
Додаток 2
до Положення

ПЕРЕЛІК
напрямів обов’язкової підготовки для дипломування осіб командного
складу для роботи на відповідних посадах на суднах, що здійснюють

плавання виключно в портових та захищених водах

№
з/п

Правила
Конвенції
ПДНВ та
розділи
Кодексу
ПДНВ

Напрям підготовки,
стислий опис

Особи, які проходять
підготовку

Повторна
підготовка

1 2 3 4 5

1 VI/1, A-
VI/1,
пункти 1, 2

Ознайомлення,
початкова підготовка
та інструктаж з
питань безпеки

Всі члени екіпажу судна крім
капітанів та капітанів-
механіків

Так*

2 VI/2, пункт
1,
A-VI/2,
пункти 1-4

Підготовка фахівців з
рятувальних
шлюпок,
рятувальних плотів
та чергових шлюпок,
що не є швидкісними
черговими
шлюпками

Змінні помічники капітана,
змінні помічники капітанів-
механіків, змінні механіки,
особи, які призначаються для
командування цими
рятувальними засобами

Так*

3 VI/3, A-
VI/3,
пункти 1-4

Підготовка з
боротьби з пожежею
за розширеною
програмою

Капітани, капітани-механіки,
змінні помічники капітана,
змінні помічники капітанів-
механіків, змінні механіки,
особи, які призначаються
керувати операціями з
боротьби з пожежею

Так*

4 VI/4, пункт
1,
A-VI/4,
пункти 1-3

Підготовка з надання
першої медичної
допомоги

Капітани, капітани-механіки,
змінні помічники капітанів,
змінні помічники капітанів-
механіків, старші механіки,
змінні механіки, особи, які
призначаються надавати
першу медичну допомогу на

Так
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2 Продовження додатка 2

судні

5 A-II/1, А-
1/12,
пункти 4, 5,
В-1/12,
пункти 2-35

Підготовка із
судноводіння з
використанням
радіолокатора,
радіолокаційної
прокладки та засобів
автоматичної
радіолокаційної
прокладки (далі -
ЗАРП)

Судноводії, у підтвердженні
до дипломів яких міститься
обмеження «Крім суден,
обладнаних апаратурою
ЗАРП»

Ні

6 V/1-1,
пункти 1, 2,
A-V/1-1,
пункт 1,
В-V/1-1

Початкова підготовка
до проведення
вантажних операцій
на нафтових
танкерах

Особи, які задіяні у
проведенні вантажних
операцій на нафтових
танкерах

Так**

7 V/1-1,
пункти 3, 4,
A-V/1-1,
пункт 2

Підготовка до
проведення
вантажних операцій
на нафтових
танкерах за
розширеною
програмою

Капітани, капітани-
механіки, старші механіки,
змінні механіки, донкермани
на нафтових танкерах

Так**

__________
*Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно
до диплома (свідоцтва фахівця) становить загалом не менше ніж 12 місяців
протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна
підготовка та перевірка компетентності здійснюються за скороченою програмою
(виключаються питання, перелічені в пункті 4 розділу A-VI/1,  пунктах 6 та 12
розділу A-VI/2, а також у пункті 6 розділу A-VI/3 Кодексу ПДНВ).
**Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно
до диплома (свідоцтва фахівця) становить загалом не менше ніж 12 місяців
протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна
підготовка не вимагається.

_______________________________


