ з 
професійним загальним дипломом ГМЗЛБ;

мати стаж роботи на судні не менш 12 місяців на посаді вахтового помічника 
капітана;

пройти курс підвищення кваліфікації у закладі вищої морської освіти за 
освітньо-професійною програмою підвищення професійної кваліфікації, яка 
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відповідає вимогам розділу А-ІІ/2 STCW Code для підготовки капітанів та старших 
помічників капітанів суден валовою місткістю більше 500, а також (за наявності) 
вимогам професійного стандарту, що розроблений на підставі STCW 78 і 
STCW Code (не потребується кандидату, який має диплом магістра про вищу 
морську освіту);

успішно пройти перевірку професійної компетентності старшого помічника 
капітана суден валовою місткістю більше 500 шляхом проведення комп’ютерного 
іспиту.

4. Для присвоєння звання вахтового помічника капітана кандидат має:
бути не молодше 18 років;
мати чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 

дати втрати цим свідоцтвом чинності;
мати диплом фахового молодшого бакалавра про фахову передвищу морську 

освіту або диплом бакалавра чи магістра про вищу морську освіту за відповідною 
спеціалізацією;

мати (не потребується протягом 5-ти років з дня видачі диплома про фахову 
передвищу чи вищу морську освіту):

1) свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки,
2) свідоцтво фахівця із засобів для виживання та рятувальних катерів (крім 

швидкісних рятувальних катерів),
3) свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею,
4) свідоцтво фахівця з надання першої медичної допомоги;
мати професійний обмежений диплом радіооператора ГМЗЛБ (чи сертифікат 

про успішне складення комп’ютерного іспиту для радіооператорів ГМЗЛБ з 
професійним обмеженим дипломом ГМЗЛБ) або професійний загальний диплом 
радіооператора ГМЗЛБ;

мати стаж роботи на судні не менше 12 місяців, як частину програми 
підготовки в закладі морської освіти, що включає підготовку на судні, яка 
відповідає вимогам розділу А-ІІ/1 STCW Code та документально підтверджена у 
книзі реєстрації підготовки, або мати стаж роботи на судні не менше 36 місяців;

протягом необхідного стажу роботи на судні виконувати обов'язки з несення 
вахти на містку під керівництвом капітана чи старшого помічника капітана 
протягом не менше 6 місяців;

успішно пройти перевірку професійної компетентності вахтового помічника 
капітана суден валовою місткістю 500 та більше шляхом проведення 
комп’ютерного іспиту.

5. Для присвоєння звання вахтового помічника капітана прибережного 
плавання кандидат має:

бути не молодше 18 років;
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мати чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 
дати втрати цим свідоцтвом чинності;

мати диплом фахового молодшого бакалавра про фахову передвищу морську 
освіту або диплом бакалавра чи магістра про вищу морську освіту за відповідною 
спеціалізацією;

мати (не потребується протягом 5-ти років з дня видачі диплома про фахову 
передвищу чи вищу морську освіту):

1) свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки,
2) свідоцтво фахівця із засобів для виживання та рятувальних катерів (крім 

швидкісних рятувальних катерів),
3) свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею,
4) свідоцтво фахівця з надання першої медичної допомоги;
мати професійний обмежений диплом радіооператора ГМЗЛБ (чи сертифікат 

про успішне складення комп’ютерного іспиту для радіооператорів ГМЗЛБ з 
професійним обмеженим дипломом ГМЗЛБ), або професійний загальний диплом 
радіооператора ГМЗЛБ;

мати стаж роботи на судні не менше 12 місяців, як частину програми 
підготовки в закладі морської освіти, що включає підготовку на судні, яка 
відповідає вимогам розділу А-ІІ/3 STCW Code та документально підтверджена у 
книзі реєстрації підготовки, або мати стаж роботи на судні не менше 36 місяців;

протягом необхідного стажу роботи на судні виконувати обов'язки з несення 
вахти на містку під керівництвом капітана або помічника капітана протягом не 
менше шести місяців;

успішно пройти перевірку професійної компетентності вахтового помічника 
капітана суден прибережного плавання шляхом проведення комп’ютерного іспиту.

Присвоєння звань механікам та електромеханікам
6. Для присвоєння звання старшого механіка (суден з головними двигунами 

потужністю до 3 000 кВт або суден з головними двигунами потужністю більше 
3 000 кВт) кандидат має:

мати чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 
дати втрати цим свідоцтвом чинності;

мати професійний диплом вахтового механіка або другого механіка;
мати стаж роботи на судні не менше 36 місяців на посаді вахтового механіка 

або не менш 24 місяців, з яких не менш 12 місяців на посаді другого механіка;
пройти курс підвищення кваліфікації у закладі вищої морської освіти за 

освітньо-професійною програмою підвищення професійної кваліфікації, яка 
відповідає вимогам розділу А-ІІІ/2 STCW Code для підготовки старших і других 
механіків суден з головними двигунами потужністю більше 3 000 кВт або суден з 
головними двигунами потужністю до 3 000 кВт, а також (за наявності) вимогам 
професійного стандарту, що розроблений на підставі STCW 78 і STCW Code (не 
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потребується кандидату, який має диплом магістра про вищу морську освіту або 
професійний диплом другого механіка);

успішно пройти перевірку професійної компетентності старшого механіка 
суден з головними двигунами потужністю до 3 000 кВт або суден з головними 
двигунами потужністю більше 3 000 кВт шляхом проведення комп’ютерного 
іспиту.

7. Для присвоєння звання другого механіка (суден з головними двигунами 
потужністю до 3 000 кВт або суден з головними двигунами потужністю більше 
3 000 кВт) кандидат має:

мати чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 
дати втрати цим свідоцтвом чинності;

мати професійний диплом вахтового механіка;
мати стаж роботи на судні не менше 12 місяців на посаді вахтового механіка;
пройти курс підвищення кваліфікації у закладі вищої морської освіти за 

освітньо-професійною програмою підвищення професійної кваліфікації, яка 
відповідає вимогам розділу А-ІІІ/2 STCW Code для підготовки старших і других 
механіків суден з головними двигунами потужністю більше 3 000 кВт або суден з 
головними двигунами потужністю до 3 000 кВт, а також (за наявності) вимогам 
професійного стандарту, що розроблений на підставі STCW 78 і STCW Code (не 
потребується кандидату, який має диплом магістра про вищу морську освіту);

успішно пройти перевірку професійної компетентності другого механіка 
суден з головними двигунами потужністю до 3 000 кВт або суден з головними 
двигунами потужністю більше 3 000 кВт шляхом проведення комп’ютерного 
іспиту.

8. Для присвоєння звання вахтового механіка кандидат має:
бути не молодше 18 років;
мати чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 

дати втрати цим свідоцтвом чинності;
мати диплом фахового молодшого бакалавра про фахову передвищу морську 

освіту або диплом бакалавра чи магістра про вищу морську освіту;
мати (не потребується протягом 5-ти років з дня видачі диплома про фахову 

передвищу чи вищу морську освіту):
1) свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки,
2) свідоцтво фахівця із засобів для виживання та рятувальних катерів (крім 

швидкісних рятувальних катерів),
3) свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею,
4) свідоцтво фахівця з надання першої медичної допомоги;
мати загальний стаж об’єднаної виробничої практики та стаж роботи на судні 

в морі не менше 12 місяців, який є частиною програми підготовки в закладі морської 
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освіти, що включає підготовку на борту судна відповідно до вимог розділу А-ІІІ/1 
STCW Code, яка документально підтверджена у книзі реєстрації підготовки, або

мати загальний стаж об’єднаної виробничої практики та стаж роботи на судні 
в морі не менше 36 місяців, з яких не менше 30 місяців роботи на судні у складі 
машинної команди з виконанням не менше 6 місяців обов’язків з несення вахти в 
машинному відділені під керівництвом старшого або другого механіка;

успішно пройти перевірку професійної компетентності вахтового механіка 
суден з головними двигунами потужністю 750 кВт та більше шляхом проведення 
комп’ютерного іспиту.

9. Для присвоєння звання електромеханіка кандидат має:
бути не молодше 18 років;
мати чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 

дати втрати цим свідоцтвом чинності;
мати диплом фахового молодшого бакалавра про фахову передвищу морську 

освіту або диплом бакалавра чи магістра про вищу морську освіту за відповідною 
спеціалізацією;

мати (не потребується протягом 5-ти років з дня видачі диплома про фахову 
передвищу чи вищу морську освіту):

1) свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки,
2) свідоцтво фахівця із засобів для виживання та рятувальних катерів (крім 

швидкісних рятувальних катерів),
3) свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею,
4) свідоцтво фахівця з надання першої медичної допомоги;
мати загальний стаж не менше 12 місяців об’єднаної виробничої практики та 

стаж роботи на судні в морі, який є частиною програми підготовки в закладі 
морської освіти, що включає підготовку на борту судна протягом не менше 6 
місяців відповідно до розділу А-ІІІ/6 STCW Code, яка документально підтверджена 
у книзі реєстрації підготовки, або

мати загальний стаж об’єднаної виробничої практики та стаж роботи на судні 
в морі не менше 36 місяців, з яких не менше 30 місяців роботи на судні у складі 
машинної команди;

успішно пройти перевірку професійної компетентності електромеханіка 
суден з головними двигунами потужністю 750 кВт та більше шляхом проведення 
комп’ютерного іспиту.

Присвоєння звань радіооператорам
10. Для присвоєння звання радіоелектроніка першого класу кандидат має:
мати чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 

дати втрати цим свідоцтвом чинності;
мати диплом радіоелектроніка другого класу;
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мати (не потребується протягом 5-ти років з дня видачі диплома 
радіоелектроніка другого класу):

1) свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки,
2) свідоцтво фахівця з надання першої медичної допомоги;
мати стаж роботи на суднах, обладнаних апаратурою ГМЗЛБ, не менше ніж 

24 місяці на посаді радіоелектроніка другого класу;
успішно пройти перевірку професійної компетентності, визначеної в 

Регламенті радіозв’язку та у розділі А-IV/2 STCW Code, шляхом проведення 
комп’ютерного іспиту.

11. Для присвоєння звання радіоелектроніка другого класу кандидат має:
бути не молодше 18 років;
мати чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 

дати втрати цим свідоцтвом чинності;
мати диплом фахового молодшого бакалавра про фахову передвищу освіту 

або диплом бакалавра чи магістра про вищу освіту за відповідною спеціалізацією;
мати (не потребується протягом 5-ти років з дня видачі диплома про вищу 

освіту):
1) свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки,
2) свідоцтво фахівця з надання першої медичної допомоги;
мати стаж роботи або навчально-виробничої практики, що пов’язана з 

радіозв’язком, не менше 6 місяців, з яких не менш, як 3 місяці, під час плавання на 
суднах, обладнаних апаратурою ГМЗЛБ;

успішно пройти перевірку професійної компетентності, визначеної в 
Регламенті радіозв’язку та у розділі А-IV/2 STCW Code, шляхом проведення 
комп’ютерного іспиту.

12. Для присвоєння звання радіооператора ГМЗЛБ (з професійним загальним 
дипломом ГМЗЛБ) кандидат має:

пройти підготовку в закладі з підготовки моряків за програмою підготовки 
операторів ГМЗЛБ (з професійним загальним дипломом ГМЗЛБ);

успішно пройти перевірку професійної компетентності, визначеної в 
Регламенті радіозв’язку та у розділі А-IV/2 STCW Code, шляхом проведення 
комп’ютерного іспиту.

13. Для присвоєння звання радіооператора ГМЗЛБ (з професійним 
обмеженим дипломом ГМЗЛБ) кандидат має:

пройти підготовку в закладі з підготовки моряків за програмою підготовки 
операторів ГМЗЛБ (з професійним обмеженим дипломом ГМЗЛБ);
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успішно пройти перевірку професійної компетентності, визначеної в 
Регламенті радіозв’язку та у розділі А-IV/2 STCW Code, шляхом проведення 
комп’ютерного іспиту.

Присвоєння звань судноводіям суден, які плавають у захищених водах
14. Для присвоєння звання капітана-механіка кандидат має:
бути не молодше 20 років;
мати чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 

дати втрати цим свідоцтвом чинності;
мати диплом судноводія-механіка;
мати (не потребується протягом 5-ти років з дня видачі диплома судноводія-

механіка):
1) свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки,
2) свідоцтво фахівця із засобів для виживання та рятувальних катерів (крім 

швидкісних рятувальних катерів),
3) свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею,
4) свідоцтво фахівця з надання першої медичної допомоги;
мати професійний обмежений диплом радіооператора ГМЗЛБ (чи сертифікат 

про успішне складення комп’ютерного іспиту для радіооператорів ГМЗЛБ з 
професійним обмеженим дипломом ГМЗЛБ), або професійний загальний диплом 
радіооператора ГМЗЛБ;

мати стаж роботи на будь-якому морському судні, зокрема, судні, що плаває 
у захищених водах, або судні внутрішнього плавання не менше 24 місяців на посаді 
судноводія-механіка.

15. Для присвоєння звання судноводія-механіка кандидат має:
бути не молодше 18 років;
мати чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 

дати втрати цим свідоцтвом чинності;
мати диплом фахового молодшого бакалавра про фахову передвищу морську 

освіту або диплом бакалавра чи магістра про вищу морську освіту за відповідною 
спеціалізацією, або професійний диплом капітана чи капітана прибережного 
плавання чи старшого помічника чи вахтового помічника чи вахтового помічника 
капітана прибережного плавання;

мати (не потребується протягом 5-ти років з дня видачі диплома про фахову 
передвищу чи вищу морську освіту):

1) свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки,
2) свідоцтво фахівця із засобів для виживання та рятувальних катерів (крім 

швидкісних рятувальних катерів),
3) свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею,
4) свідоцтво фахівця з надання першої медичної допомоги;
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мати професійний обмежений диплом радіооператора ГМЗЛБ (чи сертифікат 
про успішне складення комп’ютерного іспиту для радіооператорів ГМЗЛБ з 
професійним обмеженим дипломом ГМЗЛБ), або професійний загальний диплом 
радіооператора ГМЗЛБ;

мати стаж роботи на будь-якому морському судні, зокрема, судні, що плаває 
у захищених водах, або судні внутрішнього плавання не менше 12 місяців.

Присвоєння звань судноводіям і механікам риболовних суден
16. Для присвоєння звання капітана риболовних суден кандидат має:
бути не молодше 20 років;
мати чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 

дати втрати цим свідоцтвом чинності;
мати сертифікат компетентності вахтового помічника капітана риболовних 

суден або професійний диплом капітана чи старшого помічника капітана чи 
вахтового помічника капітана;

мати свідоцтво фахівця про початкову підготовку з безпеки на риболовних 
суднах (не потребується протягом 5-ти років з дня видачі сертифіката 
компетентності вахтового помічника капітана риболовних суден або професійного 
диплома);

мати професійний загальний диплом радіооператора ГМЗЛБ (чи сертифікат 
про успішне складення комп’ютерного іспиту для радіооператорів ГМЗЛБ з 
професійним загальним дипломом ГМЗЛБ);

мати стаж роботи на риболовному судні не менш 12 місяців на посаді 
вахтового помічника риболовного судна чи капітана риболовного судна довжиною 
не менш 12 метрів. Частина цього стажу (не більше 6 місяців) може бути замінена 
стажем роботи на посаді вахтового помічника капітана на суднах, які підпадають 
під вимоги STCW 78;

пройти курс підвищення кваліфікації у закладі вищої морської освіти або 
фахової передвищої освіти за освітньо-професійною програмою підвищення 
професійної кваліфікації, яка відповідає вимогам STCW-F для підготовки капітанів 
риболовних суден, а також (за наявності) вимогам професійного стандарту, що 
розроблений на підставі цієї конвенції (не потребується кандидату, який має 
диплом про вищу морську освіту або професійний диплом капітана чи старшого 
помічника суден валовою місткістю більше 500);

успішно пройти перевірку професійної компетентності капітана риболовних 
суден шляхом проведення комп’ютерного іспиту.

17. Для присвоєння звання капітана риболовних суден прибережного 
плавання кандидат має:

бути не молодше 18 років;
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мати чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 
дати втрати цим свідоцтвом чинності;

мати сертифікат компетентності вахтового помічника капітана риболовних 
суден прибережного плавання, або вахтового помічника капітана риболовних 
суден, або професійний диплом капітана чи старшого помічника капітана чи 
вахтового помічника капітана;

мати свідоцтво фахівця про початкову підготовку з безпеки на риболовних 
суднах (не потребується протягом 5-ти років з дня видачі сертифіката 
компетентності вахтового помічника капітана риболовних суден прибережного 
плавання, або вахтового помічника капітана риболовних суден, або професійного 
диплома);

мати професійний обмежений диплом радіооператора ГМЗЛБ (чи сертифікат 
про успішне складення комп’ютерного іспиту для радіооператорів ГМЗЛБ з 
професійним обмеженим дипломом ГМЗЛБ) або професійний загальний диплом 
радіооператора ГМЗЛБ;

мати стаж роботи на риболовному судні не менше 12 місяців на посаді 
вахтового помічника риболовного судна чи капітана риболовного судна довжиною 
не менш 12 метрів. Частина цього стажу (не більше 6 місяців) може бути замінена 
стажем роботи на посаді вахтового помічника капітана на суднах, які підпадають 
під вимоги STCW 78;

пройти курс підвищення кваліфікації у закладі вищої морської освіти або 
фахової передвищої морської освіти за освітньо-професійною програмою 
підвищення професійної кваліфікації, яка відповідає вимогам STCW-F для 
підготовки капітанів риболовних суден, а також (за наявності) вимогам 
професійного стандарту, що розроблений на підставі цієї конвенції (не 
потребується кандидату, який має диплом про вищу морську освіту або 
професійний диплом капітана чи старшого помічника суден валовою місткістю 
вище 500);

успішно пройти перевірку професійної компетентності капітана риболовних 
суден прибережного плавання шляхом проведення комп’ютерного іспиту.

18. Для присвоєння звання вахтового помічника капітана риболовних суден 
кандидат має:

бути не молодше 18 років;
мати чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 

дати втрати цим свідоцтвом чинності;
мати диплом фахового молодшого бакалавра про фахову передвищу морську 

освіту або диплом бакалавра чи магістра про вищу морську освіту за відповідною 
спеціалізацією;
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мати свідоцтво фахівця про початкову підготовку з безпеки на риболовних 
суднах (не потребується протягом 5-ти років з дня видачі диплома про фахову 
передвищу чи вищу морську освіту);

мати професійний обмежений диплом радіооператора ГМЗЛБ (чи сертифікат 
про успішне складення комп’ютерного іспиту для радіооператорів ГМЗЛБ з 
професійним обмеженим дипломом ГМЗЛБ) або професійний загальний диплом 
радіооператора ГМЗЛБ;

мати стаж роботи на судні не менше 24 місяців у складі палубної команди 
риболовного судна. Частина цього стажу (не більше 12 місяців) може бути замінена 
проходженням програми підготовки, яка включає підготовку на судні, що підпадає 
під вимоги STCW 78, та яка відповідає вимогам розділу A-II/1 STCW Code та 
документально підтверджена у книзі реєстрації підготовки;

успішно пройти перевірку професійної компетентності вахтового помічника 
капітана риболовних суден шляхом проведення комп’ютерного іспиту.

19. Для присвоєння звання вахтового помічника капітана риболовних суден 
прибережного плавання кандидат має:

бути не молодше 18 років;
мати чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 

дати втрати цим свідоцтвом чинності;
мати диплом фахового молодшого бакалавра про фахову передвищу морську 

освіту або диплом молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра про вищу морську 
освіту за відповідною спеціалізацією;

мати диплом магістра, бакалавра чи молодшого бакалавра про вищу морську 
освіту про фахову передвищу морську освіту;

мати свідоцтво фахівця про початкову підготовку з безпеки на риболовних 
суднах (не потребується протягом 5-ти років з дня видачі диплома про фахову 
передвищу чи вищу морську освіту);

мати професійний обмежений диплом радіооператора ГМЗЛБ (чи сертифікат 
про успішне складення комп’ютерного іспиту для радіооператорів ГМЗЛБ з 
професійним обмеженим дипломом ГМЗЛБ) або професійний загальний диплом 
радіооператора ГМЗЛБ;

мати стаж роботи на судні не менше 24 місяців у складі палубної команди 
риболовного судна. Частина цього стажу (не більше 12 місяців) може бути замінена 
проходженням програми підготовки, яка включає підготовку на судні, що підпадає 
під вимоги STCW 78, та яка відповідає вимогам розділу A-II/1 STCW Code та 
документально підтверджена у книзі реєстрації підготовки;

успішно пройти перевірку професійної компетентності вахтового помічника 
капітана риболовних суден прибережного плавання шляхом проведення 
комп’ютерного іспиту.
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20. Для присвоєння звання старшого механіка риболовних суден кандидат 
має:

бути не молодше 18 років;
мати чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 

дати втрати цим свідоцтвом чинності;
мати сертифікат компетентності вахтового механіка риболовних суден або 

професійний диплом старшого механіка чи другого механіка;
мати свідоцтво фахівця про початкову підготовку з безпеки на риболовних 

суднах (не потребується протягом 5-ти років з дня видачі сертифіката 
компетентності вахтового механіка риболовних суден або професійного диплома);

мати стаж роботи на судні не менше 24 місяців, з яких не менш 12 місяців на 
посаді другого механіка;

пройти курс підвищення кваліфікації у закладі вищої морської освіти або 
фахової передвищої морської освіти за освітньо-професійною програмою 
підвищення професійної кваліфікації, яка відповідає вимогам STCW-F для 
підготовки старших і других механіків риболовних суден, а також (за наявності) 
вимогам професійного стандарту, що розроблений на підставі цієї конвенції (не 
потребується кандидату, який має диплом магістра або професійний диплом 
старшого механіка чи другого механіка суден з головними двигунами потужністю 
до більше 750 кВт);

успішно пройти перевірку професійної компетентності старшого механіка 
риболовних суден шляхом проведення комп’ютерного іспиту.

21. Для присвоєння звання другого механіка риболовних суден кандидат має:
бути не молодше 18 років;
мати чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 

дати втрати цим свідоцтвом чинності;
мати диплом фахового молодшого бакалавра про фахову передвищу морську 

освіту або диплом бакалавра чи магістра про вищу морську освіту за відповідною 
спеціалізацією або мати професійний диплом старшого механіка чи другого 
механіка чи вахтового механіка;

мати свідоцтво фахівця про початкову підготовку з безпеки на риболовних 
суднах (не потребується протягом 5-ти років з дня видачі диплома про фахову 
передвищу чи вищу морську освіту або професійного диплома);

мати стаж роботи на судні у складі машинної команди не менше 12 місяців;
успішно пройти перевірку професійної компетентності другого механіка 

риболовних суден шляхом проведення комп’ютерного іспиту.

Присвоєння звань випускникам закладів морської освіти
22. Присвоєння звання особи командного складу рівня експлуатації 

(вахтового помічника капітана, вахтового помічника капітана суден прибережного 
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плавання, вахтового помічника капітана риболовних суден, вахтового помічника 
капітана риболовних суден прибережного плавання, судноводія-механіка, 
вахтового механіка, електромеханіка, радіоелектроніка другого класу) 
випускникам морських закладів освіти здійснюється на підставі успішного 
складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту, який проводиться в 
установленому законодавством порядку у цих закладах. Видача кваліфікаційного 
документа моряка таким особам здійснюється на безоплатній основі.

Програми єдиних державних кваліфікаційних іспитів моряків розробляються 
закладами морської освіти, затверджуються МОН за погодженням з 
Адміністрацією судноплавства та оприлюднюється відповідно до законодавства. 
До програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту кандидатів на отримання 
професійних дипломів включається перевірка їх професійної компетентності, 
необхідна для присвоєння відповідного звання шляхом проведення комп’ютерного 
іспиту.

23. Для присвоєння звання особи командного складу випускник має:
бути не молодше 18 років;
мати чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 

дати втрати цим свідоцтвом чинності;
мати професійний обмежений диплом радіооператора ГМЗЛБ (чи сертифікат 

про успішне складення комп’ютерного іспиту для радіооператорів ГМЗЛБ з 
професійним обмеженим дипломом ГМЗЛБ) або професійний загальний диплом 
радіооператора ГМЗЛБ (потребується тільки судноводіям);

мати стаж роботи на судні або на березі, що перебачений цим Положенням 
для присвоєння відповідного звання.

Випускник морського закладу освіти, який успішно пройшов єдиний 
державний кваліфікаційний іспит, але не відповідає одній або декільком вимогам 
цього пункту Правил, має право на присвоєння звання особи командного складу 
протягом 12 місяців з дня проведення цього іспиту за умовою дотримання ним усіх 
вимог цього пункту Правил.

V. Кваліфікаційні документи про спеціальну підготовку

1. Спеціальна підготовка моряків здійснюється під час підвищення 
кваліфікації у закладах вищої морської освіти або фахової передвищої освіти за 
освітньо-професійною програмою підвищення професійної кваліфікації або на 
спеціальних короткострокових курсах з окремих видів підготовки, які поводять 
заклади з підготовки моряків.

2. Строк дії свідоцтв фахівця про спеціальну підготовку складає 5 років для:



25

свідоцтв фахівця про початкову підготовку для суден, на які поширюється дія 
IGF Code,

свідоцтв фахівця про розширену підготовку для суден, на які поширюється 
дія IGF Code.

Строк дії інших свідоцтв фахівця про спеціальну підготовку є необмеженим.
Строк дії свідоцтв, які є документальними доказами підготовки відповідно до 

STCW 78, складає 5 років для:
свідоцтв про підготовку з управління неорганізованими масами людей,
свідоцтв про підготовку з управління в критичних ситуаціях,
свідоцтв про підготовку з безпеки пасажирів і вантажу на пасажирських 

суднах «ро-ро».

Отримання свідоцтв фахівця про спеціальну підготовку
3. Початкова підготовка капітанів та осіб командного складу, обов'язки яких 

стосуються вантажу або вантажного устаткування, для роботи на нафтових 
танкерах і танкерах-хімовозах підтверджується свідоцтвом фахівця про 
проходження початкової підготовки для здійснення вантажних операцій на 
нафтових танкерах та танкерах-хімовозах. Кандидат на отримання цього свідоцтва 
фахівця має:

мати стаж роботи не менше 3 місяців на нафтових танкерах або танкерах-
хімовозах та відповідати стандарту компетентності, зазначеному у пункті 1 розділу 
A-V/1-1 STCW Code; або

пройти курс початкової підготовки з питань вантажних операцій на нафтових 
танкерах та танкерах-хімовозах та відповідати стандарту компетентності, 
зазначеному у пункті 1 розділу A-V/1-1 STCW Code.

4. Розширена підготовка капітанів, старших механіків, старших помічників 
капітана, других механіків для здійснення вантажних операцій на нафтових 
танкерах підтверджується свідоцтвом фахівця про проходження розширеної 
підготовки для здійснення вантажних операцій на нафтових танкерах. Кандидат на 
отримання цього свідоцтва фахівця має:

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

1) мати стаж роботи не менше 3 місяців на нафтових танкерах, або
2) пройти щонайменше 1 місяць підготовки на нафтових танкерах на 

понадштатній посаді, включаючи не менше трьох операцій із завантаження та трьох 
операцій з вивантаження, документально підтверджений у книзі реєстрації 
підготовки, та

пройти курс розширеної підготовки для здійснення вантажних операцій на 
нафтових танкерах і відповідати стандарту компетентності, зазначеному у пункті 2 
розділу A-V/1-1 STCW Code.
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5. Розширена підготовка капітанів, старших механіків, старших помічників 
капітана, других механіків для здійснення вантажних операцій на танкерах-
хімовозах підтверджується свідоцтвом фахівця про проходження розширеної 
підготовки для здійснення вантажних операцій на танкерах-хімовозах. Кандидат на 
отримання цього свідоцтва фахівця має:

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

1) мати стаж роботи не менше 3 місяців на танкерах-хімовозах, або
2) пройти щонайменше 1 місяць підготовки на танкерах-хімовозах на 

понадштатній посаді, включаючи не менше трьох операцій із завантаження та трьох 
операцій з вивантаження, документально підтверджений у Книзі реєстрації 
підготовки, та

пройти курс розширеної підготовки для здійснення вантажних операцій на 
танкерах-хімовозах і відповідати стандарту компетентності, зазначеному у пункті 3 
розділу A-V/1-1 STCW Code.

6. Початкова підготовка капітанів та осіб командного складу, обов'язки яких 
стосуються вантажу або вантажного устаткування для роботи на танкерах-газовозах 
підтверджується свідоцтвом фахівця про проходження початкової підготовки для 
здійснення вантажних операцій на танкерах-газовозах. Кандидат на отримання 
цього свідоцтва фахівця має:

мати стаж роботи не менше 3 місяців на танкерах-газовозах та відповідати 
стандарту компетентності, зазначеному у пункті 1 розділу A-V/1-2 STCW Code, або

пройти курс початкової підготовки з питань вантажних операцій на танкерах-
газовозах та відповідати стандарту компетентності, зазначеному у пункті 1 розділу 
A-V/1-2 STCW Code.

7. Розширена підготовка капітанів, старших механіків, старших помічників 
капітана, других механіків для здійснення вантажних операцій на танкерах-
газовозах підтверджується свідоцтвом фахівця про проходження розширеної 
підготовки для здійснення вантажних операцій на танкерах-газовозах. Кандидат на 
отримання цього свідоцтва фахівця має:

мати свідоцтво фахівця про проходження початкового курсу підготовки для 
здійснення вантажних операцій на танкерах-газовозах, та

1) мати стаж роботи не менше 3 місяців на танкерах-газовозах, або
2) пройти щонайменше 1 місяць підготовки на танкерах-газовозах на 

понадштатній посаді, включаючи не менше трьох операцій із завантаження та трьох 
операцій з вивантаження, документально підтвердженій у Книзі реєстрації 
підготовки, та
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пройти курс розширеної підготовки для здійснення вантажних операцій на 
нафтових танкерах і відповідати стандарту компетентності, зазначеному у пункті 2 
розділу A-V/1-2 STCW Code.

8. Початкова підготовка капітанів та осіб командного складу, обов'язки яких 
стосуються безпеки, що пов’язана з паливом, з використанням палива або 
реагуванням у надзвичайній ситуації, пов’язаної з паливом на суднах, на які 
поширюється дія IGF Code, для роботи на суднах, на які поширюється дія IGF Code 
підтверджується свідоцтвом фахівця про проходження початкової підготовки для 
суден, на які поширюється дія IGF Code. Кандидат на отримання цього свідоцтва 
фахівця має:

пройти курс початкової підготовки з питань безпеки суден, на які 
поширюється дія IGF Code та відповідати стандарту компетентності, зазначеному 
у пункті 5 розділу A-V/3 STCW Code, або

мати свідоцтво фахівця про проходження початкової підготовки для 
здійснення вантажних операцій на танкерах-газовозах, або

мати свідоцтво фахівця про проходження розширеної підготовки для 
здійснення вантажних операцій на танкерах-газовозах.

9. Розширена підготовка капітанів та механіків для роботи на суднах, на які 
поширюється дія IGF Code, підтверджується свідоцтвом фахівця про проходження 
розширеної підготовки для суден, на які поширюється дія IGF Code. Кандидат на 
отримання цього свідоцтва фахівця має:

1) пройти курс розширеної підготовки для роботи на суднах, на які 
поширюється дія IGF Code, відповідати стандарту компетентності, зазначеному 
у пункті 2 розділу A-V/3 STCW Code, та

2) мати стаж роботи не менше 1 місяця на судні, на яке поширюється дія IGF 
Code, який включає не менше трьох операцій з бункерування із завантаження та 
трьох операцій з вивантаження. Дві з трьох операцій з бункерування можуть бути 
замінені підготовкою на тренажері у складі розширеної підготовки для роботи на 
суднах, на які поширюється дія IGF Code, або

мати свідоцтво фахівця про проходження розширеної підготовки для 
здійснення вантажних операцій на танкерах-газовозах.

10. Початкова підготовка капітанів, старших помічників капітана і вахтових 
помічників капітана для роботи на суднах, що експлуатуються у полярних водах, 
підтверджується свідоцтвом фахівця про початкову підготовку для суден, що 
експлуатуються у полярних водах. Кандидат на отримання цього свідоцтва фахівця 
має:
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пройти курс початкової підготовки для суден, що експлуатуються у полярних 
водах та відповідати стандарту компетентності, зазначеному у пункті 1 розділу A-
V/4 STCW Code.

11. Розширена підготовка капітанів та старших помічників капітана для 
роботи на суднах, що експлуатуються у полярних водах, підтверджується 
свідоцтвом фахівця про проходження розширеної підготовки для суден, що 
експлуатуються у полярних водах. Кандидат на отримання цього свідоцтва фахівця 
має:

мати свідоцтво фахівця про проходження початкової підготовки для суден, 
що експлуатуються у полярних водах;

мати стаж роботи не менше 2 місяців на судні, що експлуатується у полярних 
водах, на посаді капітана, старшого помічника капітана або вахтового помічника 
капітана;

пройти курс розширеної підготовки для суден, що експлуатуються у 
полярних водах та відповідати стандарту компетентності, зазначеному у пункті 2 
розділу A-V/4 STCW Code.

Отримання свідоцтв про спеціальну підготовку для пасажирських суден
12. Підготовка капітанів та осіб командного складу пасажирських суден з 

управління неорганізованими масами людей на пасажирських суднах 
підтверджується свідоцтвом про підготовку з управління неорганізованими масами 
людей на пасажирських суднах. Кандидат на отримання цього свідоцтва має:

мати свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки або 
професійний диплом капітана, помічника капітана, механіка або електромеханіка, 
та

пройти підготовку з управління неорганізованими масами людей на 
пасажирських суднах, що відповідає пункту 3 розділу A-V/2 STCW Code.

13. Підготовка капітанів, старших механіків, старших помічників капітана, 
других механіків пасажирських суден з управління та поведінки людини в 
критичних ситуаціях на пасажирських суднах підтверджується свідоцтвом про 
підготовку з управління в критичних ситуаціях на пасажирських суднах. Кандидат 
на отримання цього свідоцтва має:

мати свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки або 
професійний диплом капітана, помічника капітана, механіка або електромеханіка, 
та

пройти підготовку з управління та поведінки людини в критичних ситуаціях 
на пасажирських суднах, що відповідає пункту 4 розділу A-V/2 STCW Code.
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14. Підготовка капітанів, старших механіків, старших помічників капітана, 
других механіків пасажирських суден «ро-ро», що здійснюють міжнародні рейси, з 
безпеки пасажирів і вантажу, а також водонепроникності корпусу на пасажирських 
суднах «ро-ро» підтверджується видачою свідоцтва про підготовку з безпеки 
пасажирів і вантажу на пасажирських суднах «ро-ро». Кандидат на отримання цього 
свідоцтва має: 

мати свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки або 
професійний диплом капітана, помічника капітана, механіка або електромеханіка, 
та

пройти підготовку з безпеки пасажирів і вантажу, а також водонепроникності 
корпусу на пасажирських суднах «ро-ро», що відповідає пункту 5 розділу A-V/2 
STCW Code.

VІ. Кваліфікаційні документи про підготовку з надзвичайних ситуацій, 
техніки безпеки, охорони судна, медичного догляду та виживання, а також з 

питань безпеки на риболовних суднах

1. Підготовка з надзвичайних ситуацій, техніки безпеки, охорони судна, 
медичного догляду та виживання, а також з питань безпеки на риболовних суднах 
(далі – підготовка моряків з питань безпеки) здійснюється під час здобуття 
курсантами морської освіти в закладах вищої і фахової передвищої освіти, під час 
підвищення кваліфікації у закладах вищої морської освіти або фахової передвищої 
освіти за освітньо-професійною програмою підвищення професійної кваліфікації 
або на спеціальних короткострокових курсах з окремих видів підготовки, які 
поводять заклади з підготовки моряків.

2. Проходження початкової підготовки з питань безпеки (із способів 
особистого виживання, протипожежної безпеки та боротьби з пожежею, надання 
елементарної медичної допомоги, а також особистої безпеки та громадських 
обов'язків) підтверджується видачою особам командного складу свідоцтва фахівця 
про початкову підготовку з питань безпеки. Професійні дипломи капітанів, 
помічників капітана, механіків і електромеханіків, а також підтвердження до них 
протягом 5-ти років після видачі є підтвердженням проходження ними цієї 
підготовки.

Початкова підготовка з питань безпеки за скороченою програмою призначена 
для осіб командного складу рівня експлуатації, які відповідно до цього Положення 
мають необхідний стаж роботи на судні відповідно до їх професійних дипломів. 
Проходження цієї підготовки підтверджується видачою особам командного складу 
свідоцтва фахівця про початкову підготовку з питань безпеки (за скороченою 
програмою)
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Перелік компетентності осіб командного складу рівня експлуатації для 
підготовки з питань безпеки за скороченою програмою, наведений у додатку 5. 
Строк дії свідоцтва фахівця про початкову підготовку з питань безпеки та свідоцтва 
фахівця про початкову підготовку з питань безпеки (за скороченою програмою) 
складає 5 років.

3. Проходження підготовки із засобів для виживання та рятувальних катерів 
(крім швидкісних рятувальних катерів) підтверджується видачою особам 
командного складу свідоцтва фахівця із засобів для виживання та рятувальних 
катерів (крім швидкісних рятувальних катерів). Строк дії цих свідоцтв фахівця 
складає 5 років.

Професійні дипломи капітанів, помічників капітана, механіків та 
електромеханіків і підтвердження до них протягом 5-ти років після видачі є 
підтвердженням проходження цієї підготовки.

4. Проходження підготовки з швидкісних рятувальних катерів 
підтверджується видачою особам командного складу свідоцтва фахівця з 
швидкісних рятувальних катерів, строк дії якого складає 5 років.

5. Проходження розширеної підготовки з боротьби з пожежею 
підтверджується видачою особам командного складу свідоцтва фахівця про 
проходження розширеної підготовки з боротьби з пожежею. Строк дії цих свідоцтв 
фахівця складає 5 років.

Професійні дипломи капітанів, помічників капітана, механіків та 
електромеханіків, а також підтвердження до них протягом 5-ти років після видачі є 
підтвердженням проходження цієї підготовки.

6. Проходження підготовки з надання першої медичної допомоги 
підтверджується видачою особам командного складу свідоцтва фахівця з надання 
першої медичної допомоги. Строк дії цього свідоцтва необмежений.

Професійні дипломи капітанів, помічників капітана, механіків та 
електромеханіків є підтвердженням проходження ними цієї підготовки.

7. Проходження підготовки з медичного догляду підтверджується видачою 
особам командного складу свідоцтва фахівця з медичного догляду. Строк дії цього 
свідоцтва необмежений.

Професійні дипломи капітанів і старших помічників капітана є 
підтвердженням проходження ними цієї підготовки.
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8. Проходження підготовки осіб командного складу, відповідальних за 
охорону судна відповідно до SOLAS 1974 та STCW 78, підтверджується свідоцтвом 
фахівця, відповідального за охорону судна. Строк дії цього свідоцтва необмежений.

9. Проходження ознайомлення, підготовки та інструктажу усіх осіб 
командного складу з питань охорони судна підтверджується свідоцтвом 
фахівця про ознайомлювальну підготовку з питань охорони судна. Строк дії цього 
свідоцтва необмежений.

Професійні дипломи капітанів, помічників капітана, механіків та 
електромеханіків є також підтвердженням проходження ними цієї підготовки.

10. Проходження підготовки з питань виконання обов’язків з охорони судна 
особами командного складу, до обов’язків яких включені зокрема обов’язки з 
охорони судна, підтверджується свідоцтвом фахівця з питань охорони судна. Строк 
дії цього свідоцтва необмежений.

Професійні дипломи капітанів, помічників капітана, механіків та 
електромеханіків є також підтвердженням проходження ними цієї підготовки.

11. До виконання будь-яких обов’язків на риболовному судні допускаються 
особи командного складу, які пройшли початкову підготовку з питань безпеки на 
риболовному судні, що передбачена STCW-F.

Проходження такої підготовки підтверджується свідоцтвами фахівця про 
початкову підготовку з питань безпеки риболовних суден, строк дії яких фахівця 
складає 5 років. Сертифікати компетентності капітанів, помічників капітана та 
механіків риболовних суден протягом 5-ти років після видачі також підтверджують 
проходження цієї підготовки.

VІІ. Підтвердження збереження професійної придатності моряків

1. Збереження професійної придатності моряка для продовження його роботи 
на посаді капітана або особи командного складу екіпажу судна (крім роботи на 
суднах, які плавають у захищених водах), що відповідають його професійному 
диплому або сертифікату компетентності, потребує підтвердження протягом 
строку, що не перевищує 5-ти років з дати видачі такого професійного диплома чи 
сертифіката компетентності або підтвердження до них.

Збереження професійної придатності моряка для продовження його роботи на 
певних посадах на певних типах суден, що відповідають його кваліфікаційному 
документу, також потребує підтвердження протягом строку, що не перевищує 5-ти 
років з дати видачі такого кваліфікаційного документа.
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Збереження професійної придатності судноводія для роботи на суднах, які 
плавають у захищених водах, потребує підтвердження протягом строку, що не 
перевищує 10-ти років з дати видачі його професійного диплома або підтвердження 
до нього.

Подача заяви на підтвердження збереження професійної придатності може 
бути подана моряком як до, так і після дати настання 5-ти (10-ти для судноводіїв 
суден, які плавають у захищених водах) років з дати видачі його професійного 
диплома або підтвердження до нього.

Збереження моряком його професійної придатності для виконання 
професійних обов’язків, засвідчується підтвердженням до професійного диплома 
або сертифіката компетентності.

2. Збереження професійної придатності моряка, власника професійного 
диплома або сертифіката компетентності (крім судноводіїв суден, які плавають у 
захищених водах), вважається підтвердженим, якщо моряк:

має чинне медичне свідоцтво моряка або пройшло не більш трьох місяців з 
дати втрати цим свідоцтвом чинності, та

пройшов початкову підготовку з питань безпеки за скороченою програмою і 
має свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки (за скороченою 
програмою) (потребується тільки особам командного складу рівня експлуатації), 
або

пройшов  (тільки для риболовних суден) початкову підготовку з питань 
безпеки на риболовному судні та має свідоцтво фахівця про початкову підготовку з 
питань безпеки риболовних суден (не потребується капітанам та особам 
командного складу рівня управління), та

має стаж роботи на судні з виконанням при цьому функцій, що відповідають 
його професійному диплому або сертифікату компетентності протягом:

1) загалом не менше 12 місяців з попередніх 5 років, або
2) загалом не менше 3 місяців з попередніх 6 місяців безпосередньо перед 

підтвердженням дійсності диплома.

3. Якщо капітан чи особа командного складу (крім риболовних суден) не має 
необхідного стажу роботи на судні, для підтвердження збереження професійної 
придатності він має:

пройти початкову підготовку з питань безпеки, підготовку із засобів для 
виживання та рятувальних катерів (крім швидкісних рятувальних катерів), 
розширену підготовку з боротьби з пожежею і мати:

1) свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки,
2) свідоцтво фахівця із засобів для виживання та рятувальних катерів (крім 

швидкісних рятувальних катерів),
3) свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею, та
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успішно пройти перевірку професійної компетентності для відповідної 
посади шляхом проведення комп’ютерного іспиту, або

успішно пройти підготовку шляхом підвищення професійної кваліфікації у 
закладі вищої морської освіти (капітани, особи командного складу рівня управління 
або експлуатації) або у закладі фахової передвищої морської освіти (особи 
командного складу рівня експлуатації) за освітньо-професійною програмою, яка 
відповідає вимогам STCW 78 і STCW Code для відповідної професії (посади), а 
також (за наявності) вимогам професійних стандартів, що розроблені на підставі 
цієї конвенції.

Якщо капітан чи особа командного складу риболовного судна не має 
необхідного стажу роботи на судні, для підтвердження збереження професійної 
придатності він має:

пройти початкову підготовку з питань безпеки на риболовному судні та мати 
свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки риболовних суден, та

успішно пройти перевірку професійної компетентності для відповідної 
посади шляхом проведення комп’ютерного іспиту, або

успішно пройти підготовку шляхом підвищення професійної кваліфікації у 
закладі вищої морської освіти (капітани, особи командного складу рівня управління 
або експлуатації) або у закладі фахової передвищої морської освіти (особи 
командного складу рівня експлуатації) за освітньою або освітньо-професійною 
програмою, яка відповідає вимогам STCW-F для відповідної професії (посади), а 
також (за наявності) вимогам професійних стандартів, що розроблені на підставі 
цієї конвенції.

4. Професійна придатність моряка, який є власником професійного диплома, 
для роботи на нафтовому танкері, танкері-хімовозі або танкері-газовозі, вважається 
підтвердженою, якщо моряк:

має стаж роботи на судні з виконанням при цьому функцій, що відповідають 
його професійному диплому або підтвердженню, протягом загалом не менше 3 
місяців з попередніх 5 років, або

пройшов відповідний курс підготовки для нафтових танкерів, танкерів-
хімовозів чи танкерів-газовозів.

5. Професійна придатність моряка для роботи на пасажирських суднах або 
пасажирських суднах «ро-ро», який є власником відповідного свідоцтва або 
свідоцтв про спеціальну підготовку для пасажирських суден, вважається 
підтвердженою, якщо моряк має стаж роботи на пасажирському судні чи 
пасажирському судні «ро-ро» протягом:

1) загалом не менше 12 місяців з попередніх 5 років, або
2) загалом не менше 3 місяців з попередніх 6 місяців безпосередньо перед 

підтвердженням дійсності диплома.
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Заклади з підготовки моряків вносять відповідну інформацію до Державного 
реєстру документів моряків. Видача нового свідоцтва (нових свідоцтв) про 
спеціальну підготовку для пасажирських суден не потребується. 

6. Професійна придатність моряка, який є власником професійного диплома, 
для роботи на судні, що експлуатується у полярних водах, вважається 
підтвердженою, якщо моряк:

має стаж роботи на судні, що експлуатується у полярних водах, з виконанням 
при цьому функцій, що відповідають його професійному диплому протягом загалом 
не менше 2 місяців з попередніх 5 років, або

успішно пройшов перевірку професійної компетентності для відповідної 
посади на судні, яке експлуатується в полярних водах шляхом проведення 
комп’ютерного іспиту, або

пройшов курс початкової (вахтові помічники) або розширеної (капітани та 
старші помічники капітана) підготовки для суден, що експлуатуються у полярних 
водах.

7. Збереження професійної придатності моряка, власника професійного 
диплома судноводія суден, які плавають у захищених водах, вважається 
підтвердженим, якщо моряк:

має чинне медичне свідоцтво моряка, та
пройшов початкову підготовку з питань безпеки за скороченою програмою і 

має свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки (за скороченою 
програмою).

 

VІІІ. Обчислення стажу роботи моряків

1. Відомості про стаж роботи моряка на судні вносяться до послужної книжки 
моряка. Такі записи мають бути підписані капітаном судна та можуть бути завірені 
судновою печаткою. Відомості про стаж роботи кандидата на присвоєння звання 
особи командного складу на березі під час проходження ним об’єднаної виробничої 
або навчально-виробничої практики вносяться до книги реєстрації підготовки.

2. Для підтвердження збереження професійної придатності моряка, власника 
професійного диплома або сертифіката компетентності, стажем роботи на судні з 
виконанням при цьому функцій, що відповідають його професійному диплому або 
сертифікату компетентності, вважається стаж роботи на найвищій посаді, яку може 
займати моряк, власник цього диплому або сертифікату, або на нижчій за неї.

Стаж роботи на судні
3. Для присвоєння звання особи командного складу:
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капітана,
старшого помічника капітана,
радіоелектроніка першого класу,
радіоелектроніка другого класу,

стажем роботи на судні вважається стаж роботи на самохідних морських суднах і 
суднах змішаного плавання валовою місткістю більше 500.

4. Для присвоєння звання особи командного складу:
вахтового помічника капітана,
вахтового помічника капітана прибережного плавання,
вахтового механіка,
електромеханіка,

стажем роботи на судні вважається стаж роботи на самохідних морських суднах і 
суднах внутрішнього плавання.

5. Для присвоєння звання особи командного складу:
старшого механіка,
другого механіка,

стажем роботи на судні вважається стаж роботи на самохідних морських суднах і 
суднах внутрішнього плавання з головними двигунами потужністю більше 750 кВт.

6. Для присвоєння звання особи командного складу:
капітана-механіка,
судноводія-механіка,

стажем роботи на судні вважається стаж роботи на самохідних морських суднах і 
суднах внутрішнього плавання незалежно від валової місткості.

7. Для присвоєння звання особи командного складу:
капітан риболовних суден,
капітан риболовних суден прибережного плавання,

стажем роботи на риболовному судні вважається стаж роботи на риболовних суднах 
довжиною не менше 12 метрів, а стажем роботи на суднах, які підпадають під 
вимоги STCW 78 – стаж роботи на самохідних морських суднах і суднах змішаного 
плавання валовою місткістю більше 500.

8. Для присвоєння звання особи командного складу:
вахтовий помічник капітана риболовних суден,
вахтовий помічник капітана риболовних суден прибережного плавання,

стажем роботи на риболовному судні вважається стаж роботи на риболовних суднах 
довжиною не менше 12 метрів, а стажем роботи на суднах, які підпадають під 
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вимоги STCW 78 – стаж роботи на самохідних морських суднах і суднах 
внутрішнього плавання.

9. Для присвоєння звання особи командного складу:
старшого механіка риболовних суден,
другого механіка риболовних суден,

стажем роботи на судні вважається стаж роботи на самохідних морських суднах і 
суднах змішаного плавання з головними двигунами потужністю більше 750 кВт.

10. У послужній книжці моряка зазначається кількість повних місяців та днів. 
Один місяць означає 30 днів.

Стаж роботи на судні починається з дня прибуття на судно і закінчується днем 
списання з судна, які враховуються, як цілі дні. Підрахунок загального стажу 
роботи за певний період здійснюється шляхом складення стажу роботи на окремих 
суднах або посадах.

Час міжрейсової стоянки судна та (або) знаходження судна в ремонті (не 
більше 30 днів) включається до стажу роботи на судні.

11. У послужній книжці моряка також зазначаються райони плавання:
далеке плавання;
прибережне плавання; 
змішане плавання; 
плавання у захищених водах.
Стажем роботи на судні змішаного плавання вважається робота на такому 

судні, яке заходило під час плавання до морських портів, які мають бути вказані у 
послужній книжці моряка.

ІХ. Отримання, вилучення, призупинення дії та анулювання кваліфікаційних 
документів

1. Адміністрація судноплавства видає капітанам та особам командного складу 
кваліфікаційні документи:

1) професійні дипломи,
2) підтвердження до професійних дипломів,
3) сертифікати компетентності,
4) підтвердження до сертифікатів компетентності,
5) пільгові дозволи;
свідоцтва фахівця про спеціальну підготовку:
6) свідоцтва фахівця про проходження початкової підготовки для здійснення 

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

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

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

10) свідоцтва фахівця про проходження розширеної підготовки для 
здійснення вантажних операцій на танкерах-газовозах.

2. Для отримання кваліфікаційних документів або для підтвердження 
збереження професійної придатності моряк подає Адміністрації судноплавства 
заяву за формою, що наведена у додатку 6. Перелік документів, що додаються до 
заяви на отримання кваліфікаційних документів або для підтвердження збереження 
професійної придатності наведений у додатку 7. 

Заява подається:
в паперовій формі – в підрозділи з надання адміністративних послуг Адміністрації 
судноплавства у місті Києві та територіальних органів Адміністрації судноплавства 
у містах Ізмаїлі, Одесі, Херсоні, Севастополі1, Керчі1, Маріуполі, чи центр надання 
адміністративних послуг, чи державне підприємство «Сервісний центр морського 
та річкового транспорту» або

в електронній формі з використанням електронного підпису – в Електронній 
системі.

3. Заява, подана моряком для отримання кваліфікаційних документів або для 
підтвердження збереження ним професійної придатності, розглядається 
Адміністрацією судноплавства протягом 3 робочих днів. За результатами розгляду:

приймається рішення про видачу моряку кваліфікаційного документу або 
підтвердження до професійного диплома чи сертифіката компетентності, або;

моряку надається відмова у видачі кваліфікаційного документу або 
підтвердження до професійного диплома чи сертифіката компетентності.

4. Кваліфікаційний документ видається моряку у підрозділі з надання 
адміністративних послуг Адміністрації судноплавства, яке моряк зазначив у заяві, 
чи центрі надання адміністративних послуг, чи державному підприємстві 
«Сервісний центр морського та річкового транспорту» протягом 2 робочих днів 
після прийняття відповідного рішення в паперовому вигляді. Про готовність 
кваліфікаційного документу моряк повідомляється за допомогою засобів 
телефонного зв’язку або іншими доступними засобами зазначеними моряком у 
заяві.

1 Тимчасово не здійснюється
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Кваліфікаційний документ в електронному вигляді самостійно 
завантажується моряком з Електронної системи або за його бажанням може бути 
роздрукований у державному підприємстві «Сервісний центр морського та 
річкового транспорту».

5. Відмова у видачі кваліфікаційного документа надається моряку з 
використанням засобу зв’язку, який моряк зазначив у заяві підписана головою 
Державної кваліфікаційної комісії моряків із застосуванням електронного підпису.

Вичерпними підставами для відмови у видачі кваліфікаційного документу є:
неподання будь-якого з документів, що передбачений цим Положенням;
відсутність в Реєстрі документів про освіту відомостей про диплом про 

морську освіту, виданий, починаючи з 2000 року (перевіряється лише у випадку 
присвоєння звання особи командного складу, умовою якого відповідно до розділу 
IV Положення є наявність документа про освіту);

відсутність в Державному реєстрі документів моряків відомостей про 
чинність кваліфікаційного документа, наявність якого потребується для видачі 
нового кваліфікаційного документу або для підтвердження збереження професійної 
придатності (перевіряється лише у випадку присвоєння звання особи командного 
складу або підтвердження  збереження професійної придатності, умовою якого 
відповідно до розділів IV або VII Положення є наявність такого кваліфікаційного 
документа);

відсутність чинного медичного свідоцтва моряка або у випадку втрати ним 
чинності більш, чим за три місяці до подачі заяви;

наявності недостовірних або неповних відомостей у послужній книжці:
1) відсутності записів у графах, що мають бути заповнені;
2) відсутності підпису капітана судна;
3)  записів про роботу на двох суднах в один період, тривалістю більше одного 

дня;
наявності недостовірних відомостей про проходження виробничої або 

навчально-виробничої практики в книзі підготовки моряка:
1) відсутності записів у графах, що мають бути заповнені;
2) відсутності підпису керівника підприємства, установи, організації або 

судна, на якому заявник походив практику.
Моряку не може бути відмовлено у видачі кваліфікаційного документа на 

підставі того, що у записах в послужній книжці моряка або у книзі підготовки 
моряка:

замість офіційного номера судна зазначений номер ІМО судна;
записи дат відображені лише в цифровому форматі;
у відомостях про район плавання та порти заходження зазначено, що 

плавання здійснювалося навколо світу, в певному океані, морі, басейні або 
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використане аналогічне загальноприйняте у мореплавстві визначення району 
плавання (наприклад, “World Wide”);

наявні технічні помилки, які не впливають на зміст та не перешкоджають 
ідентифікації відомостей;

зазначаються абревіатури або скорочення;
наявні будь-які недоліки в тих записах, які не є підставою для видачі 

кваліфікаційного документа або для підтвердження збереження професійної 
придатності.

У разі наявності стажу роботи на судні, зазначеного у заяві на підставі певних 
записів у послужній книжці моряка, який є достатнім для видачі кваліфікаційного 
документа або для підтвердження збереження професійної придатності, інші записи 
у цій книжці перевірці не підлягають.

Підстави для відмови мають бути викладені чітко та максимально 
деталізовано, із вичерпним значенням конкретних причин та додаванням у 
відповідних випадках завіреного витягу з Державного реєстру документів моряків, 
Реєстру документів про освіту, Єдиному державному демографічному реєстрі, у 
національній системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства.

6. У разі виявлення ознак підробки документів, поданих заявником, 
уповноважений член Державної кваліфікаційної комісії моряків повинен 
повідомити про це заявника (моряка) з проханням надати пояснення та (за 
наявністю) додаткові документальні докази, які можуть підтвердити чинність 
наданих документів. Державна кваліфікаційна комісія моряків має вжити 
вичерпних заходів для перевірки чинності отриманих документів (зокрема 
здійснити запити до юридичних осіб, які можуть надати відомості про зазначені 
документи).

У разі відсутності доказів автентичності отриманих документів, 
Адміністрація судноплавства має повідомити про це правоохоронним органам в 
установленому законами порядку.

7. Кваліфікаційний документ моряка може бути вилучений у випадку 
виявлення ознак підробки під здійснення заходів контролю судна державою порту 
або державою прапора у порядку, встановленому міжнародними договорами або 
законами України.

8. Кваліфікаційний документ моряка може бути призупинений або 
анульований у випадку виявлених під час розслідування аварійних морських подій 
некомпетентності власника, його дій, бездіяльності або порушення встановлених 
вимог безпеки судноплавства у порядку, встановленому міжнародними договорами 
або законами України.
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Х. Оскарження моряком рішень Державної кваліфікаційної комісії

1. Рішення Державної кваліфікаційної комісії про відмову у видачі у видачі 
кваліфікаційного документа, або підтвердження до професійного диплома чи 
сертифіката компетентності, або результатів комп’ютерного іспиту може бути 
оскаржене моряком упродовж 30 календарних днів з дня отримання ним такого 
рішення:

голові Адміністрації судноплавства, або
у суді в установленому законодавством порядку.

2. Скарга голові Адміністрації судноплавства подається в паперовій формі 
через підрозділи з надання адміністративних послуг Адміністрації судноплавства у 
місті Києві та територіальних органів Морської адміністрації у містах Ізмаїлі, Одесі, 
Херсоні, Севастополі2, Керчі2, Маріуполі, чи центр надання адміністративних 
послуг, чи державне підприємство «Сервісний центр морського та річкового 
транспорту» або поштою.

3. Адміністрація судноплавства запрошує моряка для розгляду його скарги по 
телефону та по електронній пошті, вказаних ним у скарзі, не пізніше, як за два 
робочих дні до дня розгляду скарги.

Моряк має право бути присутнім на засіданні апеляційної комісії особисто чи 
дистанційно із застосуванням електронних засобів телекомунікації та надавати 
роз´яснення стосовно наданих документів чи інших обставин, пов´язаних з 
апеляцією.

У разі згоди моряка, його скарга може бути розглянута за його відсутністю.

4. Розгляд скарг здійснюється апеляційною комісією, яка утворюється 
Адміністрацією судноплавства, протягом 10 робочих днів з дня подання скарги. До 
складу апеляційної комісії входять не менше трьох осіб. Члени апеляційної комісії 
не можуть входити до складу Державної кваліфікаційної комісії. До розгляду скарги 
можуть бути долучені представники Мінінфраструктури а також члени 
Громадської ради при Адміністрації судноплавства, які мають можливість 
використовувати  електронний підпис (за згодою).

Голова апеляційної комісії відповідає за дотримання порядку роботи 
апеляційної комісії.

5. Апеляційна комісія приймає шляхом відкритого поіменного голосування 
одне з рішень:

2 Тимчасово не здійснюється
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про задоволення скарги;
про відмову в задоволенні скарги.
Рішення про відмову в задоволенні скарги може бути прийнято комісією 

виключно у випадку недотримання умов видачі кваліфікаційного документу, що 
передбачені цим Положенням.

Рішення апеляційної комісії приймається більшістю голосів. У разі рівності 
голосів «за» та «проти» приймається рішення, за яке проголосував голова 
апеляційної комісії. У разі неможливості прийняти участь в засіданні комісії 
особисто, члени комісії можуть приймати участь дистанційно із застосуванням 
електронних засобів телекомунікації.

Рішення оформлюється протоколом, який підписується електронним 
підписом усіх членів апеляційної комісії в день проведення засідання комісії.

Електронний примірник протоколу засідання апеляційної комісії вноситься в 
Державний реєстр документів моряків протягом одного робочого дня після 
прийняття апеляційною комісією рішення та зберігається протягом року з дня 
внесення.

6. У разі задоволення скарги моряка стосовно видачі кваліфікаційного 
документа, рішення про відмову у видачі кваліфікаційного документа скасовується, 
а кваліфікаційний документ видається моряку протягом 2 робочих днів у підрозділі 
з надання адміністративних послуг Адміністрації судноплавства, яке моряк 
зазначив у заяві на отримання кваліфікаційного документа.

У разі задоволення скарги моряка стосовно результатів комп’ютерного 
іспиту, Державною кваліфікаційною комісією оформлюється новий сертифікат про 
результати комп’ютерного іспиту, який автоматично завантажується в електронній 
формі до Електронної системи.

7. У разі прийняття апеляційною комісією рішення про відмову в задоволенні 
скарги в протоколі зазначається вичерпний перелік конкретних причин відмови з 
обов’язковим посиланням на норми цього Положення, які є підставою для відмови.

8. У разі відсутності моряка на засіданні апеляційної комісії, результати 
розгляду скарги Адміністрація судноплавства повідомляє йому по телефону та по 
електронній пошті, вказаних ним у скарзі, протягом 1 робочого дня після прийняття 
апеляційною комісією рішення. До повідомлення по електронній пошті додається 
електронний примірник протоколу засідання апеляційної комісії.

9. У разі не задоволення моряка результатами розгляду скарги апеляційною 
комісією Адміністрації судноплавства питання може бути оскаржене моряком у 
суді в установленому законодавством порядку.
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ХI. Курси з підготовки моряків

1. Підготовка моряків на відповідних курсах підготовки здійснюється 
закладами з підготовки моряків за програмами підготовки та оцінки 
компетентності, які складаються відповідно до STCW 78, STCW Code та (або) 
STCW-F. Заклади з підготовки моряків несуть відповідальність за дотримання 
вимог до підготовки моряків, встановлених STCW 78, STCW Code та (або) STCW-
F та цим Положенням.

2. По результатам проведеної підготовки та оцінки компетентності, що 
передбачена для цієї підготовки STCW Code або STCW-F, заклади з підготовки 
моряків видають капітанам та особам командного складу кваліфікаційні документи:

1) свідоцтва фахівця про початкову підготовку з питань безпеки,
2) свідоцтва фахівця про початкову підготовку з питань безпеки риболовних 

суден,
3) свідоцтва фахівця із засобів для виживання та рятувальних катерів (крім 

швидкісних рятувальних катерів),
4) свідоцтва фахівця для швидкісних рятувальних катерів,
5) свідоцтва фахівця про проходження розширеної підготовки з боротьби з 

пожежею,
6) свідоцтва фахівця з надання першої медичної допомоги,
7) свідоцтва фахівця з медичного догляду,
8) свідоцтва фахівця, відповідального за охорону судна,
9) свідоцтва фахівця про ознайомлювальну підготовку з питань охорони 

судна,
10) свідоцтва фахівця з питань охорони судна;

свідоцтва фахівця про спеціальну підготовку:
11) свідоцтва фахівця про початкову підготовку для суден, на які 

поширюється дія IGF Code,
12) свідоцтва фахівця про розширену підготовку для суден, на які 

поширюється дія IGF Code,
13) свідоцтва фахівця про початкову підготовку для суден, що 

експлуатуються у полярних водах,
14) свідоцтва фахівця про розширену підготовку для суден, що 

експлуатуються у полярних водах;

свідоцтва про спеціальну підготовку членів екіпажів пасажирських суден:
15) свідоцтва про підготовку з управління неорганізованими масами людей,
16) свідоцтва про підготовку з управління в критичних ситуаціях,
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17) свідоцтва про підготовку з безпеки пасажирів і вантажу на пасажирських 
суднах «ро-ро».

3. По результатам проведених курсів спеціальної підготовки для роботи на 
нафтових танкерах, танкерах-хімовозах і танкерах-газовозах заклади з підготовки 
моряків видають капітанам та особам командного складу підтвердження про 
проходження:

1) початкової підготовки для здійснення вантажних операцій на нафтових 
танкерах та танкерах-хімовозах,

2) розширеної підготовки для здійснення вантажних операцій на нафтових 
танкерах,

3) розширеної підготовки для здійснення вантажних операцій на танкерах-
хімовозах,

4) початкової підготовки для здійснення вантажних операцій на танкерах-
газовозах,

5) розширеної підготовки для здійснення вантажних операцій на танкерах-
газовозах.

4. По результатам проведених курсів підготовки радіооператорів ГМЗЛБ 
заклади з підготовки моряків видають капітанам та особам командного складу 
підтвердження про проходження:

підготовки за програмою для радіооператорів ГМЗЛБ (з професійним 
загальним дипломом ГМЗЛБ);

підготовки за програмою для радіооператорів ГМЗЛБ (з професійним 
обмеженим дипломом ГМЗЛБ).

5. Програми підготовки в закладах з підготовки моряків, їх навчально-
методична та матеріально-технічна база, зокрема, тренажерне обладнання, а також 
професійна кваліфікація персоналу, який здійснює підготовку та оцінку 
компетентності моряків, повинні відповідати STCW 78, STCW Code та (або) STCW-
F і (за наявністю) професійним стандартам у сфері підготовки моряків. Зазначені 
програми підготовки погоджуються Адміністрацією судноплавства, після чого 
публікуються на веб-сайті закладу з підготовки моряків.

Типові вимоги до обладнання, оснащення та програм підготовки закладів з 
підготовки моряків затверджуються Мінінфраструктури.

6. Заклади з підготовки моряків мають впровадити та підтримувати систему 
стандартів якості у сфері підготовки моряків, яка відповідає вимогам STCW 78, 
STCW Code та (або) STCW-F і (за наявністю) професійним стандартам у сфері 
підготовки моряків, та сертифікована органом з оцінки відповідності, що 
акредитований національним органом України з акредитації. Зазначена система 
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стандартів якості у сфері підготовки моряків публікуються на веб-сайті закладу з 
підготовки моряків.

7. Тренажерне обладнання, що використовується під час підготовки моряків 
закладом з підготовки моряків, має бути сертифіковане органом з оцінки 
відповідності, що акредитований національним органом України з акредитації, 
зокрема на відповідність вимогам STCW 78, STCW Code та (або) STCW-F і (за 
наявністю) професійним стандартам у сфері підготовки моряків.

8. Навчання та оцінку компетентності персоналу закладів з підготовки 
моряків (керівників підготовки, інструкторів, екзаменаторів та інших осіб, 
безпосередньо пов’язаних із підготовкою та оцінкою компетентності моряків) 
здійснюють заклади морської освіти за програмами, що відповідають вимогам 
STCW 78, STCW Code та (або) STCW-F і які погоджені Адміністрацією 
судноплавства.

9. Перелік закладів з підготовки моряків із зазначенням переліку 
кваліфікаційних документів моряка та (або) підтверджень про проходження 
підготовки, які ними видаються, оприлюднюється на офіційному веб-сайті  
Адміністрації судноплавства.

 
ХІI. Перевірка професійної компетентності моряка

1. Перевірка професійної компетентності капітанів та осіб командного складу 
здійснюється шляхом проходження комп’ютерного іспиту відповідно до Порядку 
реалізації експериментального проекту щодо проведення іспиту у формі 
комп’ютерного тестування для підтвердження кваліфікації моряків, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 734 (Офіційний 
вісник України, 2021 р., № 58, ст. 3592, далі – Порядок тестування).

Перевірка професійної компетентності капітанів та осіб командного складу 
риболовних суден, суден, що здійснюють прибережне плавання та суден, що 
плавають у захищених водах, за бажанням моряка може здійснюватися за 
допомогою іншої системи комп’ютерного тестування у порядку, установленому 
Порядком тестування.

2. Для проходження перевірки професійної компетенції моряк подає 
Адміністрації судноплавства заяву за формою, що наведена у додатку 8, та копію 
посвідчення особи моряка або іншого документу, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України або іноземне громадянство. Заява подається:
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в паперовій формі – через підрозділи з надання адміністративних послуг 
Адміністрації судноплавства у місті Києві та територіальних органів Адміністрації 
судноплавства у містах Ізмаїлі, Одесі, Херсоні, Севастополі3, Керчі3, Маріуполі, чи 
центр надання адміністративних послуг, чи державне підприємство «Сервісний 
центр морського та річкового транспорту» або;

в електронній формі з використанням електронного підпису – в Електронній 
системі.

ХІІI. Реєстрація кваліфікаційних документів моряків

1. Відомості про кваліфікаційні документи моряків і пільгові дозволи 
вносяться до Державного реєстру документів моряків, який є сукупністю даних про 
всі видані в Україні кваліфікаційні документи моряків та пільгові дозволи. 
Власником і розпорядником реєстру, його програмного забезпечення та інформації, 
що зберігається у реєстрі, є Адміністрація судноплавства.

У Державному реєстрі документів моряків зберігаються відомості про 
кваліфікаційні документи, які видані, дія яких була призупинена, які були 
анульовані, заявлені, як такі, що загублені або знищені.

Програмним забезпеченням Державного реєстру документів моряків 
передбачається автоматизований збір, верифікація, оброблення, зберігання, захист 
та надання інформації про кваліфікаційні документи моряків та пільгові дозволи.

2. Відомості до Державного реєстру документів моряків вносяться:
Адміністрацією судноплавства – про документи, які видає морська 

адміністрація;
закладами з підготовки моряків – про документи, які видають ці заклади з 

підготовки моряків.
Адміністрація судноплавства забезпечує доступ закладів з підготовки моряків 

до Державного реєстру документів моряків для внесення відомостей про видані 
ними кваліфікаційні документи.

3. Адміністрація судноплавства здійснює матеріально-технічне забезпечення 
ведення Державного реєстру документів моряків. Реєстр ведеться з дотриманням 
вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації 
в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та 
електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги». 

Адміністратором Державного реєстру документів моряків є державне 
підприємство «Сервісний центр морського та річкового транспорту». 
Адміністратор Реєстру здійснює заходи зі створення, впровадження та 

3 Тимчасово не здійснюється
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супроводження програмного забезпечення реєстру, відповідає за його технічне і 
технологічне забезпечення, збереження та захист даних, здійснює технічні та 
технологічні заходи з надання, блокування та анулювання доступу до реєстру.

4. Відомості до Державного реєстру документів моряків про кваліфікаційні 
документи моряків, які видаються Адміністрацією судноплавства, зокрема їх 
реєстраційні номери, вносяться водночас з видачою, поновленням, тимчасовим 
призупиненням дії або анулюванням кваліфікаційних документів та з видачою 
пільгових дозволів. Відомості до Державного реєстру документів моряків про 
кваліфікаційні документи моряків, які видають заклади з підготовки моряків, 
зокрема їх реєстраційні номери, зазначені заклади вносять водночас з видачою цих 
документів. Відомості до реєстру вносяться автоматично, програмними засобами 
Державного реєстру документів моряків, з обов’язковою електронною 
авторизацією.

5. Виправлення відомостей у Державному реєстрі документів моряків у 
випадку виявлення помилок, здійснюється Адміністрацією судноплавства, 
закладами з підготовки моряків після подання  моряком або його представником 
заяви про таку помилку до Адміністрації судноплавства або до закладу з підготовки 
моряків у паперовій або електронній (із застосуванням електронного підпису) 
формі. Виправлення відомостей здійснюється безоплатно протягом одного 
робочого дня після подання такої заяви.

В будь-яких інших випадках внесення змін та доповнень до записів у реєстрі 
не допускається, крім змінення відміток про стан кваліфікаційних документів: 
«Так», «Ні», «Загублений», «Знищений», «Термін дії закінчився», «Вилучений», 
«Анульований» або «Дія призупинена», які проставляються згідно із станом 
документа у реєстрі.

6. Державний реєстр документів моряків ведеться українською та 
англійською мовами з використанням апаратно-програмного комплексу 
Адміністрації судноплавства. Апаратно-програмний комплекс забезпечує 
інформаційну взаємодію з інформаційними системами державних органів, 
безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ Адміністрації судноплавства, 
її територіальних органів або центрів надання адміністративних послуг до реєстрів, 
автоматизованих інформаційних систем, у тому числі, тих, що містять персональні 
дані особи, держателем (розпорядником, власником, адміністратором) яких є 
державні органи, зокрема до:

Єдиного державного демографічного реєстру;
національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян 

України, іноземців та осіб без громадянства;
Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
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Інформація Державного реєстру документів моряків є відкритою та 
загальнодоступною. Доступ до інформації є безоплатним. Для фізичних та 
юридичних осіб інформація з реєстру надається шляхом пошуку за власником 
документу або пошуку за кваліфікаційним документом моряка. Інформація 
надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Адміністрації 
судноплавства, за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з 
використанням електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу 
ідентифікації особи, чи в паперовій формі шляхом подання заяви особисто або 
направлення її поштою Адміністрації судноплавства.

За заявою моряка, власника кваліфікаційних документів або пільгового 
дозволу, Адміністрація судноплавства, в строк, що не перевищує п’яти робочих 
днів, безкоштовно надсилає йому інформацію про осіб, які отримали відомості 
Державного реєстру документів моряків про його кваліфікаційні документи або 
пільговий дозвіл.

7. Морська адміністрація забезпечує захист від несанкціонованого доступу до 
Державного реєстру документів моряків. Будь-який вхід до реєстру має 
автоматично реєструватися. Для запобігання несанкціонованому внесенню 
інформації, особи, які мають доступ до реєстру, мають використовувати 
електронний підпис, який зареєстрований для доступу.

Під час перевірки чинності документів моряків з використанням Державного 
реєстру документів моряків, будь-яка можливість внесення або змінення 
відомостей у реєстрі має бути виключена.

8. На запит фізичної або юридичної особи Адміністрація судноплавства надає 
інформацію в електронній формі щодо наявності у Державному реєстрі документів 
моряків відомостей про кваліфікаційний документ (кваліфікаційні документи) 
моряка або пільговий дозвіл за формою, що наведена у додатку 9.

Інформація надається в режимі реального часу через Інтернет. Запит 
інформації має здійснюватися за одним з двох параметрів: ім’я, прізвище та дата 
народження моряка або номер і дата видачі кваліфікаційного документа чи 
пільгового дозволу.

У колонці інформації «Примітка» проставляються відмітки:
«Так» (означає, що всі дані запиту про документ збігаються з інформацією, 

що міститься у реєстрі), або
«Помилка» (означає, що інформація, зазначена у запиті про документ 

частково або повністю, не збігається з інформацією в Реєстрі).
Також у цій колонці проставляється одна з відміток: «Чинний», «Термін дії 

закінчився», «Загублений», «Знищений», «Вилучений», «Анульований» або «Дія 
призупинена» згідно із станом документа, який зазначений в Реєстрі.
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Інформація оформлюється в електронному вигляді на бланку Адміністрації 
судноплавства.

ХІV. Перехідні положення

1. Відповідність звань капітанів та осіб командного складу, присвоєних 
морякам до набрання чинності цим Положенням, званням осіб командного складу, 
які присвоюються відповідно до цього Положення наведена у Таблиці відповідності 
кваліфікаційних документів (додаток 10).

2. Кваліфікаційні документи моряків, видані до набрання чинності цим 
Положенням, залишаються чинними до закінчення строку їх дії. Власники цих 
кваліфікаційних документів мають право без проведення перевірки професійної 
компетентності обміняти їх на кваліфікаційні документи, що видаються відповідно 
до цього Положення, з терміном дії, який встановлений для кваліфікаційного 
документа, що заміняється.

3. Стаж роботи капітанів та осіб командного складу суден прибережного 
плавання, суден, що плавають виключно у захищених водах і риболовних суден 
протягом 5 років з дати набуття чинності цим Положенням може бути 
підтверджений іншими, ніж послужна книжка моряка документами (зокрема 
довідками про плавання, довідками з місця роботи, виписками з трудових книжок).

4. Документи про підготовку керівників підготовки, інструкторів, 
екзаменаторів та інших осіб, безпосередньо пов’язаних із підготовкою та оцінкою 
компетентності моряків у закладах з підготовки моряків, видані до набрання 
чинності цим Положенням, залишаються чинними до закінчення строку їх дії.

5. Вимоги щодо необхідності сертифікації органом з оцінки відповідності 
тренажерного обладнання, що використовується під час підготовки моряків 
закладом з підготовки моряків, передбачені пунктом 7 розділу ХІ цього Положення, 
вступають в дію через рік після набрання чинності постановою, якою затверджене 
це Положення.

6. Вимоги щодо присвоєння звання особи командного складу рівня 
експлуатації випускникам морських закладів освіти здійснюється на підставі 
успішного складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту, передбачені 
пунктом 22 розділу IV цього Положення, вступають в дію з 1 вересня 2022 року.

________________________


