
 

Рекомендований зразок Свідоцтва,  

який видається навчально-тренажерними закладами, що здійснюють підготовку 

судноводіїв малого/маломірного судна, після завершення курсу підготовки 

 
 

 

Логотип, реквізити, електронна пошта НТЗ 

 
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СЕРТИФІКОВАНА НА ВІДПОВІДНІСТЬ ДСТУ ISO 2001:2009 

(Назва органу сертифікації) 
 

СВІДОЦТВО № ________ 

 
Видане на підставі Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна, 

затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 26.08.2014 № 413, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 25.09.2014 за № 1169/25946 

 

Цим засвідчується, що Прізвище, ім’я, по батькові  

Дата народження              (дд.мм.рррр) 

в період з ___ ___________ 20__ р. по ___ ____________ 20__ р. 
успішно пройшов теоретичну та практичну підготовку відповідно до вимог Резолюції № 40 Робочої групи по 
внутрішньому водному транспорту Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй 
«Міжнародне посвідчення на право керування прогулянковим судном» та національних вимог за курсом(ами): 
 

Назва курсу підготовки Район плавання Так/Ні 

Судноводій моторного судна (до 6 метрів)  
 

Внутрішні водні шляхи 
(ВВШ) 

 

Судноводій  моторного судна (до 6 метрів)  
 

Прибережні морські шляхи 
(ПМШ) 

 

Судноводій моторного судна (від 6 до 24 метрів)  
 

ВВШ  

Судноводій моторного судна (від 6 до 24 метрів)  
 

ПМШ  

Судноводій водного мотоцикла (гідроциклу)  
 

ВВШ  

Судноводій водного мотоцикла (гідроциклу)  
 

ПМШ  

Судноводій вітрильного судна довжиною до 6 метрів та  
площею вітрил до 12 кв.м 

ВВШ  

Судноводій вітрильного судна довжиною до 8,5 метрів та 
площею вітрил до 30 кв.м 

ВВШ  

Судноводій вітрильного судна довжиною до 15 метрів та 
площею вітрил до 80 кв.м 

ВВШ  

Судноводій вітрильного судна довжиною до 24 метрів та 
площею вітрил понад 80 кв.м  

ВВШ  

Судноводій вітрильного судна довжиною до 6 метрів та  
площею вітрил до 12 кв.м 

ПМШ  

Судноводій вітрильного судна довжиною до 8,5 метрів та 
площею вітрил до 30 кв.м  

ПМШ  

Судноводій вітрильного судна довжиною до 15 метрів та 
площею вітрил до 80 кв.м  

ПМШ  

Судноводій вітрильного судна довжиною до 24 метрів та 
площею вітрил понад 80 кв.м  

ПМШ  

Судноводій вітрильного судна довжиною понад 8,5 - 15 метрів та 
площею вітрил понад 30 - 80 кв.м 

Відкрите море (ВМ)  

Судноводій вітрильного судна довжиною понад 15 - 24 метрів та 
площею вітрил понад 80 кв.м 

ВМ  

 

                                                                                                                                                                                                                                 (зазначити потрібне) 

 

 Керівник НТЗ  

М.П. Керівник курсу  

 Дата видачі 
 

 
 

 


