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ПОПРАВКИ ДО КОДЕКСУ ПРО ПІДГОТОВКУ ТА ДИПЛОМУВАННЯ
МОРЯКІВ І
НЕСЕННЯ ВАХТИ (КОДЕКС ПДНВ)

КОМІТЕТ З БЕЗПЕКИ НА МОРІ,
ПОСИЛАЮЧИСЬ на статтю 28 Ь) Конвенції про Міжнародну морську
організацію, що стосується функцій Комітету,
ПОСИЛАЮЧИСЬ ТАКОЖ на статтю XII і правило І/1.2.3 Міжнародної
конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти
(Конвенція ПДНВ) 1978 року, далі іменованої "Конвенція", що стосується
процедур внесення поправок в частину А Кодексу про підготовку та
дипломування моряків і несення вахти (Кодекс ПДНВ),
РОЗГЛЯНУВШИ на своїй дев'яносто третій сесії поправки до частини А
Кодексу ПДНВ, запропоновані і розіслані відповідно до статті XII 1) а) і)
Конвенції,
1. СХВАЛЮЄ відповідно до статті XII 1) а) iv) Конвенції поправки до
Кодексу ПДНВ, текст яких викладено в додатку до цієї резолюції;
2. ПОСТАНОВЛЯЄ відповідно до статті XII 1) а) vii) 2) Конвенції, що
вищезазначені поправки до Кодексу ПДНВ вважаються прийнятими 1
липня 2015 року, якщо до цієї дати більше однієї третини Сторін або
Сторони, загальний торговельний флот яких становить не менше 50 % від
валової реєстрової місткості світового торговельного флоту суден 100
регістрових тонн і більше, не заявлять про свої заперечення проти
поправок;
3. ПРОПОНУЄ Сторонам Конвенції взяти до відома, що відповідно до
статті XII 1) а) іх) Конвенції поправки до Кодексу ПДНВ, що додаються,
вступають в силу 1 січня 2016 роки після їх прийняття у відповідності з

пунктом 2 вище;
4. ПРОСИТЬ Генерального секретаря відповідно до статті XII 1) а) v)
Конвенції направити засвідчені копії цієї резолюції і тексту поправок, що
міститься в додатку, всім Сторонам Конвенції;
ПРОСИТЬ ТАКОЖ Генерального секретаря направити копії цієї резолюції
та додатки до неї членам Організації, які не є Сторонами Конвенції.

ДОДАТОК
ПОПРАВКИ ДО ЧАСТИНИ А КОДЕКСУ ПРО ПІДГОТОВКУ І
ДИПЛОМУВАННЯ
МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ (КОДЕКС ПДНВ)
ГЛАВА I - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Після існуючого розділу А-І/15 додається новий розділ А-І/16:
«Розділ А-І/16
Перевірка відповідності
1
Для цілей правила І/16 в таблиці нижче зазначені області, що
підлягають перевірці:
ОБЛАСТІ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ
ПОСИЛАННЯ
ОБЛАСТЬ
ЗАУВАЖЕННЯ ТА СТИСЛИЙ
ОПИС
ПОЧАТКОВЕ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Стаття IV,
Первинне подання Чи Сторона направила інформацію
правило І/7 і
інформації
відповідно до статті IV і правила
пункт 2 розділу
І/7?
А-І/7
Якщо так, чи підтверджено
Комітетом з безпеки на морі, що
наданою
інформацією
продемонстровано, що Сторона у
повному обсязі виконує положення
Конвенції ПДНВ?
НАСТУПНІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Стаття IX і
Еквіваленти
пункт 3.1
розділу А-І/7

Правило І/10 і
пункт 3.2
розділу А-І/7

Чи
зберегла/прийняла
Адміністрація будь-які рівноцінні
методи теоретичної і практичної
підготовки з моменту направлення
інформації відповідно до правила
І/7?
Якщо так, то чи повідомлялися
докладні відомості про такі методи
Генеральному секретарю?
Визнання дипломів Чи визнає Адміністрація дипломи,
видані
іншою
Стороною
відповідно до правила І/10?
Якщо так, то чи передавала
Сторона доповіді про заходи, вжиті
для
забезпечення
дотримання
правила І/10?

Правило VIІ/1,
пункт 3.3
розділу А-І/7

Альтернативне
дипломування

Правило І/8.3 і
пункт 4 розділу
А-І/7

Передача
інформації про
періодичне
незалежне
оцінювання
Передача
інформації про
поправках до
Конвенції ПДНВ

Правило І/7.4 і
пункти 5 и 6
розділу А-І/7
Пункти 4 і 5
правила І/13

Проведення
випробувань

Стаття VIII

Пільгові дозволи

КОНТРОЛЬ
Стаття X и
правило І/4

Контроль суден
державою порту

Чи дозволяє Сторона найм моряків,
що мають альтернативні дипломи,
видані на підставі правила VII/1,
для роботи на суднах, що мають
право плавати під її прапором?
Якщо так, то чи була надана
Генеральному секретарю копія
типового
документу
про
мінімальний
безпечний
склад
екіпажу, що видається таким
суднам?
Чи направила Сторона свою
доповідь
про
незалежне
оцінювання відповідно до правила
І/8?
Чи направила Сторона свою
доповідь
про
застосування
наступних поправок до Конвенції і
Кодексу
ПДНВ,
що
мають
обов'язкову силу?
Чи
дозволила
Адміністрація
суднам, що мають право плавати
під її прапором, брати участь у
випробуваннях?
Якщо так, то чи повідомлялися
Генеральному секретарю докладні
відомості про такі випробування
(пункт
4)?
А
також
чи
повідомлялись
Генеральному
секретарю докладні відомості про
результати таких випробувань
(пункт 5)?
Чи видавала Адміністрація будьякий пільговий дозвіл?
Якщо так, то чи направляються
Генеральному секретарю доповіді
щодо пільгових дозволів, які
видаються щорічно?
Чи користується Сторона правом
здійснювати
контроль
суден
державою порту?
Якщо так, то чи були встановлені

заходи контролю відповідно до
вимог статті X?
ПРИДАТНІСТЬ ДО ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ І ОРГАНІЗАЦІЯ
НЕСЕННЯ ВАХТИ
Пункт 1 правила Запобігання
Чи вживалися Адміністрацією
VIII/1 і розділ
стомленості
заходи
щодо
забезпечення
А-VIII/1
виконання вимог Конвенції та
Кодексу ПДНВ щодо запобігання
стомленості?
Пункт 2 правила Запобігання
Чи прийняла Адміністрація заходи
VIII/ 1 і пункт
зловживання
щодо забезпечення виконання
10 розділу Анаркотиками і
вимог Конвенції та Кодексу ПДНВ
VIII/1
алкоголем
по
запобігання
зловживання
наркотиками і алкоголем?
Правило VIII/2
Організація та
Чи вживалися Адміністрацією
принципи несення заходи по зверненню уваги
вахти
компаній,
капітанів,
старших
механіків і всього вахтового
персоналу на вимоги, принципи і
керівництво, викладені в Кодексі
ПДНВ, яких слід дотримуватися
для забезпечення безперервного
несення безпечної вахти або вахт
на
всіх
морських
суднах,
пристосовуючись
для
даних
обставин і умов?
2
В кінці існуючих приміток 6 і 7 таблиці А-І/9 включається наступний
новий текст:
«Можуть продовжувати застосовуватися інші рівноцінні методи
контрольних випробувань, що в даний час визнаються Адміністрацією».
ЗАСВІДЧЕНА КОПІЯ тексту поправок до Міжнародного кодексу з
підготовки та дипломування моряків і несення вахти (Кодекс ПДНВ),
схвалених 22 травня 2014 Комітетом з безпеки на морі Міжнародної
морської організації на його дев'яносто третій сесії відповідно до статті XII
1) a) iv) Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та
несення вахти 1978 року і викладених в додатку до резолюції MSC.374(93),
оригінал яких здано на зберігання Генеральному секретарю Міжнародної
морської організації.
За Генерального секретаря Міжнародної морської організації:
Лондон

/підпис/

