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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 c 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.

Навчально-тренажерні заклади (далі – НТЗ) відповідно до листа Державної 
служба морського та річкового транспорту України від 28.08.2021 
№ 1447/36-1/14-21 здійснювали присвоєння власних реєстраційних номерів 
свідоцтвам, забезпечивши при цьому належне ведення обліку виданих та 
присвоєних номерів свідоцтв.

Навчально-тренажерним закладам 
(за списком)
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Враховуючи вищевикладене, повідомляємо що з 15.03.2022 можливість 
внесення свідоцтв слухачів, що пройшли підготовку з 29 серпня по 4 листопада 
2021 року, до єдиного Державного реєстру документів моряків буде припинена. 

У випадках знаходження слухача поза межами України та неможливості 
внесення відповідних свідоцтв до єдиного Державного реєстру документів 
моряків, НТЗ має надати список свідоцтв, що буде містити назву, номер, дату їх 
видачі та строк дії до Морської адміністрації на електронну пошту: 
certificates@marad.gov.ua.
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