Перелік робіт/послуг, для оформлення Свідоцтва про визнання/ Свідоцтва про відповідність
підприємства/ Сертифіката про типове схвалення, щодо яких підприємства повинні мати
сертифіковану РУ систему управління якістю:
Код
22001000
22002000
22003000
22004000МК
22005001МК
22005002
22005003МК
22005004
22005005
22005006МК
22005007МК
22005008
22005009
22005010
22005011
22005012
22005013
22006001
22006002МК

22006003

22006004МК
22006005
22006006МК
22006007МК
22006008МК
22006009
22006010
22006020

Об`єкт номенклатури нагляду РУ
Виміри товщин на судах під технічним наглядом інспектора Регістра
Перевірка щільності закриттів трюмів за допомогою ультразвукової апаратури
Підводні огляди
Огляд і технічне обслуговування протипожежного обладнання, систем і
забезпечення
плоти рятувальні надувні
контейнери для надувних рятувальних плотів
гідростатичні роз'єднувальні пристрої
круги рятувальні
вогні-покажчики місця розташування рятувальних засобів, автоматично діючі
димові шашки
жилети рятувальні надувні
шлюпки чергові надуті
забезпечення рятувальних шлюпок, плотів
інші рятувальні засоби
морські евакуаційні системи, засоби рятування
слабка ланка, система автоматичного наповнення, посадкові штормтрапи,
шкентелі
жилети рятувальні ненадувні, гідротермокостюми, захисні костюми, теплозахисні
засоби
комбіновані чергові/швидкісні чергові шлюпки
берегове технічне обслуговування та ремонт радіообладнання ГМЗЛБ відповідно
до вимог Правила IV/15 Конвенції СОЛАС-74 і резолюції ИМО А.702(17)
перевірки та випробування радіообладнання на борту судна або плавучих бурових
установок і морських стаціонарних платформ на відповідність вимогам Конвенції
СОЛАС-74 (попередній огляд радіообладнання)
установка, пуско-налагоджувальні роботи, обслуговування та ремонт радіо- і
навігаційного обладнання, заміна вбудованих елементів живлення,
програмування радіообладнання
щорічна перевірка працездатності реєстраторів даних рейсу та датчиків відповідно
до Правила V/18.8 Конвенції СОЛАС-74
регламентні роботи з технічного обслуговування реєстраторів даних рейсу,
ремонт, заміна вбудованих елементів живлення
щорічна комплексна перевірка АРБ супутникової системи КОСПАС-САРСАТ
берегове технічне обслуговування АРБ супутникової системи КОСПАС-САРСАТ
щорічна комплексна перевірка апаратури автоматичної ідентифікаційної системи
(АІС)
щорічна комплексна перевірка радіолокаційних відповідачів (РЛВ)
берегове технічне обслуговування радіолокаційних відповідачів (РЛВ)
перевірки та випробування радіо та навігаційного обладнання суден внутрішнього
плавання (попередній огляд радіообладнання)

22006021

берегове технічне обслуговування радіо та навігаційного обладнання суден
внутрішнього плавання (попередній огляд радіообладнання)

22006022

установка, пуско-налагоджувальні роботи, обслуговування та ремонт радіо- і
навігаційного обладнання суден внутрішнього плавання, заміна вбудованих
елементів живлення, програмування радіо та навігаційного обладнання
перевірки та випробування радіо та навігаційного обладнання малих суден

22006030

22006031
22006032

22007000МК
22008000МК
22009000
22011000

22012000
22014002
22015000МК
22016000МК
33002000
33002100
20000000МК
10000010
10000020

10000030
10000040

берегове технічне обслуговування радіо та навігаційного обладнання малих суден
установка, пуско-налагоджувальні роботи, обслуговування та ремонт радіо- і
навігаційного обладнання суден внутрішнього плавання, заміна вбудованих
елементів живлення, програмування радіо та навігаційного обладнання
Перевірка та випробування централізованого газозварювального та газоріжучого
обладнання
Огляд і технічне обслуговування індивідуальних дихальних апаратів
Діагностика пристроїв, установок, механізмів, обладнання, корпусних конструкцій і
інших об'єктів технічного нагляду
Перевірка і контроль підготовки поверхні корпусних конструкцій і нанесення
полімерних матеріалів, в тому числі виготовлення захисних покриттів конструкцій
корпуса
Огляд носових, кормових, бортових і внутрішніх дверей суден типу ро-ро
Діагностика електрообладнання та обладнання автоматизації
Огляд низькорозташованих освітлювальних систем за допомогою
фотолюмінесцентних матеріалів
Вимір рівня звукового тиску командного трансляційного пристрою або авральної
сигналізації на борту судна
Промірні роботи
Днопоглиблювальні та рефулерні роботи
Контейнери
Виміри житлових приміщень для моряків та приміщень для відпочинку і вживання
їжі
Встановлення відповідності вентиляції, установок для кондиціонування та
опалення житлових приміщень для моряків, приміщень для відпочинку і вживання
їжі, санітарних вузлів вимогам Конвенції 2006 року про працю в морському
судноплавстві
Віброакустічні виміри та випробування. Виміри з метою визначення відповідності
судна вимогам Конвенції 2006 року про працю в морському судноплавстві
Кліматичні випробування. Виміри з метою визначення відповідності судна
вимогам Конвенції 2006 року про працю в морському судноплавстві

