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СВІДОЦТВО №  0000/2015/АТ 
Видане на підставі положень Глави IX SOLAS 74, Міжнародним 
Кодексом Управління Безпекою. 

Цим засвідчується, що: 

Іванов 
Іван Іванович 

 

Дата  народження:          01.01.2001 
успішно пройшов підготовку за схваленим курсом  
 

ОФІЦЕР З БЕЗПЕКИ НА СУДНІ 
 

для старшого командного плавскладу суден з метою забезпечення їх 
знаннями з професійної безпеки на судні і вимогам діючого 
законодавства відповідно з Главою IX SOLAS 74, Міжнародним 
Кодексом Управління Безпекою (IMO Резолюція А.741 (18)). 

   
 

CERTIFICATE №  0000/2015/АТ 
Issued under the provisions of the Chapter IX SOLAS 74, International Safety 
Management Code. 
This is to certify  that: 

Ivan 
Ivanov 

 

Date of  birth:        01.01.2001 
has successfully completed the course of training on the syllabus 
 

SHIPS SAFETY OFFICER 
 

designated for familiarization provide serving and intended safety officers with 
knowledge of shipboard  occupational safety and requirements of current 
legislation in conformity with Chapter IX SOLAS 74, ISM CODE                                                    
(IMO Resolution А.741 (18)). 

 
 

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. 

 


