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Денису Шмигалю

Шановний Володимире Олександровичу!
Шановний Денисе Анатолійовичу!

Професійна  спілка  робітників  морського  транспорту  України  (далі  –
ПРМТУ),  яка  об’єднує  близько  80  тисяч  працівників  морського  транспорту
України, 50 тисяч з яких є моряками, та є єдиною морською профспілкою в Україні,
афілійованою  Міжнародною  федерацією  транспортників  (ITF),  членською
організацією  Європейської  федерації  транспортників  (ETF),  звертається  з
наступним.

Україна є стороною Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування
моряків  та  несення  вахти  1978  року,  з  поправками  (далі  –  Конвенція  ПДНВ).
Правилом I/10 Конвенції ПДНВ визначена можливість укладання між державами-
членами Конвенції угод (меморандумів) про взаємне визнання дипломів моряків з
метою  розширення  можливостей  для  працевлаштування  моряків  на  суднах  в
міжнародному торговельному судноплавстві.

Конференцією  Організації  Об’єднаних  Націй  з  торгівлі  та  розвитку
підготовлено Огляд галузі морського транспорту за 2021 рік (UNCTAD Review of
Maritime Transport 2021),  який  розміщено  у  вільному  доступі  за  посиланням:
https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2021_en_0.pdf. 

ПРМТУ проведено аналіз цього Огляду з метою визначення держав – членів
Конвенції ПДНВ, з якими Україною на цей час не укладені угоди (меморандуми)
про взаємне визнання дипломів моряків. При проведенні аналізу перевага надана
державам– членам Конвенції ПДНВ з найбільшою кількістю суден, зареєстрованих
під прапорами цих держав. Також до уваги взято рейтинг безпеки суден (рейтинг
ефективності  прапору)  відповідно  до  оновленого  рейтингу  Паризького
меморандуму станом на 01 липня 2022 року, який розміщено у вільному доступі за
посиланням:  https://www.parismou.org/2021-performance-lists-paris-mou.  Результати
аналізу наведені у таблиці.

https://www.parismou.org/2021-performance-lists-paris-mou
https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2021_en_0.pdf


Аналізом встановлено, що Україною можуть бути укладені меморандуми
про  визнання  дипломів  моряків  України  щонайменше  з  12  державами  –
членами  Конвенції  ПДНВ, під  прапорами  яких  експлуатується  30%  від
загальної  кількості  суден  (понад  30  тисяч  суден),  що  становить  13%  від
загальносвітового  тоннажу.  Більшість  прапорів  цих  держав  перебуває  у  так
званому «білому списку» Паризького меморандуму, що є першочерговим доказом
гарантії безпеки суден, а також гарантією дотримання трудових та соціальних прав
моряків.  Переважна більшість цих держав також входить до ТОП-25 світових
економік у судноплавному бізнесі. 

№ Держава
Кількість

суден

Відсоток
від

світової
кількості

суден

Дедвейт
(тис. тн)

Відсоток
від

світового
тоннажу

Рейтинг
ефективності

прапору

Рейтинг у
ТОП-25

морських
економік

1 Китай 6 653 7 107 583 5,00 Білий 3

2 Японія 5 201 5 39 091 1,80 Білий 1

3 Індонезія 10 427 10 28 750 1,30 б/р1 22

4 Мадейра 578 1 22 726 1,10 б/р

5 Індія 1 801 2 17 054 0,80 Сірий

6
Південна

Корея
1 904 2 15 723 0,70 Сірий 10

7
Саудівська

Аравія
392 0 13 662 0,60 б/р

8 Малайзія 1 726 2 10 231 0,50 б/р 23

9 Німеччина 598 1 7 618 0,40 Білий 7

10 Бермуди 147 0 8 053 0,40 Білий 11

11 Тайвань 429 0 7 136 0,30 Сірий 15

12
Кайманові

острови
160 0 6 725 0,30 Білий

Загалом: 30 016 30 284 352 13,2

1Рейтинг відсутній



Укладання угод (меморандумів) про визнання дипломів моряків України з
цими державами дозволить  значно  розширити для  громадян  України  –  моряків
можливості  для  працевлаштування  у  світовому  торговельному  судноплавстві,  а
також  сприятиме  розвитку  взаємодії  з  цими  державами,  лідерами  в  секторі
судноплавного бізнесу, та залученню інвестицій у морський транспорт та морську
освіту в Україні.

ПРМТУ  звертає  особливу  увагу  на  готовність  окремих  держав  укласти
відповідні  угоди  (меморандуми)  з  Українською  стороною.  Так,  ПРМТУ
направлено  звернення  до  Міністерства  інфраструктури  України  щодо
необхідності  укладення  меморандуму  з  Японією,  найбільшою  світовою
економікою  сектору  судновласників,  у  якому  підкреслено,  що  ПРМТУ
ефективно взаємодіє з професійними спілками моряків Японії. 

ПРМТУ також зауважує, що в листопаді  2022 року в Індонезії  планується
проведення  саміту  держав  G20,  на  який  запрошено  Президента  України
Володимира Зеленського. 

Враховуючи вищевикладене, ПРМТУ пропонує:

1) утворити  спільну  робочу  групу  з  представників  Міністерства
інфраструктури  України,  Державної  служби  морського  і  внутрішнього  водного
транспорту  та  судноплавства  України,  Міністерства  економіки  України,
Міністерства закордонних справ України та ПРМТУ;

2) невідкладно  розпочати  внутрішньодержавні  процедури,  необхідні  для
укладення  угод  (меморандумів)  про  визнання  дипломів  моряків  України  з
державами, зазначеними вище;

3) доручити Міністерству закордонних справ України провести із залученням
дипломатичних  та  консульських  установ  України  у  відповідних  державах
консультації з уповноваженими органами цих держав щодо можливості укладення
меморандумів про визнання дипломів моряків України.

ПРМТУ запевняє в своїй готовності надати всебічну експертну підтримку, а
також  необхідну  координацію  з  профспілковими  організаціями  моряків  у
відповідних державах. 

Відповідь просимо надіслати поштою на адресу: 65062, м. Одеса, Гагарінське
плато, буд. 5-Б, прим. 1, та на електрону адресу: office@mtwtu.org.ua .
       
       
З повагою, 

Голова Професійної
спілки робітників робітників 
морського транспорту України                                                     Олег ГРИГОРЮК
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