
 
З А Я В А 

Прошу допустити мене до підтвердження кваліфікації 
в Державній кваліфікаційній комісії з нагоди підтвердження належної кваліфікації 

для отримання свідоцтва фахівця для проведення вантажних операцій на танкерах 
 

До заяви додаю копії наступних документів (за пред’явленням оригіналів): 
 

1. Паспорт громадянина України або громадянина іншої держави – 1,2 сторінки.  
2. Посвідчення особи моряка з усіма сторінками, які підтверджують стаж плавання.  
3. Диплом або свідоцтво фахівця, що засвідчує кваліфікацію моряка.  
4. Свідоцтво фахівця з початкової або розширеної підготовки для здійснення вантажних операцій на 
відповідному типі танкера (за наявності). 

 

5. Послужна книжка моряка або інший документ із записами, що підтверджують стаж роботи на відповідному 
типі танкера (не менш 3 місяців або один місяць стажу роботи за умови роботи на цьому танкері на 
позаштатній посаді, з участю не менше ніж у трьох операціях із завантаження і в трьох операціях з 
розвантаження відповідного виду вантажу, що повинно бути підтверджено записами у схваленій книзі 
реєстрації підготовки). 

 

6. Документальний доказ проходження підготовки згідно з вимогами Конвенції ПДНВ за курсом:  
- Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах і танкерах- хімовозах      
(V/1-1, пункти 1,2, A-V/1-1, пункт 1,В-V/1-1); 

 

- Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах (V/1-2, пункти 1,2, A-V/1-2, 
пункт 1, В-V/1-2); 

 

- Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою (V/1-1, 
пункти 3, 4, A-V/1-1, пункт 2;) 

 

- Підготовка до проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою (V/1-1, 
пункти 5, 6, A-V/1-1, пункт 3); 

 

- Підготовка до проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою (V/1-2, 
пункти 3, 4, A-V/1-2, пункт 2). 

 

7. Квитанція  про оплату за підтвердження кваліфікації.  
 
Дійсність наданих мною документів та достовірність представленої інформації підтверджую. Попереджений про відповідальність, відповідно до 
статі 358 Кримінального кодексу України, за подання підроблених документів та записів у них. 
Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку (автоматизовану, а також без використання засобів 
автоматизації), повідомлення та передачу третім особам (без письмового повідомлення) моїх персональних даних, отриманих з первинних 
джерел (відомості з виданих на моє ім’я документів), відомостей, які надаю про себе. 
 
З порядком роботи Державної кваліфікаційної комісії ознайомлений. 
"       "                           20__р.                              Підпис моряка    ___________________________    
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Документи прийняв.               
Секретар ДКК  _________________  __________________          "____"    _____________20__ р 
                                              (Підпис)                                (П.І.Б.) 
 
До підтвердження кваліфікації в ДКК допущений(а).                                     
Голова ДКК ____________________   ____________________    "____"    _____________20__ р 
                                              (Підпис)                                        (П.І.Б.) 

  
 

Зареєстровано в журналі за  
№ ______________________ 

                           "     "                     20__р. 
 
 
Секретар ДКК  ________  ___________ 
                               (Підпис)             (П.І.Б.)                    

 Інспекція з питань підготовки та дипломування  моряків 
Голові ДКК з підтвердження кваліфікації капітанів, осіб 
командного та рядового складу для роботи на танкерах 
 

від ______________________________________________________ 
(прізвище, ім′я, по-батькові моряка українською мовою в називному відмінку та англійською мовою) 

__________________________________________________ 
(спеціальність/ кваліфікація моряка) 

 
 (контактний  телефон моряка або його довіреної особи, , 

 електрона пошта, домашня адреса, інша контактна інформація) 



 
Зареєстровано в журналі за №______-Р 
                       "___"__________20__ року 
 
Секретар ДКК________  ______________ 
                           (Підпис) (Прізвище та ініціали) 

Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків 
Голові ДКК з підтвердження кваліфікації радіоспеціалістів 

 

від _____________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові моряка українською мовою 

 
__________________________________________________________________________________________ 

в називному відмінку та англійською мовою) 
_______________________________________________________________ 

(спеціальність/ кваліфікація моряка) 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

(контактний  телефон моряка або його довіреної особи, , 
електрона пошта, домашня адреса, інша контактна інформація) 

 
 

 
З А Я В А 

Прошу допустити мене до підтвердження кваліфікації 
в Державній кваліфікаційній комісії з нагоди присвоєння /підтвердження звання 

ОПЕРАТОР ГМЗЛБ з загальним/обмеженим типом диплому 
До заяви додаю копії наступних документів (за пред’явленням оригіналів): 

 
1. Паспорт громадянина України або громадянина іншої держави  
2. Посвідчення особи моряка (за наявності).  
3. Свідоцтво про проходження курсу підготовки/поновлення знань на тренажері ГМЗЛБ  
4. Диплом оператора ГМЗЛБ обмежений/загальний та підтвердження до нього (при наявності).  
5. Свідоцтво, що засвідчує придатність до роботи на морських суднах за станом здоров’я.   
6. Квитанція про сплату послуг з підтвердження кваліфікації  в одній з філій Інспекції  відповідно до зазначеного в 

платіжному документі шифрі філії (Од, Із, Мр, Хр, Кв). 
 

 
- Дійсність наданих мною документів та достовірність представленої інформації підтверджую. Попереджений про відповідальність за 

використання завідомо підробленого документа (подання підроблених документів та записів у них) передбаченою статтею 358 Кримінального 
кодексу України. 

- Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку (автоматизовану, а також без 
використання засобів автоматизації), повідомлення та передачу третім особам (без письмового повідомлення) моїх персональних даних, 
отриманих з первинних джерел (відомості з виданих на моє ім’я документів), відомостей, які надаю про себе. 

- Правила приймання документів моряків для особової справи, процедури підтвердження кваліфікації в ДКК мені роз’яснено. 
- З програмами, за якими буде здійснювати підтвердження кваліфікації в ДКК ознайомлений.  

 
 "____"    _____________20__ року                            Підпис моряка    ___________________________    
……………………………………………………………………………………………………………………
. 
Документи прийняв.               
Секретар ДКК  _________________  __________________          "____"    _____________20__ року 
                                              (Підпис)                   (Прізвище та ініціали) 
 
До підтвердження кваліфікації в ДКК допущений(а).                                     
Голова ДКК ____________________   ____________________    "____"    _____________20__ року 
                                              (Підпис)                                     (Прізвище та ініціали) 

 



 
  
 

 
Зареєстровано в журналі за №______-Р 
                       "___"__________20__ року 
 
Секретар ДКК________  ______________ 
                           (Підпис) (Прізвище та ініціали) 

Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків 
Голові ДКК з підтвердження кваліфікації радіоспеціалістів 

 

від _____________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові моряка українською мовою 

 
__________________________________________________________________________________________ 

в називному відмінку та англійською мовою) 
_______________________________________________________________ 

(спеціальність/ кваліфікація моряка) 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

(контактний  телефон моряка або його довіреної особи, , 
електрона пошта, домашня адреса, інша контактна інформація) 

 
 

З А Я В А 
Прошу допустити мене до підтвердження кваліфікації 

в Державній кваліфікаційній комісії з нагоди присвоєння/підтвердження звання 
РАДІОЕЛЕКТРОНІК ГМЗЛБ/ОПЕРАТОР-РАДІОТЕЛЕФОНІСТ/РАДІООПЕРАТОР _____ класу 

 
До заяви додаю копії наступних документів (за пред’явленням оригіналів): 

1. Документ про освіту та присвоєння кваліфікації (додаток до диплома).  
2. Додаток до документу про освіту.  
3. Диплом про присвоєння звання та підтвердження до нього.  
4. Паспорт громадянина України або громадянина іншої держави  
5. Посвідчення особи моряка (за наявності).  
6. Послужна книжка моряка (копія першої сторінки та останньої сторінки з записом)  
7. Свідоцтво, що засвідчує придатність до роботи на морських суднах за станом здоров’я.  
8. Свідоцтво про проходження курсів підвищення кваліфікації (за необхідністю).  
9. Свідоцтво фахівця або документальний доказ проходження підготовки згідно з вимогами Конвенції ПДНВ:  
- Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки (VI/1, A-VI/1, п.п.1,2);  
- Підготовка осіб командного складу, відповідальних за охорону судна (офіцер з охорони судна) (VI/5, пункт 1, 
A-VI/5) / Підготовка моряків, призначених виконувати обов’язки з охорони судна (VI/6, пункти 4, A-VI/6, пункти 
6-8) / Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків (VI/6, пункти 1, 2, A-VI/6, пункти 1-4) 

 

10. Документ про визнання документа про освіту, виданого іноземним навчальним закладом (за необхідністю).  
11. Квитанція про оплату або довідка про надходження коштів до Інспекції за підтвердження кваліфікації  
 

- Дійсність наданих мною документів та достовірність представленої інформації підтверджую. Попереджений про відповідальність за 
використання завідомо підробленого документа (подання підроблених документів та записів у них) передбаченою статтею 358 Кримінального 
кодексу України. 

- Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку (автоматизовану, а також без 
використання засобів автоматизації), повідомлення та передачу третім особам (без письмового повідомлення) моїх персональних даних, 
отриманих з первинних джерел (відомості з виданих на моє ім’я документів), відомостей, які надаю про себе. 

- Правила приймання документів моряків для особової справи, процедури підтвердження кваліфікації в ДКК мені роз’яснено. 
- З програмами, за якими буде здійснювати підтвердження кваліфікації в ДКК ознайомлений.  

 
 "____"    _____________20__ року                            Підпис моряка    ___________________________    
……………………………………………………………………………………………………………………
. 
Документи прийняв.               
Секретар ДКК  _________________  __________________          "____"    _____________20__ року 
                                              (Підпис)                    (Прізвище та ініціали) 
 
До підтвердження кваліфікації в ДКК допущений(а).                                     
Голова ДКК ____________________   ____________________    "____"    _____________20__ року 
                                              (Підпис)                                       (Прізвище та ініціали) 
 
 

 
 
 



 
Зареєстровано в журналі за №______-М 
                       "___"__________20__ року 
 
Секретар ДКК________  ______________ 
                           (Підпис) (Прізвище та ініціали) 

Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків 
Голові ДКК з підтвердження кваліфікації суднових механіків, 

суднових електромеханіків, суднових рефрижераторних 
механіків 

 

від _____________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові моряка українською мовою 

 
__________________________________________________________________________________________ 

в називному відмінку та англійською мовою) 
_______________________________________________________________ 

(спеціальність/ кваліфікація моряка) 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

(контактний  телефон моряка або його довіреної особи, , 
електрона пошта, домашня адреса, інша контактна інформація) 

 
 

З А Я В А 
Прошу допустити мене до підтвердження кваліфікації 

в Державній кваліфікаційній комісії  
 

____________механіка __________ розряду_________________________________ 
                                                                                          (  звання) 

                До  заяви додаю копії наступних документів (за пред’явленням оригіналів): 
1. Документ про освіту та присвоєння кваліфікації (додаток до диплому).  
2. Диплом про присвоєння звання та підтвердження до нього (І/2, ІІІ/1, ІІІ/2; ІІІ/3, ІІІ/6)  
3. Паспорт громадянина України або громадянина іншої держави.  
4. Посвідчення особи моряка (за наявності).  
5. Послужна книжка моряка (копія першої сторінки та останньої сторінки з записом).  
6. Свідоцтво, що засвідчує придатність до роботи на морських суднах за станом здоров’я.  
7. Свідоцтво про проходження курсів підвищення кваліфікації.  
8. Свідоцтво фахівця або документальний доказ проходження підготовки згідно з вимогами Конвенції ПДНВ:  
- Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки (VI/1, A-VI/1, п.п.1,2);  
- Підготовка фахівців 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); 

 

- Підготовка з боротьби з пожежею за розширеною програмою (VI/3, A-VI/3, п.п.1-4);  
- Підготовка з надання першої медичної допомоги (VI/4, п.1, A-VI/4 п.п.1-3);  
- Підготовка осіб командного складу, відповідальних за охорону судна (офіцер з охорони судна) (VI/5, пункт 1, A-
VI/5) / Підготовка моряків, призначених виконувати обов’язки з охорони судна (VI/6, пункти 4, A-VI/6, пункти 6-8) 
/ Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків (VI/6, пункти 1, 2, A-VI/6, пункти 1-4) 

 

- Підготовка з управління складом вахти машинного відділення на рівні управління (А-III/2, А-VIII/2, частини 3, 4, 
4-2,В-I/12, пункт 73,В-VIII/2, частини 4-2); 

 

9. Документ про визнання документа про освіту, виданого іноземним навчальним закладом (при необхідності).  
10. Квитанція про сплату послуг з підтвердження кваліфікації .  

- Дійсність наданих мною документів та достовірність представленої інформації підтверджую. Попереджений про відповідальність за 
використання завідомо підробленого документа (подання підроблених документів та записів у них) передбаченою статтею 358 Кримінального 
кодексу України. 

- Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку (автоматизовану, а також без 
використання засобів автоматизації), повідомлення та передачу третім особам (без письмового повідомлення) моїх персональних даних, 
отриманих з первинних джерел (відомості з виданих на моє ім’я документів), відомостей, які надаю про себе. 

- Правила приймання їх документів для особової справи, процедури підтвердження кваліфікації в ДКК мені роз’яснено. 
- З програмами, за якими буде здійснювати підтвердження кваліфікації в ДКК ознайомлений.  

"____"    _____________20__ року                            Підпис моряка    ___________________________    
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Документи прийняв.               
Секретар ДКК  _________________  __________________          "____"    _____________20__ року 
                                              (Підпис)          (Прізвище та ініціали) 
До підтвердження кваліфікації в ДКК допущений(а).                                     
Голова ДКК ____________________   ____________________    "____"    _____________20__ року 
                                              (Підпис)                  (Прізвище та ініціали) 
 



 
Зареєстровано в журналі за №______-С 
                       "___"__________20__ року 
 
Секретар ДКК________  ______________ 
                           (Підпис) (Прізвище та ініціали) 

Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків 
Голові ДКК з підтвердження кваліфікації судноводіїв 

 

від _____________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові моряка українською мовою 

 
__________________________________________________________________________________________ 

в називному відмінку та англійською мовою) 
_______________________________________________________________ 

(спеціальність/ кваліфікація моряка) 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

(контактний  телефон моряка або його довіреної особи, , 
електрона пошта, домашня адреса, інша контактна інформація) 

 

 
З А Я В А 

Прошу допустити мене до підтвердження кваліфікації 
в Державній кваліфікаційній комісії  

 
______________________________________________________________________________ 

                                                                                 (звання) 
До заяви додаю копії наступних документів (за пред’явленням оригіналів): 

1. Документ про освіту та присвоєння кваліфікації (додаток до диплому).  
2. Диплом про присвоєння звання та підтвердження до нього (І/2, ІІ/1, ІІ/2, ІІ/3).  
3. Паспорт громадянина України або громадянина іншої держави.  
4. Посвідчення особи моряка. (за наявності)  
5. Послужна книжка моряка (копія першої сторінки, та останньої сторінки з записом )                     
6. Свідоцтво, що засвідчує придатність до роботи на морських суднах за станом здоров’я.  
7. Диплом оператора ГМЗЛБ (загальний або обмежений) та підтвердження до нього.  
8. Свідоцтво про проходження курсів підвищення кваліфікації.  
9. Свідоцтво фахівця або документальний доказ проходження підготовки згідно з вимогами Конвенції ПДНВ:  
- Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки (VI/1, A-VI/1, п.п.1,2);  
- Підготовка фахівців 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); 

 

- Підготовка з боротьби з пожежею за розширеною програмою (VI/3, A-VI/3, п.п.1-4);  
- Підготовка з надання першої медичної допомоги (VI/4, п.1, A-VI/4 п.п.1-3) / Підготовка з медичного догляду на 
судні (VI/4,п.2, A-VI/4, п.п.4-6); 

 

- Підготовка осіб командного складу, відповідальних за охорону судна (офіцер з охорони судна) (VI/5, пункт 1,       
A-VI/5) / Підготовка моряків, призначених виконувати обов’язки з охорони судна (VI/6, пункти 4, A-VI/6,         
пункти 6-8) / Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків (VI/6, пункти 1, 2, A-VI/6, пункти 1-4) 

 

- Підготовка із судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційної прокладки та засобів автоматичної 
радіолокаційної прокладки(A-II/2, А-1/12, пункти 4,5, В-1/12, пункти 2-35; 

 

- Підготовка з використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем на рівні управління 
(А-II/1, A- II/2, A-II/3, А-I/12, В-I/12, пункти 36-66); 

 

- Підготовка з управління складом навігаційної вахти на містку на рівні управління (A-II/2, А-VIII/2, частини 3, 4 
та 4-1, В-I/12, пункти 68, 69, В-VIII/2, частини 4-1); 

 

10. Документ про визнання документа про освіту, виданого іноземним навчальним закладом (за необхідністю).  
11. Квитанція про сплату послуг з підтвердження кваліфікації  в одній з філій Інспекції  відповідно до 
зазначеного в платіжному документі шифрі філії (Од, Із, Мр, Хр, Кв). 

 

- Дійсність наданих мною документів та достовірність представленої інформації підтверджую. Попереджений про відповідальність за 
використання завідомо підробленого документа (подання підроблених документів та записів у них) передбаченою статтею 358 Кримінального 
кодексу України. 

- Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку (автоматизовану, а також без 
використання засобів автоматизації), повідомлення та передачу третім особам (без письмового повідомлення) моїх персональних даних, 
отриманих з первинних джерел (відомості з виданих на моє ім’я документів), відомостей, які надаю про себе. 

- Правила приймання їх документів для особової справи, процедури підтвердження кваліфікації в ДКК мені роз’яснено. 
- З програмами, за якими буде здійснювати підтвердження кваліфікації в ДКК ознайомлений. "____"    _____________20__ року   

 Підпис моряка    ___________________________    
 

Документи прийняв.      Секретар ДКК  _________________  __________________          "____"    _____________20__ року 
                                                                                                           (Підпис)                       (Прізвище та ініціали) 
 

До підтвердження кваліфікації в ДКК допущений(а).          Голова ДКК __________  _____________    "____"    _____________20__ року 
                                                                                                                                                                          (Підпис)      (Прізвище та ініціали) 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
З А Я В А 

Прошу допустити мене до підтвердження кваліфікації 
в Державній кваліфікаційній комісії 

_______________________________________________________________________________ 
(професія/ спеціальність/ кваліфікація) 

До заяви додаю копії наступних документів (за пред’явленням оригіналів): 
 

1. Документ про здобуття професійної технічної освіти та присвоєння робітничої кваліфікації (Свідоцтво про 
присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації) та додаток до нього. 

 

2. Свідоцтво фахівця / Кваліфікаційне свідоцтво та підтвердження до нього (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.  
5. Послужна книжка моряка із записами, що підтверджують стаж роботи.  
6. Документальний доказ проходження підготовки згідно з вимогами Конвенції ПДНВ:  

- Початкова підготовка (Правило VI/1, пункти 1, 2 розділу A-VI/1);  
- Підготовка та інструктаж з питань охорони суден для всіх моряків - для усіх членів екіпажу судна (пункти 1, 
2 Правила VI/6, пункти 1-4 розділу A-VI/6). 

 

- Підготовка фахівців 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) 

 

7. Документ про визнання документа про освіту, виданого іноземним навчальним закладом (за необхідністю).  
8. Квитанція про оплату або довідка про надходження коштів до Інспекції за підтвердження кваліфікації.  

  
- Дійсність наданих мною документів та достовірність представленої інформації підтверджую. Попереджений про відповідальність за 

використання завідомо підробленого документа (подання підроблених документів та записів у них) передбаченою статтею 358 Кримінального 
кодексу України. 

- Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку (автоматизовану, а також без 
використання засобів автоматизації), повідомлення та передачу третім особам (без письмового повідомлення) моїх персональних даних, 
отриманих з первинних джерел (відомості з виданих на моє ім’я документів), відомостей, які надаю про себе. 

- Правила приймання документів моряків для особової справи, процедури підтвердження кваліфікації в ДКК мені роз’яснено. 
- З програмами, за якими буде здійснювати підтвердження кваліфікації в ДКК ознайомлений.  

   
"____"    _____________20__ року                            Підпис моряка    ___________________________    
……………………………………………………………………………………………………………………
. 
Документи прийняв.               
Секретар ДКК  _________________  __________________          "____"    _____________20__ року 
                                              (Підпис)                    (Прізвище та ініціали) 
 
 
До підтвердження кваліфікації в ДКК допущений(а).                                     
Голова ДКК ____________________   ____________________    "____"    _____________20__ року 
                                              (Підпис)                          (Прізвище та ініціали) 

 
 
Зареєстровано в журналі за №_____-СК 
                       "___"__________20__ року 
Секретар ДКК  ________  ___________ 
                                 (Підпис) (Прізвище та ініціали) 

 Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків 
Голові ДКК з підтвердження кваліфікації  

осіб суднової команди 
 

від _________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові моряка українською мовою 

 
__________________________________________________________________________________________ 

в називному відмінку та англійською мовою) 
____________________________________________________________ 

(спеціальність/ кваліфікація моряка) 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

(контактний  телефон моряка або його довіреної особи, , 
електрона пошта, домашня адреса, інша контактна інформація) 
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