
Додаток 3
до Положення

Перелік кваліфікаційних документів та документального доказу, що
вимагаються Конвенцією ПДНВ

У зазначеному нижче переліку наведені всі кваліфікаційні документи:
дипломи, свідоцтва фахівця або документальний доказ, які, відповідно до
Конвенції, надають право їх власнику виконувати певні функції на судні.
Дипломи підпадають під дію Правила І/2 Конвенції ПДНВ стосовно мови та їх
наявності у оригіналі.

У переліку також приводяться відповідні посилання на правила Конвенції
ПДНВ та вимоги для підтвердження дипломів та реєстрації.

Правила Тип документу та короткий опис

Підтвердження,
що засвідчує
визнання
диплома1

Реєстрація
вимагаєть-

ся2

Повторне
підтвердже

ння
кваліфікаці

йного
документу3

II/1, II/2, II/3,
III/1,
III/2, III/3, III/6,
IV/2, VII/2

Дипломи для капітанів, осіб
командного складу та
радіоспеціалістів ГМЗЛБ.

Так Так Так

ІІ/4, ІІІ/4, VII/2 Свідоцтво фахівця осіб рядового
складу, що здійснюють несення
вахти на містку або у машинному
відділенні.

Ні Так Ні

II/5, III/5, III/7,
VII/2

Свідоцтво фахівця матроса першого
класу, моториста першого класу,
суднового електріка

Ні Так Ні

V/1-1, V/1-2 Свідоцтво фахівця для капітанів та
осіб командного складу нафтових
танкерів, танкерів-хімовозів і
танкерів-газовозів.

Ні Так Так

V/1-1, V/1-2 Свідоцтво фахівця для осіб
рядового складу нафтових танкерів,
танкерів-хімовозів і танкерів-
газовозів.

Ні Так Ні

V/2 Документальний доказ – Підготовка
для капітанів, осіб командного та
рядового складу та іншого
персоналу, що працює на

Ні Так Так4
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пасажирських суден.

VI/1 Свідоцтво фахівця5 – Базова
підготовка.

Ні Так Так6

VI/2 Свідоцтво фахівця5 – Рятувальні
шлюпки і плоти, чергові шлюпки та
швидкісні чергові шлюпки.

Ні Так Так6

VI/3 Свідоцтво фахівця5 – Боротьба з
пожежею за розширеною
програмою.

Ні Так Так6

VI/4 Свідоцтво фахівця5 – Перша
медична допомога та медичний
догляд.

Ні Так Так

VI/5 Свідоцтво фахівця5 – Особа
командного складу, відповідальна за
охорону судна

Ні Так Ні

VI/6 Свідоцтво фахівця7 – Підготовка з
усвідомлення важливості питань
охорони або питань безпеки для
моряків, яким призначені обов’язки
по охороні

Ні Так Так

V/4 Свідоцтво фахівця персоналу суден,
які експлуатуються у полярних
водах

Ні Так Так

V/3 Свідоцтво фахівця персоналу суден,
які підпадають під дію Кодексу
МГП

Ні Так Так

Примітки:
1. «Підтвердження, що засвідчує визнання диплома» означає

підтвердження згідно з пунктом 7 правила I/2 Конвенції ПДНВ.
2. «Реєстрація вимагається» означає внесення інформації щодо документу

в Державний реєстр документів моряків згідно з пунктом 14 правила I/2
Конвенції ПДНВ.

3. «Повторне підтвердження кваліфікаційного документу» означає
встановлення факту того, що професійну компетентності не втрачено.

4. Як вимагається пунктом 3 правила V/2 Конвенції ПДНВ, моряки, які
пройшли підготовку з «управління з неорганізованими масами людей»,
«управління та поведінки людей у кризових ситуаціях» або з «питань безпеки
пасажирів, безпеки вантажу та водонепроникності корпусу судна», повинні,
через строк, що не перевищує п’яти років, пройти відповідну перепідготовку
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або надати доказ того, що вони досягли необхідних стандартів компетентності
протягом попередніх п’яти років.

5. Професійні стандартні дипломи, видані згідно з правилами II/1, II/2, II/3,
III/1, III/2, III/3, III/6 та VII/2 Конвенції ПДНВ, містять вимоги до професійного
рівня з «базової підготовки», «рятувальних шлюпок і плотів, чергових шлюпок,
що не є швидкісними черговими шлюпками», «боротьби з пожежею за
розширеною програмою» та «першої медичної допомоги», таким чином,
власники згаданих професійних стандартних дипломів не повинні мати
свідоцтва фахівця стосовно таких компетентностей глави VI Конвенції ПДНВ.

6. Відповідно до розділів A-VI/1, A-VI/2 та A-VI/3 Кодексу ПДНВ, моряки,
кожні п’ять років, повинні надавати доказ того, що вони зберегли необхідні
стандарти компетентності.

7. Якщо підготовка з усвідомлення важливості питань охорони або
підготовка з питань безпеки для моряків, яким призначені обов’язки по охороні
не включена до кваліфікаційних вимог стосовно видачі диплома. Розділ B-I/3
Кодексу ПДНВ.

________________________


