ПЕРЕЛІК
документів для оформлення особової справи кандидата
на розгляд Державної кваліфікаційної комісії
(копії з пред’явленням оригіналів)
рядового складу суднової команди
ПІДТВЕРДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
МАТРОС ПЕРШОГО КЛАСУ
БОЦМАН
ДОНКЕРМАН
1. Документ про здобуття професійної технічної освіти та присвоєння
робітничої кваліфікації та додаток до нього.
2. Свідоцтво фахівця/Кваліфікаційне свідоцтво та підтвердження до нього
(II/V, III/V - якщо раніше було видане капітаном морського порту).
3. Паспорт громадянина України або громадянина іншої держави.
4. Посвідчення особи моряка з усіма сторінками, які підтверджують стаж
плавання (крім фахівців портового флоту).
5. Послужна книжка моряка із записами, що підтверджують стаж роботи .
6. Свідоцтво фахівця або документальний доказ проходження підготовки
згідно з вимогами Конвенції ПДНВ:
- Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для
всіх моряків (VI/1, A-VI/1, п.п.1,2)
- Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок,
що не є швидкісними черговими шлюпками (VI/2 п.1, A-VI/2 п.п.1-4);
- Боротьба з пожежею за розширеною програмою(VI/3, A-VI/3);
- Початкова підготовка для роботи на відповідних типах танкерів (пункти 1, 2
Правила V/1-1 або пункти 1, 2 Правила V/1-2, пункт 1 розділу A-V/1-1 або
пункт 1 розділу А-V/1-2) (тільки для донкермана);
- Підготовка за розширеною програмою для роботи на нафтових танкерах
(пункти 3, 4 Правила V/1-1 або пункти 5, 6 Правила V/1-1, або пункти 3, 4
Правила V/1-2, пункт 2 розділу A-V/1-1 або пункт 3 розділу A-V/1-1, або
пункти 3, 4 розділу A-V/1-2) (тільки для донкермана).
- Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків (VI/6, пункти 1,
2, A-VI/6, пункти 1-4).
7. Документ про визнання документа про освіту, виданого іноземним
навчальним закладом (при необхідності).
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1. Документ про здобуття професійної технічної освіти та присвоєння
робітничої кваліфікації та додаток до нього.
2. Свідоцтво фахівця/Кваліфікаційне свідоцтво та підтвердження до нього
(І/2, ІІІ/V , ІІІ/7- якщо раніше було видане капітаном морського порту).
3. Паспорт громадянина України або громадянина іншої держави.
4. Посвідчення особи моряка з усіма сторінками, які підтверджують стаж
плавання (крім фахівців портового флоту).
5. Послужна книжка моряка із записами, що підтверджують стаж роботи .
6. Свідоцтво фахівця або документальний доказ проходження підготовки
згідно з вимогами Конвенції ПДНВ:
- Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для
всіх моряків (VI/1, A-VI/1, п.п.1,2)
- Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків (VI/6, пункти 1,
2, A-VI/6, пункти 1-4).
7. Документ про визнання документа про освіту, виданого іноземним
навчальним закладом (при необхідності).

