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СВІДОЦТВО №  0000/2015/АТ 
Видане на підставі положень Міжнародної конвенції про підготовку, 
дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками                                                                
(з урахуванням Манільських поправок). 

Цим засвідчується, що: 

Іванов 
Іван Іванович 

Дата  народження:          01.01.2001 
успішно пройшов підготовку за схваленим Морською Адміністрацією 
України курсом  
 

МИТТЯ СИРОЮ НАФТОЮ 
 

у відповідності з Правилом V/1-1 вищезазначеної Конвенції, Розділом                
V/1-1 та Таблицею A-V/1-1-2 Кодексу ПДНВ, з поправками;                                     
з Конвенцією MARPOL – 73/78; IMO Модельним курсом 1.02 «Розширена 
програма підготовки для роботи на нафтових танкерах». 

   
 

CERTIFICATE №  0000/2015/АТ 
Issued under the provisions of the International Convention on Standards of 
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended                                                
(with the Manila Amendments). 
This is to certify  that: 

Ivan 
Ivanov 

Date of  birth:        01.01.2001 
has successfully completed the course of training, approved by the Maritime 
Administration of Ukraine on the syllabus   
 

CRUDE OIL WASHING 
 

in conformity with Regulation V/1-1 of the above Convention, Section V/1-1 and 
Table A-V/1-1-2 of the STCW Code, as amended; Convention                                        
MARPOL - 73/78; IMO Model Course 1.02 "Advance training program on oil 
tanker operations". 

 
 

м.п. 
закладу 

Директор 
ТОВ «УТЦ «АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ»..……......……..... 
 
Реєстратор.……………...........................……….. 
 

Дата видачі          01.01.2015 

Дійсно до             01.01.2020 
 

  
 

Photo 
Stamp of the 

 centre 

Director of the 
TC "ALFA-TRAINING" LLC..........…………..… 
 
Registrar  …….………...………...…………... 
 

Date of issue        01.01.2015 

Date of expire      01.01.2020 

Запити щодо цього свідоцтва слід надсилати до Державного  реєстру  документів  моряків  
України:  Tel/fax: +38(044)4637795  e-mail: srdskiev@registr.uct.ua 
Оригінал цього свідоцтва повинен згідно з  Правилом ½, пункт 11 Конвенції, знаходитись на судні, 
доки його власник працює на цьому судні. 

 Inguiries concerning this certificate should be addressed to the State Register of Ukrainian  seafarers' 
documents: +38(044)4637795 e-mail: srdskiev@registr.uct.ua 
The original of this Certificate must be kept available in accordance with regulation ½ , paragraph 11 of the 
Convention while serving on a ship. 

 


