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МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.10.2014                                                               №491

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2014 р. за № 1325/26102

 

 

Про затвердження вимог

до тренажерного та іншого обладнання,

призначеного для підготовки та перевірки знань

осіб командного складу та суднової команди

 

 

Відповідно до абзаців вісімнадцятого та двадцять дев’ятого статті 163 Закону України «Про транспорт», з метою виконання вимог Міжнародної
конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, з урахуванням вимог Модельних курсів Міжнародної морської
організації  

 

НАКАЗУЮ:

 

http://www.mtu.gov.ua/


1.Затвердити такі, що додаються:

1)Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди з
рятування на воді;

2)Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди по
боротьбі з пожежею;

3)Вимоги до обладнання, призначеного для медичної підготовки осіб командного складу та суднової команди;

4)Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв із судноводіння з використанням
радіолокатора, радіолокаційної прокладки та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки;

5)Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв з використання електронних
картографічних та навігаційно-інформаційних систем;

6)Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв на повномасштабних навігаційних
тренажерах з візуалізацією;

7)Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань суднових механіків з управління складом вахти
машинного відділення;

8)Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди для
проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах;

9)Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди для
проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах;

10)Вимоги до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань персоналу пасажирських суден;

11)Вимоги до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди, які відповідають за вантажні
операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці;

12) Вимоги до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди з питань охорони суден;

13)Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань радіооператорів Глобальної морської системи
зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки;

14) Вимоги до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв малих/маломірних суден.

 

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

1)подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2)оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України;

3)контроль за виконанням зазначених у пункті 1 цього наказу вимог підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють підготовку членів
екіпажів морських, річкових та маломірних суден.

 

3.Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

 

4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 



 

В.о. Міністра                                                                     О. Малін

 

 

Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди з рятування на
воді

 

Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди по боротьбі з
пожежею

 

Вимоги до обладнання, призначеного для медичної підготовки осіб командного складу та суднової команди

 

Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв із судноводіння з використанням радіолокатора,
радіолокаційної прокладки та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки

 

Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв з використання електронних картографічних та
навігаційно-інформаційних систем

 

Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв на повномасштабних навігаційних тренажерах з
візуалізацією

 

Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань суднових механіків з управління складом вахти машинного
відділення

 

Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди для
проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах

 

Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди для
проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах

 

Вимоги до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань персоналу пасажирських суден

 

Вимоги до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди, які відповідають за вантажні операції
на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці

 

http://www.mtu.gov.ua/repository/46830/file/TB_Mostic.rar
http://www.mtu.gov.ua/repository/46830/file/TB_Hazovozu.rar
http://www.mtu.gov.ua/repository/46830/file/TB_Ryatuvannya_na_vodi.rar
http://www.mtu.gov.ua/repository/46830/file/TB_Tankera_himovozu.rar
http://www.mtu.gov.ua/repository/46830/file/TB_Powewu.rar
http://www.mtu.gov.ua/repository/46830/file/TV_Pass_sudna.rar
http://www.mtu.gov.ua/repository/46830/file/TB_RLS_CARP.rar
http://www.mtu.gov.ua/repository/46830/file/TB_EKNIKS.rar
http://www.mtu.gov.ua/repository/46830/file/TB_Nedecuna.rar
http://www.mtu.gov.ua/repository/46830/file/TB_MO.rar
http://www.mtu.gov.ua/repository/46830/file/TB_Nebezpe4ni_vantaw.rar


Вимоги до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди з питань охорони суден

 

Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань радіооператорів Глобальної морської системи зв’язку у разі
лиха та для забезпечення безпеки

 

Вимоги до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв малих/маломірних суден

 

http://www.mtu.gov.ua/repository/46830/file/TB_MMC.rar
http://www.mtu.gov.ua/repository/46830/file/TB_GMZLB.rar
http://www.mtu.gov.ua/repository/46830/file/TB_Ohorona.rar

