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№ ___________ від “__” _______ 20__ р.
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Навчально-тренажерним
закладам (за списком)
Державна служба морського та річкового транспорту України відповідно
до підпункту 40 пункту 4 Положення про Державну службу морського та
річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06.09.2017 № 1095, здійснює загальне керівництво та контроль за
дипломуванням спеціалістів морського флоту, а також контроль за проведенням
підготовки, перепідготовки, підвищенням кваліфікації та дипломуванням членів
екіпажів морських, річкових і маломірних (малих) суден (крім суден флоту
рибної промисловості), працівників берегових підприємств морського та
річкового транспорту, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки
судноплавства та запобіганням забрудненню навколишнього природного
середовища із суден.
Положенням про ведення єдиного Державного реєстру документів
моряків, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 08.01.2003
№ 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.02.2003 за № 86/7407
(далі – Реєстр), визначено, що основними завданнями Реєстру є ведення обліку
всіх виданих на території України дипломів, кваліфікаційних свідоцтв та інших
документів, які засвідчують кваліфікацію моряків і які були видані, а також
термін дії яких закінчився чи був продовжений або дія яких була призупинена,
або які були анульовані чи заявлені як загублені або знищені, а також пільгових
дозволів.
У зв’язку з цим, пропонуємо присвоювати власні реєстраційні номери
свідоцтвам, які видаються навчально-тренажерними закладами, що займаються
підготовкою моряків, забезпечивши при цьому належне ведення обліку виданих
та присвоєних номерів свідоцтв.
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Про кількість виданих та присвоєних номерів свідоцтв просимо щотижня
інформувати Морську адміністрацію та Інспекцію з питань підготовки та
дипломування моряків на електронну пошту: certificates@marad.gov.ua.
Присвоєння номерів просимо здійснювати за таким алгоритмом:
TT/КК/ХХХХ/ГГГ, де ТТ – індекс навчально-тренажерного закладу, КК – курс
підготовки, ХХХХ – порядковий номер свідоцтва в навчально-тренажерному
закладі, ГГГ – рік видачі.
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Навчально-тренажерним
закладам (за списком)
Державна служба морського та річкового транспорту України відповідно
до підпункту 40 пункту 4 Положення про Державну службу морського та
річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06.09.2017 № 1095, здійснює загальне керівництво та контроль за
дипломуванням спеціалістів морського флоту, а також контроль за проведенням
підготовки, перепідготовки, підвищенням кваліфікації та дипломуванням членів
екіпажів морських, річкових і маломірних (малих) суден (крім суден флоту
рибної промисловості), працівників берегових підприємств морського та
річкового транспорту, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки
судноплавства та запобіганням забрудненню навколишнього природного
середовища із суден.
У зв’язку з цим, наголошуємо на неухильному виконанню норм
міжнародного та національного законодавства, яке регламентує питання
підготовки та дипломування моряків.
Особливу увагу під навчання слухачів в навчально-тренажерному закладі
(далі – НТЗ) просимо приділяти наступному:
стану матеріально-технічного, кадрового, документального,
інформаційного та навчально-методичного забезпечення НТЗ на відповідність
встановленим чинним законодавством вимогам до відповідних напрямів
підготовки;
спостереження за умовами проведення підготовки моряків та членів
екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що здійснюють плавання
внутрішніми водними шляхами України, судноводіїв малих/маломірних суден;
недопущення навчання слухачів, які відсутні на заняттях у
відповідних групах;
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перевищення комплектації груп слухачів, ліцензований обсяг
підготовки яких дозволений Протоколом про відповідність;
недопущення навантаження на слухача та інструктора більше 8
навчальних годин;
укладення між інструкторами та НТЗ трудових договорів;
недопущення навчання слухачів на обладнанні, яке не є власністю
НТЗ (за винятком навчально-тренувального судна та/або басейна, які можуть
використовуватися на договірних умовах).
При цьому, додатково до листа Морської адміністрації від 28.08.2021
№ 1447/36-1/14-21 пропонуємо для присвоєння власних реєстраційних номерів
свідоцтв, які видаються НТЗ, використовувати індекс НТЗ, який зазначений в
Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
Тижневі дані про кількість виданих та присвоєних номерів дипломів,
свідоцтв фахівця та інших документів, виданих від імені України, надсилати до
Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з
питань підготовки та дипломування морків у перший робочий день тижня, що
слідує за звітнім. Дані надавати у електронному вигляді на офіційному бланку
НТЗ за наступним форматом:
№ Назва
п/ серти
п фікат
у

Номер
докуме
нту

Ім’я та
прізвище
англійськ
ою мовою

ПІБ
українсь
кою
мовою

Дата
народжен
ня
(ДД/ММ/
РРРР)

Дата
видачі
сертифіка
ту
(ДД/ММ/
РРРР)

Термін дії
до
(ДД/ММ/
РРРР)

Початок
навчання
та
закінчен
ня
(ДД/ММ/
РР –
ДД/ММ/
РР)

Присвоювати номер курсу підготовки у двозначному вигляді у
відповідності з додатком до цього листа.
У разі виникнення питань щодо процедури надання інформації або уточнень
прохання звертатися до Державної служби морського та річкового транспорту
України
за
наступними
контактами:
електронна
адреса:
certificates@marad.gov.ua, телефон: (044) 294 69 39, Максим Виноградов та
(044) 294 69 41, Ганна Карпенко.
Додаток (тільки адресатам): на 4 аркушах.
Голова

Олег Омельченко 294 69 42

Віталій КІНДРАТІВ

Додаток до листа
Морської адміністрації
Перелік напрямів підготовки
Ідентифікаційний
номер
01
02

Назва напряму
Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань
безпеки для всіх моряків
Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та
чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками

03

Фахівець з швидкісних чергових шлюпок

04

Боротьба з пожежею за розширеною програмою

05

Надання першої медичної допомоги

06

Медичний догляд на борту судна

07

Офіцер з безпеки судна

08

Особа командного складу, відповідальна за охорону судна
(офіцер з охорони судна)

09

Виконання обов’язків членів екіпажу з охорони судна

10

Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків

11
12
13
14
15
16
17

Підготовка осіб командного та рядового складу, які
відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять
небезпечні речовини навалом та в упаковці
Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на
нафтових танкерах і танкерах-хімовозах
Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на
танкерах-газовозах
Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових
танкерах за розширеною програмою
Підготовка для проведення вантажних операцій на танкераххімовозах за розширеною програмою
Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерахгазовозах за розширеною програмою
Підготовка осіб командного і рядового складу та іншого
персоналу пасажирських суден

Ідентифікаційний
номер
18
19
20
21
22
23

24

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Назва напряму
Підготовка з управління неорганізованими масами людей
Підготовка з питань безпеки для персоналу, який здійснює
безпосереднє обслуговування пасажирів у пасажирських
приміщеннях
Підготовка з управління та поведінки людей на
пасажирському судні в кризових ситуаціях
Підготовка з питань безпеки пасажирів та вантажу, а також
водонепроникності корпусу
Базова підготовка для роботи на суднах, які експлуатуються
у полярних водах
Розширена підготовка для капітанів та старших помічників
капітанів суден, які експлуатуються у полярних водах
Початкова підготовка для роботи на суднах, на які
поширюється дія Міжнародного кодексу з безпеки для суден,
що використовують гази або інші види палива з низькою
температурою спалаху
Розширена підготовка для роботи на суднах, на які
поширюється дія Міжнародного кодексу з безпеки для суден,
що використовують гази або інші види палива з низькою
температурою спалаху
Судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційної
прокладки та використанням ЗАРП (рівень експлуатації)
Судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційної
прокладки та використанням ЗАРП, робота в колективі на
містку, пошук та порятунок (рівень управління)
Використання електронних картографічних та навігаційноінформаційних систем (ЕКНІС)
Управління судном
Додаткова підготовка капітанів та старших помічників
капітана великих суден і суден з незвичайними маневреними
характеристиками
Управління складом навігаційної вахти на містку (рівень
експлуатації)
Управління складом навігаційної вахти на містку (рівень
управління)
Управління складом вахти машинного відділення (рівень
експлуатації)
Управління складом вахти машинного відділення (рівень
управління)
Оператор ГМЗЛБ з загальним дипломом (отримання або
підтвердження диплома)
Оператор ГМЗЛБ з обмеженим дипломом (отримання або
підтвердження диплома)

Ідентифікаційний
номер

Назва напряму

37

Лідерство і робота в команді

38

Оцінка ризику та розслідування небезпечних випадків

39
40

Експлуатація суднового високовольтного електрообладнання
(рівень експлуатації)
Експлуатація суднового високовольтного електрообладнання
(рівень управління)

41

Вхід у закриті приміщення

42

Використання ізольованих дихальних апаратів із стиснутим
повітрям

43

Участь у швартових операціях

44

Матрос-стерновий

45

Миття танків сирою нафтою

46

Системи інертних газів

47

Обробка та розміщення вантажу і управління баластними
операціями на танкерах

48

Автоматичні ідентифікаційні системи (АІС)

49

Оператор-радіотелеграфіст

50

Повар судовий (MLC)

51

Днювальний (MLC Messman)

52

Харчова санітарія (MLC)

53

Морська англійська мова для командного складу

54

Морська англійська мова для рядового складу

55

Курс підготовки для інструкторів

56

Інструктори та екзаменатори з підготовки на тренажері

70
71
72
73

Маломірний флот
Судноводій моторного судна довжиною до 6 м на
прибережних морських шляхах
Судноводій моторного судна довжиною до 6 м на внутрішніх
водних шляхах
Судноводій моторного судна довжиною від 6 до 24 м на
прибережних морських шляхах
Судноводій моторного судна довжиною від 6 до 24 м на
внутрішніх водних шляхах

Ідентифікаційний
номер
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Назва напряму
Судноводій водного мотоцикла (гідроцикла) на прибережних
морських шляхах
Судноводій водного мотоцикла (гідроцикла) на внутрішніх
водних шляхах
Судноводій вітрильного судна довжиною до 6 м та площею
вітрил до 12 кв. м на прибережних морських шляхах
Судноводій вітрильного судна довжиною до 6 м та площею
вітрил до 12 кв. м на внутрішніх водних шляхах
Судноводій вітрильного судна довжиною до 8,5 м та площею
вітрил до 30 кв. м на прибережних морських шляхах
Судноводій вітрильного судна довжиною до 8,5 м та площею
вітрил до 30 кв. м на внутрішніх водних шляхах
Судноводій вітрильного судна довжиною до 15 м та площею
вітрил до 80 кв. м на прибережних морських шляхах
Судноводій вітрильного судна довжиною до 15 м та площею
вітрил до 80 кв. м на внутрішніх водних шляхах
Судноводій вітрильного судна довжиною до 15 м та площею
вітрил до 80 кв. м у відкритому морі
Судноводій вітрильного судна довжиною до 24 м та площею
вітрил понад 80 кв. м на прибережних морських шляхах
Судноводій вітрильного судна довжиною до 24 м та площею
вітрил понад 80 кв. м на внутрішніх водних шляхах
Судноводій вітрильного судна довжиною до 24 м та площею
вітрил понад 80 кв. м у відкритому морі

