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ВСТУП
Це Керівництво з оновлення суден внутрішнього та змішаного
плавання, надалі Керівництво, встановлює комплекс організаційних положень та технічних вимог, направлених на відновлення технічних характеристик судна в експлуатації або його елементів до
встановленого рівня, після виконання яких і відповідного огляду та
випробування судна з позитивними їх результатами Регістр судноплавства України, надалі Регістр, видає на судно Свідоцтво про
оновлення судна чи Свідоцтва про оновлення елементів судна, які
підтверджують встановлений рівень відновлення технічних характеристик.
Оновлення корпуса судна, механізмів, електричного, радіо та
навігаційного обладнання дозволяє продовжити строк експлуатації
судна на запланований судновласником термін у специфікаційних
умовах.
Судно, що має Свідоцтво про оновлення, має ряд переваг порівняно з не оновленим судном того ж віку. До них можна віднести:
- підвищення безпеки плавання і зниження ризику втрати судна
з усіма пов’язаними з цим наслідками протягом запланованого судновласником терміну;
- підвищення екологічної безпеки судна;
- продовження терміну служби судна;
- зменшення обсягів дефектації елементів судна протягом запланованого терміну експлуатації (виконання часткової дефектації
корпусу суден з рівнем оновлення 1 (Р1) віком не більше 10 років
(з врахуванням оновлення);
- зменшення обсягу класифікаційних оглядів і, як наслідок, зменшення розрахункового віку судна для визначення нормативу та
вартості огляду судна протягом дії Свідоцтва про оновлення;
- відновлення нормальної (не зменшеної) періодичності класифікаційних оглядів (судна змішаного ріка-море плавання старші 30
років, пасажирські судна внутрішнього плавання, що експлуатуються в водосховищах, старші 25 років);
- відновлення права на відстрочку періодичних оглядів (відстрочка чергового та докового оглядів суден змішаного плавання, крім
пасажирських суден та суден, що здійснюють міжнародні рейси,
віком більше 30 років, без надання розрахунку достатньої міцності
судна віком 15 років та більше);
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- звільнення від вимог розрахункового підтвердження загальної
міцності при оглядах для присвоєння, поновлення та переназначення класу суден змішаного плавання з рівнем оновлення 1 (Р1)
віком менше 15 років (з врахуванням оновлення).

6

Керівництво з оновлення суден внутрішнього та змішаного плавання

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
1.1.1 Керівництво поширюється на судна внутрішнього плавання зі знаками обмеження районів плавання Л, Р, О, М, В1, В2, В3 і
В4 і судна змішаного плавання зі знаками обмеження районів плавання О-пр, М-пр, ЗП, В-ЗП, В-R4-RSN, R4-RSN, В-R4-RS, R4-RS.
1.1.2 Керівництво регламентує процедури проходження оновлення з оформленням документів, а також обсяг робіт для оновлення корпусу, механізмів і обладнання, електричного обладнання і
радіо та навігаційного обладнання судна відповідно до заявленого
рівня оновлення.
1.1.3 Керівництво застосовується до наступних об'єктів нагляду
Регістра (елементів судна):
.1 сталевих корпусів;
.2 елементів механічної установки та систем, механізмів, пристроїв (надалі механізми) і обладнання;
.3 електричного обладнання суден, на яких передбачені, як мінімум, електростанція (з одним або декількома дизельгенераторами і головним розподільним щитом), кабельна мережа й
електродвигуни суднових механізмів та пристроїв, що забезпечують безпеку плавання;
.4 радіо та навігаційного обладнання.
1.1.4 Оновлення може виконуватися, як оновлення всіх елементів судна, так і оновлення окремо елементів судна. Оновлене судно
- судно з оновленими всіма його елементами, указаними в 1.1.3.
Судно з оновленим елементом (ами) – судно з оновленим одним –
трьома його елементами, указаними в 1.1.3.
1.1.5 Рішення про оновлення судна або окремих його елементів
та щодо рівня оновлення приймається судновласником.
1.1.6 Структурні елементи судна, що не є об'єктами нагляду Регістра, оновлюються судновласником (за обсягом та рівнем оновлення) поза дією положень Керівництва. Оновлення цих елементів
відображається в проекті оновлення, приймається Регістром до відома з врахуванням, згідно з вимогами Правил Регістра, впливу
цих елементів на об’єкти нагляду Регістра та характеристики судна.
1.2 ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1.2.1 В цьому Керівництві, крім загальноприйнятих, використовуються терміни, які слід розуміти наступним чином:
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.1 дефектація – виявлення дефектів (зносу, корозії, викривлення геометричної форми, відхилення розмірів чи параметрів за
межі допусків, зміна властивостей матеріалів і т.д.), вимірювання
їх параметрів, перевірка відповідності встановленим параметрам
складальних одиниць, деталей, вузлів, агрегатів та їх елементів та
оцінка допустимості дефектів елементів судна, що оновлюється, з
метою визначення їх технічного стану, обґрунтування методів і
встановлення обсягів ремонту з врахуванням рівня оновлення. Дефектація включає візуальний огляд та інструментальні вимірювання параметрів деталей та агрегатів. Результати дефектації заносяться у відомість, яка є основним документом для оновлення судна та
його елементів;
.2 електричне обладнання - суднові джерела електричної енергії,
електророзподільні пристрої, кабельна мережа, трансформатори і
перетворювачі, електродвигуни, апаратура керування електричними ланцюгами, аварійно-попереджувальний захист і сигналізація;
.3 корпус - корпус судна, включаючи надбудови, що беруть
участь у загальному вигині судна (враховуються конструктивний
протипожежний захист, закриття отворів, корпусні деталі пристроїв та валопроводу, криловий пристрій СПК та огорожі СПП, леєрні
огорожі та фальшборти);
.4 механізми - головні і допоміжні двигуни, редуктори, реверсивно-редукторні передачі, роз’єднувальні та інші муфти, валопроводи, рушії, компресори, насоси, вентилятори, сепаратори, палубні
механізми, котли і т.п. До механізмів, для цілей Керівництва,
включені валопроводи, рушії та котли, що об'єднуються з механізмами при оформленні актів Регістру в окрему групу;
.5 обладнання - фільтри, теплообмінні апарати, посудини під
тиском, трубопроводи, арматура, цистерни та інші вироби, які служать для функціонування суднових механізмів, пристроїв і т.п.;
.6 оновлення судна – комплекс узгоджених з Регістром заходів, що виконуються судновласником згідно з схваленим Регістром
проектом оновлення і включають ремонт (відновлення), заміну,
переобладнання, модернізацію (реконструкцію) та технічне переоснащення судна і/або його елементів, після здійснення яких технічний стан судна і його елементів забезпечить надійну експлуатацію
судна в специфікаційних умовах протягом запланованого судновласником терміну;
.7 радіо та навігаційне обладнання – обладнання, призначене для забезпечення, відповідно, радіозв’язку судна, суднового
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радіомовлення та трансляції і навігаційних задач судноводіння;
.8 ремонт – комплекс робіт для відновлення придатного технічного стану та працездатності елементів судна, указаних в 1.1.3, з
забезпеченням ресурсу (строку служби) цих об’єктів та їх складових частин, враховуючи запланований рівень оновлення.
1.3 ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
1.3.1 В цьому Керівництві містяться посилання на наступні нормативні документи Регістра судноплавства України (з використанням в тексті відповідних скорочень):
.1 «Правила классификации и постройки судов внутреннего
плавания», 1995 р. з Бюлетенями №1 та №2 доповнень і змін ПСВП;
.2 «Правила классификации и постройки судов смешанного плавания»,, 1995 р. з Бюлетенями №1 та №2 доповнень і змін - ПССП;
.3 Правила класифікації та побудови суден внутрішнього плавання, 2005 р. з Бюлетенями №1, №2, №3 та №4 змін і доповнень Правил СВП-05;
.4 Правила класифікації та побудови суден змішаного плавання,
2010р. - Правил СЗП;
.5 Правила класифікації та побудови суден внутрішнього плавання (для Дунайського басейну), 2002 р. - ПДБ;
.6 Правила класифікації та побудови суден. Частина І «Класифікація», 2014 р. – ПКС;
.7 Правила по запобіганню забрудненню з суден, 2011 р. з Бюлетенем №1 змін і доповнень - ППЗС;
.8 Керівництво з технічного нагляду за побудовою суден та виготовленням матеріалів і виробів, 2005 р. з Бюлетенями №1, №2,
№3 та №4 змін і доповнень - ПТНП;
.9 Правила огляду суден, 2012 р. – ПОС;
.10 Керівництво з огляду морських суден в експлуатації, 2009 р.
- РОМСЭ.
1.4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1.4.1 Керівництвом встановлюються наступні рівні оновлення,
як окремо для указаних в 1.1.3 елементів судна, так і для оновлення
судна в цілому:
- рівень 1 (Р1), який засвідчує технічний стан судна, що відповідає стану при першому черговому огляді судна для поновлення
класу, а саме: - для судна зі знаком обмеження району плавання Л,
Р, О, М, О-ПР, М-ПР, ЗП, В-ЗП, В-R4-RSN, R4-RSN, В-R4-RS чи
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R4-RS - при 5-ій річниці експлуатації судна після побудови;
- для самохідного судна зі знаком обмеження району плавання В1,
В2, В3 чи В4 - при 6-ій річниці експлуатації судна після побудови;
- для несамохідного судна зі знаком обмеження району плавання
В1, В2, В3 чи В4 - при 8-ій річниці експлуатації після побудови;
- рівень 2 (Р2), який засвідчує технічний стан судна, що відповідає стану при другому черговому огляді судна для поновлення
класу, а саме:
- для судна зі знаком обмеження району плавання Л, Р, О, М, О-ПР,
М-ПР, ЗП, В-ЗП, В-R4-RSN, R4-RSN, В-R4-RS чи R4-RS - при 10-ій
річниці експлуатації судна після побудови;
- для самохідного судна зі знаком обмеження району плавання В1,
В2, В3 чи В4 - при 12-ій річниці експлуатації судна після побудови;
- для несамохідного судна зі знаком обмеження району плавання
В1, В2, В3 чи В4 - при 16-ій річниці експлуатації судна після побудови.
1.4.2 Як правило, при оновленні судна передбачається, що усі
основні характеристики судна (головні розміри, вантажопідйомність, призначення, клас судна, район плавання і т.д.) практично не
відрізняються від таких для оновленого судна.
У випадку зміни призначення, технічних характеристик, умов
плавання чи класу, оновлення судна розглядається на базі і з врахуванням проекту зміни класу (переобладнання), який розробляється
окремо від проекту оновлення судна, та нормативних документів
Регістра для перекласифікованого судна.
1.4.3 Рівень оновлення судна призначається за результатами
оцінки його технічного стану з врахуванням обсягу робіт, виконаних на судні з метою його оновлення згідно з схваленим Регістром
проектом оновлення судна.
1.4.4 Комплекс заходів щодо оновлення судна (окремо для указаних в 1.1.3 елементів або одночасно усіх елементів судна) складається з наступних етапів:
.1 направлення судновласником заявки у Головне управління
Регістра про намір оновлення судна або елементів судна;
.2 дефектація елементів судна з метою їх оновлення;
.3 підготовка судновласником пояснювальної записки з обґрунтуванням можливих рішень щодо оновлення елементів судна та передпроектним аналізом технічного стану елементів судна з врахуванням передбачуваного обсягу оновлення;
.4 направлення судновласником заявки на оновлення елементів
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судна за формою, наведеною в Додатку, і з документами, що додаються до заявки, в Головне управління Регістра;
.5 розгляд Головним управлінням Регістра заявки з доданими до
неї документами і підготовка рішення щодо можливості застосування цього Керівництва для оновлення заявленого судна з прийняттям до відома передпроектного аналізу технічного стану елементів судна;
.6 проведення за участю представників РП Регістра додаткової
дефектації об'єктів, які оновлюються, якщо Головне управління буде вважати не достатньо повними, з врахуванням рівня оновлення,
матеріали дефектації, подані в додатках до заявки;
.7 розробка з врахуванням вимог, викладених у розділах 2, 3, 4 і
5, та надання в Головне управління Регістру з метою його схвалення проекту оновлення судна або його елементів;
.8 виконання передбачених схваленим проектом оновлення робіт під технічним наглядом Регістра з відповідними випробуваннями;
.9 виконання Регістром огляду оновленого судна, оформлення і
видача на судно документів Регістра (див. 1.6).
1.4.5 Виходячи з обсягу необхідної дефектації елементів судна
оновлення судна, як правило, приєднується до чергового огляду
судна, а також може суміщатися з проміжним або щорічним оглядами при оновленні елементів судна окремо.
Оновлення судна не змінює дату його побудови.
1.4.6 Обсяг дефектації елементів судна, що оновлюються, визначається залежно від їх технічного стану, але повинен бути не
менше того обсягу дефектації, що вимагається ПОС і, додатково
для суден змішаного плавання, РОМСЭ, перед черговим оглядом.
Дефектація виконується з врахуванням вимог цих документів, у т.ч.
щодо обсягу замірів залишкових товщин і деформацій в’язей корпуса. Результати дефектації повинні бути завірені представником
Регістра. Дефектація, результати якої враховуються для оновлення,
виконується судновласником не більше чим за 1 рік до подачі заявки на оновлення елементів судна, див. 1.4.4.4.
1.4.7 Структурні частини судна, що не включаються в проект
оновлення, повинні бути в придатному технічному стані.
1.5 ПРОЕКТ ОНОВЛЕННЯ СУДНА
1.5.1 Проект оновлення судна, що включає проекти оновлення
його елементів згідно з 1.5.4-1.5.7, або його елементів повинен бути
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розроблений з врахуванням вимог Правил класифікації та побудови, відповідно до яких буде класифікуватися оновлене судно, зі
змінами та доповненням до них на дату подання заявки на оновлення та з врахуванням 1.5.2 і 1.5.3. Одночасно з цим, проект, по
можливості, повинен бути орієнтований на вдосконалення елементів конструкції корпуса, механізмів, обладнання, пристроїв, електричного обладнання, радіо та навігаційного обладнання, наприклад, конструктивного протипожежного захисту, рятувальних засобів, рульового пристрою, елементної бази систем автоматизації,
аварійно-попереджувальної сигналізації і захисту, радіозв’язку, кабельної мережі і т.д.
Для суден зі знаками обмеження району плавання Л, Р, О, М і
О-пр, М-пр застосовуються відповідно ПСВП і ПССП у випадку
збереження класу при оновленні судна.
1.5.2 Проект оновлення повинен передбачати приведення у відповідність згідно з вимогами діючих Правил Регістра наступних
об’єктів:
.1 рятувальних засобів;
.2 протипожежного обладнання, забезпечення і систем пожежогасіння;
.3 радіо та навігаційного обладнання і сигнальних засобів при
наявності та відносно вимог адміністрації прапора чи адміністрації
басейну плавання судна щодо системи радіозв’язку, навігації, інформаційних систем, правил плавання;
.4 обладнання запобігання забруднення з суден.
1.5.3 Проект оновлення повинен передбачати виконання вимог
наступних видань Правил та циркулярних листів Регістра, що поширюються на судна в експлуатації, а також, для суден, що здійснюють міжнародні рейси, вимоги поправок до міжнародних конвенцій та кодексів, що поширюються на судна, побудовані до вступу
в дію поправок, згідно з вимогами положень цих поправок.
1.5.4 Матеріали проекту оновлення корпуса повинні включати:
.1 визначення мінімально необхідної товщини елементів корпуса для обраного рівня оновлення (див. 2.3);
.2 визначення мінімально необхідних характеристик балок набора для обраного рівня оновлення (див. 2.4);
.3 розрахункову перевірку загальної міцності корпуса оновленого судна (див. 2.5);
.4 технічну документацію на підкріплення або заміну елементів
конструкції корпуса, стан яких не задовольняє вимогам цього Кері-
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вництва;
.5 технологію усунення залишкового прогину/перегину корпуса
(при їх наявності).
1.5.5 Проект оновлення механізмів і обладнання повинен включати:
.1 обґрунтування необхідності ремонту або заміни механізмів і
обладнання або їхніх вузлів з врахуванням результатів дефектації
відповідно до 3.1.2;
.2 технічну документацію на монтаж нового обладнання, у т.ч.
обладнання, що встановлюється замість того, яке підлягає заміні,
включаючи документацію на виготовлення й установку нових фундаментів, апаратури керування, захисту і сигналізації (при необхідності);
.3 технічні вимоги до відновлення елементів механізмів, обладнання, пристроїв і систем, що не замінюються.
1.5.6 Проект оновлення електричного обладнання повинен
включати:
.1 таблицю режимів навантаження і розрахунок необхідної потужності електростанції для забезпечення всіх режимів роботи судна, а також обґрунтування числа і потужності генераторів;
.2 технічну документацію на монтаж нового електричного обладнання, у т.ч. обладнання, що встановлюється замість того, яке підлягає заміні, включаючи документацію на установку апаратури керування, захисту і сигналізації;
.3 технічні вимоги до відновлення елементів електричного обладнання, що не замінюється, відповідно до діючих нормативних
документів або спеціально розроблених технічних умов;
.4 заміна кабельної мережі за результатами дефектації кабелів.
1.5.7 Проект оновлення радіо та навігаційного обладнання повинен включати:
.1 перелік радіо та навігаційного обладнання оновленого судна
(з зазначенням нового обладнання, відомостей щодо типу і основних технічних даних, підприємства-виготовлювача, сертифікатів
Регістра);
.2 технічну документацію на монтаж нового радіо та навігаційного обладнання, у т.ч. обладнання, що встановлюється замість того, яке підлягає заміні (з застосуванням 4.2.6.4 і 4.2.6.5 ПКС);
.3 технічні вимоги до відновлення елементів радіо та навігаційного обладнання, що не замінюється, відповідно до діючих нормативних документів або спеціально розроблених технічних умов, з
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врахуванням, визначених виготовлювачем гарантійних термінів
експлуатації.
1.6 ДОКУМЕНТИ РЕГІСТРА
1.6.1 Після оновлення судна складається акт первісного огляду
при оновлені всіх елементів судна, у т.ч. після оновлення останнього з елементів при неодночасному їх оновленні, та акт позачергового огляду (в обсязі первісного щодо оновлених елементів) при оновленні не всіх його елементів та видається відповідно Свідоцтво
про оновлення судна (форма 1.2.7) чи Свідоцтво про оновлення
елементів судна (корпус, механізми і обладнання, електричне обладнання, радіо та навігаційне обладнання) (форма 1.2.7.1).
1.6.2 У випадку оформлення Свідоцтва про оновлення судна
оформляються нове Класифікаційне свідоцтво та всі інші класифікаційні документи. Від дати його видачі здійснюється відлік термінів наступних класифікаційних оглядів.
1.6.3 Термін дії Свідоцтва про оновлення судна або його елементів встановлюється (без можливості продовження строку Свідоцтва):
- для рівня Р1:
– 15 років для суден зі знаками обмеження району плавання
Л, Р, О, М, О-пр, М-пр, ЗП, В-ЗП, В-R4-RSN, R4-RSN, В-R4-RS чи
R4-RS та пасажирських суден, суден, які експлуатуються в льодових умовах, суден, зайнятих перевезенням небезпечних вантажів, у
т.ч. нафтоналивних, суден з динамічними принципами підтримання
(СПК, СПП) зі знаками обмеження району плавання В1, В2, В3 чи
В4;
- 18 років для самохідних суден, не указаних вище, зі знаками обмеження району плавання В1, В2, В3 чи В4;
- 24 роки для несамохідних суден, не указаних вище, зі знаками обмеження району плавання В1, В2, В3 чи В4;
- для рівня Р2:
– 10 років для суден зі знаками обмеження району плавання
Л, Р, О, М, О-пр, М-пр, ЗП, В-ЗП, В-R4-RSN, R4-RSN, В-R4-RS чи
R4-RS та пасажирських суден, суден, які експлуатуються в льодових умовах, суден, зайнятих перевезенням небезпечних вантажів, у
т.ч. нафтоналивних, суден з динамічними принципами підтримання
(СПК, СПП) зі знаками обмеження району плавання В1, В2, В3 чи
В4;
- 12 років для самохідних суден, не указаних вище, зі зна-
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ками обмеження району плавання В1, В2, В3 чи В4;
- 16 років для несамохідних суден, не указаних вище, зі
знаками обмеження району плавання В1, В2, В3 чи В4.
При неодночасному оновленні елементів судна термін дії Свідоцтва про оновлення судна (після оновлення всіх його елементів)
встановлюється по мінімальному терміну дії, встановленому окремо для Свідоцтв про оновлення елементів судна.

2 ВКАЗІВКИ ЩОДО ОНОВЛЕННЯ КОРПУСА
2.1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
2.1.1 Керівництвом передбачається відновлення загальної міцності корпуса і місцевої міцності зовнішньої обшивки, настилів і
балок набору до рівня, регламентованого вимогами цього розділу,
залежно від заявленого рівня оновлення шляхом заміни або підкріплення в'язей, а також установки додаткових в'язей і конструкцій
(ребер жорсткості і т.п.).
2.2 ДЕФЕКТАЦІЯ КОРПУСА
2.2.1 Для проведення дефектації корпус судна повинен бути піднятий з води з забезпеченням його огляду та виконання замірів, у
т.ч. доступу до днища. Днищеві слані і настили та ізоляція трюмних приміщень повинні бути демонтовані в такій мірі, яка необхідна для визначення залишкових товщин і пошкоджень в’язей і конструкцій корпуса.
Встановлення залишкового прогину/вигину корпуса судна, див.
2.2.3, може виконуватися з використанням замірів дійсного прогину/вигину корпуса судна на плаву та визначеної стрілки пружного
прогину/вигину корпуса за результатами розрахунків у відповідному навантаженні судна з відповідними зносом та деформаціями корпусних конструкцій в результаті дефектації.
2.2.2 Для судна віком більше 25 років повинна бути виконана
дефектація кожного листа обшивки корпуса.
2.2.3 При дефектації корпуса виконуються вимірювання для
встановлення залишкового прогину/вигину корпуса судна. В матеріалах дефектації указується величина, мм, залишкового прогину/вигину судна або його відсутність.
2.2.4 Дефектації підлягають всі конструкцій самого корпуса, а
також кронштейни гребних валів, дейдвудні та гельмпортові труби,
неповоротні насадки, труби та канали водометів, крилові пристрої
СПК, огорожі СПП, елементи конструктивного протипожежного
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захисту, дверей, трапів, комінгсів, закриттів люків та горловин,
ілюмінаторів, фальшборту, леєрної огорожі і т.п.
2.3 ТОВЩИНА ЛИСТОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОРПУСА
2.3.1 Товщини зовнішньої обшивки, настилів палуби і другого
дна, внутрішніх бортів, поздовжніх і поперечних перегородок,
флорів і кільсонів у міждонному просторі відновленого корпуса
повинні бути на менше, визначених за формулою:
t min = tпр - u Т Р1(Р2),
(2.3.1)
де tпр - товщина конструктивного елемента, прийнята згідно з
Правилами класифікації та побудови, відповідно до яких буде класифікуватися оновлене судно, або проектна товщина, виходячи з
того, що більше, мм;
u – середньорічне зменшення товщини елементів конструкцій
корпуса, що визначається згідно з вимогами частини ІІ «Корпус»
відповідних Правил класифікації та побудови суден, мм/рік:
- 2.2.9.4 ПСВП для суден зі знаками Л, Р, О, М;
- 2.1.16 ПССП для суден зі знаками О-пр і М-пр;
- 4.1.3.4 Правил СЗП для суден зі знаками ЗП, В-ЗП, В-R4-RSN,
R4-RSN, В-R4-RS чи R4-RS;
- 4.8.4 Правил СВП-05 для суден зі знаками В1, В2, В3 чи В4.
Використання замість u фактичних швидкостей зношування або
середньостатистичної швидкості зношування конкретної серії суден є предметом спеціального розгляду Регістром;
ТР1(Р2) – умовний вік судна після оновлення, що відповідає річниці експлуатації судна після побудови залежно від рівня оновлення згідно з 1.4.1.
2.3.2 Для суден, яким під час експлуатації був підвищений клас
порівняно з проектним, незалежно від результатів розрахунків по
формулі (2.3.1) товщина t min повинна прийматися не менше 0,95tпр
для рівня оновлення Р1 та 0,9tпр для рівня оновлення Р2.
2.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЛОК НАБОРУ КОРПУСА
2.4.1 Момент опору балок набору з приєднаним пояском повинен бути не менше, см3:
W = m Р1(Р2) • Wnp ,
(2.4.1)
де m Р1(Р2) - нормативний коефіцієнт зносу (див. 2.4.4);
Wnp - момент опору поперечного перетину балки набору, регламентований Правилами класифікації та побудови, відповідно до
яких буде класифікуватися оновлене судно, см3.
2.4.2 Площа поперечного перетину окремих балок набору без
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приєднаного пояска повинна бути не менше визначеної за формулою, см2:
(2.4.2)
f MH = mР1(Р2) • f СТР ПР ,
СТР
де f
ПР - площа поперечного перетину балки, регламентована
Правилами класифікації та побудови, відповідно до яких буде класифікуватися оновлене судно, см2. У випадках, коли площа поперечного перетину балки Правилами не регламентована, як f СТР ПР
приймається проектна площа поперечного перетину балки.
2.4.3 Товщина елемента балки набору повинна бути не менше
визначеної за формулою, мм:
(2.4.3)
tМН = mР1(Р2) • t СТРПР ,
СТР
де t ПР - товщина елемента балки набору, мм, що приймається
за схемою, регламентованою в 2.4.2 стосовно f СТР ПР.
2.4.4 Значення нормативного коефіцієнта зносу mР1(Р2) залежно
від рівня відновлення (Р1 або Р2) приймаються:
.1 для поздовжніх холостих балок комінгса, палуби, днища, настилу другого дна, ширстрека і поздовжніх балок рамного набору:
в середній частині судна
mР1 = 0,98; mР2 = 0,96 – для суден внутрішнього плавання;
mР1= 0,95; mР2 = 0,90 – для суден змішаного плавання;
в кінцевих частинах судна
mР1 = 0,96; mР2 = 0,91 – для суден внутрішнього плавання;
mР1= 0,90; mР2 = 0,85 – для суден змішаного плавання;
.2 для поперечних балок набору (холостих і рамних шпангоутів
зовнішнього і внутрішнього бортів), холостого і рамного набору
перегородок і ін. на будь-якій ділянці довжини судна
mР1 = 0,98; mР2 = 0,96 – для суден внутрішнього плавання;
mР1= 0,95; mР2 = 0,90 – для суден змішаного плавання;
.3 для інших балок набору на будь-якій ділянці довжини судна
mР1 = 0,98; mР2 = 0,92 – для суден внутрішнього плавання;
mР1= 0,90; mР2 = 0,80 – для суден змішаного плавання;
2.4.5 Судна, що пройшли процедуру оновлення, не повинні мати
залишкового прогину/перегину.
2.5 ПЕРЕВІРКА ЗАГАЛЬНОЇ МІЦНОСТІ
2.5.1 Для оновленого судна і для судна з оновленим корпусом,
крім суден довжиною менше 50 м, з врахуванням рівня оновлення
Р1 чи Р2 повинна бути виконана розрахункова перевірка фактичної
загальної міцності оновленого корпуса. Ця перевірка виконується
відповідно до вказівок додатка 3.1 до частини ІІ ПОС. При цьому
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розрахункові згинальні моменти та поперечні перетини оновленого
корпуса приймаються згідно з вимогами Правил класифікації та
побудови, відповідно до яких буде класифікуватися оновлене судно, а значення нормативних коефіцієнтів запасу міцності приймаються залежно від рівня оновлення та знаків району та умов плавання згідно з табл. 2.5.1. Для суден довжиною менше 50 м повинна бути виконана перевірка поперечного перетину оновленого корпуса згідно з Правилами класифікації та побудови, відповідно до
яких буде класифікуватися судно.
Таблиця 2.5.1
Знаки району плавання судна та умови плавання

Нормативний
коеф. запасу

Р1
Р2

Л, Р, О, О-пр, ЗП, В- М-пр, ЗП, В- ЗП, В-ЗП,
М, В1,
ЗП, В-R4ЗП, В-R4В-R4-RSN,
В2, В3, RSN, R4-RSN,
RSN, R4R4-RSN, ВВ4
В-R4-RS і R4- RSN, В-R4- R4-RS і R4RS з h3%≤2,0м RS і R4-RS з
RS з
h3%≤2,5м
h3%≤3,0м
1,32
1,32
1,33
1,33
1,29
1,29
1,31
1,29

3 ВКАЗІВКИ ЩОДО ОНОВЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ТА
ОБЛАДНАННЯ
3.1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
3.1.1 При визначенні обсягу робіт з оновлення механізмів та обладнання розглядається, за результатами дефектації, технічний
стан усіх механізмів і обладнання судна, указаних в ПОС. При
цьому виділяється група об'єктів оновлення, належний технічний
стан яких є найбільш важливий для оновленого судна. При виборі
цих об'єктів, крім цього, враховується наступне:
.1 напрацювання об'єкта за весь час експлуатації;
.2 ресурс об'єкта до списання, встановлений організацієювиготовлювачем (об’єкти, що виробили встановлений ресурс до
списання, не можуть бути визнані придатними для застосування
при оновленні судна);
.3 вік судна, що побічно свідчить про знос суднових котлів, зберігачів повітря, трубопроводів і т.п.;
.4 результати дефектації об'єкта.
3.1.2 Рішення про ремонт або заміну тих чи інших механізмів і
обладнання в складі робіт з оновлення судна, передбачених як варіанти робіт в табл. 3.2.1, приймає судновласник.
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3.2 УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНІВ ОНОВЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ
3.2.1 Залежно від обраного рівня оновлення стосовно вибраних
для оновлення об'єктів виконуються роботи згідно з вказівками,
приведеними в табл. 3.2.1.
Таблиця 3.2.1
Перелік
механізмів і
обладнання
1 Двигуни головні

Варіанти робіт по забезпеченню рівнів
оновлення
Р1
Р2
.1 Заміна з установкою нових .1 Заміна з установкою
двигунів іншої марки
нових двигунів тієї ж
.2 Заміна з установкою нових марки
двигунів тієї ж марки
.2 Заміна з установкою
.3 Заміна з установкою двигу- двигунів після капітальнів після капітального ремонту ного ремонту в спеціалів спеціалізованому
зованому цеху
цеху
.3 Дефектація і ремонт у
корпусі судна
2 Первинні двигуни .1 Заміна з установкою нових .1 Заміна з установкою
двигунів тієї ж марки (заміна нових двигунів тієї ж
генераторів
усього агрегату, включаючи
марки
генератор, на дизель-генератор .2 Заміна з установкою
більшої потужності у випадку, двигунів після капітальколи для забезпечення усіх
ного ремонту в спеціаліспоживачів оновленого судна зованому цеху
потрібна більша потужність
електростанції, чим це було
необхідно після побудови судна, що оновлюється)
.2 Заміна з установкою двигунів після капітального ремонту
в спеціалізованому цеху
3 Редуктори, реЗа аналогією з п. 1 цієї таблиці
верс-редуктори
4 Валопроводи:
вали проміжні, упо- .1 Заміна з установкою нових Дефектація і ремонт
рні, деталі їх з'єдвиробів у випадку зміни розмінань, підшипники, рів у зв'язку з заміною головсальники перегоро- них двигунів
док, дейдвудні тру- .2 Дефектація і ремонт
би
вали гребні
.1 Заміна з установкою нових валів
.2 Дефектація і ремонт
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Продовження таблиці 3.2.1
Перелік механізмів
і обладнання

Варіанти робіт по забезпеченню рівнів
оновлення
Р1
Р2
Заміна з установкою нових підшипників

підшипники гребних валів
5 Гвинти гребні
.1 Заміна з установкою нових
.2 Заміна з установкою відремонтованих гвинтів з відновленими геометричними розмірами

Заміна з установкою
відремонтованих гвинтів з відновленими
геометричними розмірами

6 Протипожежний захист:
Дефектація і ремонт
протипожежне забезпечення і засоби пожежогасіння
системи пожежогасіння .1 Заміна з установкою нових Дефектація з провенасосів, трубопроводів і ар- денням гідравлічних
випробувань і ремонт
матури
.2 Дефектація з проведенням із заміною ушкоджегідравлічних випробувань і
них ділянок трубопремонт з заміною ушкодже- роводів
них ділянок трубопроводів
.3 Для суден з циліндричною
вставкою, що замінюється,
всі елементи систем у межах
вставки повинні бути замінені
Дефектація і ремонт
системи танкерів, що
.1 Заміна всіх елементів
забезпечують протипо- систем у межах циліндричної відповідно до діючих
жежну безпеку:
вставки на нові, дефектація і Правил
газовідвідна;
ремонт елементів тих же сисінертних газів;
тем, розташованих у носовій і
іскрогасіння;
кормовій частинах судна
зрошення
.2 Дефектація і ремонт
відповідно до діючих Правил
7 Котли автономні й
Заміна з установкою нових
Дефектація і ремонт
утилізаційні
котлів на розсуд судновласника
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Продовження таблиці 3.2.1
Перелік механізмів
і обладнання

Варіанти робіт по забезпеченню рівнів
оновлення
Р1
Р2
8 Системи, робоче сере- .1 Заміна з установкою но- Дефектація з провевих насосів, трубопроводів і денням гідравлічних
довище яких викликає
випробувань і ремонт
корозію усередині труб, арматури
.2 Дефектація з проведенням з заміною ушкоджеу тому числі:
гідравлічних випробувань і них ділянок трубопосушення;
ремонт з заміною ушкодже- роводів
баластова;
них ділянок трубопроводів
стічна;
водяного охолодження; .3 Для суден з циліндричпаропроводів;
ною вставкою, що замінюпідігрівання вантажу на ється, всі елементи систем у
нафтоналивних суднах
межах вставки повинні бути
новими
.1 Дефектація з проведенням Дефектація з прове9 Інші системи:
гідравлічних випробувань і денням гідравлічних
масляна;
ремонт з заміною ушкодже- випробувань і ремонт
паливна;
рідких вантажів нафто- них ділянок трубопроводів з заміною ушкодже.2 Для суден з циліндричналивних суден;
них ділянок трубопповітряних вимірюваль- ною вставкою, що заміню- роводів
ється, всі елементи систем у
них трубопроводів;
межах вставки повинні бути
стиснутого повітря;
гідравлічних приводів та новими
ін.
10 Насоси й арматура,
.1 Дефектація і ремонт
що входять до складу си- .2 Заміна виробів у випадку граничного зносу їхніх
стем
елементів, особливо проточних частин насосів
11 Системи вентиляції
Дефектація і ремонт
12 Посудини під тиском і
Дефектація і ремонт
теплообмінні апарати
13 Пристрої:
.1 рульовий пристрій, у тому числі:

- рулі, насадки, балери,
гельмпортові підшипники і труби, сальники;
- елементи передачі
моменту від рульової
машини на балер (сектори, румпелі, упори, буферні пружини, тяги);

Дефектація і ремонт
Дефектація і ремонт
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Продовження таблиці 3.2.1
Перелік механізмів
і обладнання

- машини рульові

Варіанти робіт по забезпеченню рівнів
оновлення
Р1
Р2
.1 Заміна з установкою гідра- Дефектація і ремонт
влічних рульових машин
.2 Дефектація і ремонт

електромеханічні;
- машини рульові
електрогідравлічні;
Дефектація і ремонт
- силові елементи
гідроприводу, трубопроводи й арматура;
- гідронасоси з ви- .1 Заміна з установкою нових .1 Дефектація і ремонт
конавчими механіз- гідронасосів тієї ж марки
.2 Заміна з установкою нових .2 Заміна з установмами;
кою нових гідронагідронасосів із підвищеним
сосів
ресурсом
Заміна з установкою нових
.1 Дефектація і ре- машини рульові
монт
електрогідравлічні в машин.
Вказівка поширюється на ру- .2 Заміна з установкомплекті
льові машини, елементи яких кою нових машин
відновлювати недоцільно в
зв'язку з їх фізичним або моральним зносом, а також у випадку зміни пропульсивних
характеристик судна в зв'язку
зі заміною головних двигунів
.2 підрулюючий
пристрій
.3 якірний пристрій

.4 швартовний пристрій

Дефектація і ремонт
.1 У випадку зміни характери- Дефектація і ремонт
стики забезпечення у більшу
сторону призначається забезпечення якорями, що відповідає новій характеристиці забезпечення, і, в разі потреби,
робиться заміна якорів, якірних ланцюгів, брашпилів і т.п.
.2 Дефектація і ремонт
Дефектація і ремонт
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Продовження таблиці 3.2.1
Перелік механізмів
і обладнання

Варіанти робіт по забезпеченню рівнів
оновлення
Р1
Р2
.5 пристрій підйому і .1 У випадку заміни цилінд- Дефектація і ремонт
ричної вставки або модерніпереміщення люкозації люкових закриттів зі
вих закриттів
зміною їх типу встановлюється пристрій підйому і переміщення люкових закриттів
.2 Дефектація і ремонт
.6 шлюпковий приДефектація і ремонт
стрій
14 Обладнання по
запобіганню забрудненню з суден

Приведення у відповідність з вимогами діючих Правил щодо обладнання суден по запобіганню забрудненню з суден

3.2.2 Після монтажу або ремонту механізмів, обладнання і систем проводяться їх випробування, у тому числі гідравлічні, відповідно до вимог ПТНП або ПОС і/або технічних вимог документів
проекту оновлення.
3.2.3 Ремонт двигунів у корпусі судна допускається тільки при
наявності погоджених із Регістром ТУ.
3.2.4 Після закінчення монтажних робіт інспектору Регістра повинні бути пред'явлені акти органів технічного контролю організації на виконані роботи, сертифікати або інші документи з врахуванням номенклатури об’єктів нагляду згідно з ПТНП на ново
установлені механізми та обладнання та застосовані матеріали, замінені деталі, комплектуючі, а також інші необхідні документи:
креслення, описи, схеми, формуляри або паспорти, інструкції з обслуговування і т.п.
3.2.5 Після завершення всіх робіт, передбачених проектом оновлення, судно повинно бути пред'явлене до швартовних і ходових
випробувань. Випробування проводяться відповідно до програми,
розробленої в складі проекту оновлення і схваленої Регістром. При
цьому обсяг швартовних та ходових випробувань ново установлених механізмів та обладнання повинен відповідати вимогам частини 5 «Технічний нагляд за побудовою судна» ПТНП. Результати
випробувань і контрольного виходу (при необхідності) оформляються у вигляді відповідних протоколів випробувань.
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4 ВКАЗІВКИ ЩОДО ОНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ
4.1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
4.1.1 Визначення обсягу робіт з оновлення електричного обладнання та вибір об'єктів оновлення здійснюється аналогічно 3.1.1.
4.1.2 Рішення про ремонт або заміну того чи іншого електричного обладнання в складі робіт з оновлення судна, передбачених як
варіанти робіт в табл. 4.2.1, приймає судновласник.
4.1.3 Дефектація електричного обладнання виконується з врахуванням 1.4.5 та 1.4.6.
При дефектації кабельних трас проводяться:
.1 зовнішній огляд кабелів по всій їх довжині;
.2 перевірка стану окінцьовувань і маркірування;
.3 вимірювання опору ізоляції як між кожною жилою і корпусом, так і між самими жилами;
.4 перевірка стану ізоляції кабелів із застосуванням сучасних засобів діагностики, що дозволяють виявити механічні ушкодження,
теплове старіння, зволоження ізоляції, а також зробити висновок
про можливість подальшої експлуатації кабелів по непрямих ознаках шляхом визначення пружно-еластичних властивостей гумових
оболонок та їх властивостей щодо пружного деформування і т.п.
4.2 УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНІВ ОНОВЛЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
4.2.1 Залежно від обраного рівня оновлення на судні виконуються роботи відповідно до вказівок, викладених в табл. 4.2.1.
Таблиця 4.2.1
Перелік
електрообладнання
1 Генератори і валогенератори

2 Перетворювачі

Варіанти робіт по забезпеченню рівнів
оновлення
Р1
Р2
.1 Заміна з установкою но- Капітальний ремонт в
вих виробів іншої марки
спеціалізованому цеху
.2 Заміна з установкою виробів тієї ж марки
.3 Капітальний ремонт в
спеціалізованому цеху
.1 Заміна з установкою но- Дефектація і ремонт в
вих
спеціалізованому цеху
.2 Капітальний ремонт в
спеціалізованому цеху
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Продовження таблиці 4.2.1
Перелік
електрообладнання

Варіанти робіт по забезпеченню рівнів
оновлення
Р1
Р2
3 Електродвигуни рульо- .1 Заміна з установкою но- Дефектація і ремонт в
спеціалізованому цеху
вих електродвигунів
вих пристроїв і систем
ДАУ або ДУ головними і .2 Капітальний ремонт в
допоміжними двигунами спеціалізованому цеху
4 Електродвигуни підру- Капітальний ремонт в спе- Дефектація і ремонт в
люючих пристроїв
ціалізованому цеху
спеціалізованому цеху
5 Електродвигуни пожежних насосів і насосів осушування, компресорів,
котлів, технічних засобів
спеціального призначення
6 Інші електродвигуни

.1 Заміна з установкою но- Дефектація і ремонт в
спеціалізованому цеху
вих електродвигунів
.2 Капітальний ремонт в
спеціалізованому цеху

. 1 Капітальний ремонт в Дефектація і ремонт в
спеціалізованому цеху
спеціалізованому цеху
.2 Дефектація і ремонт в
спеціалізованому цеху
7 Силові кабельні ланцю- Дефектація кабелів з допомогою спеціальних
ги і мережі основного й
приладів по схваленим Регістром методикам та
аварійного освітлення
заміна несправних кабелів за результатами дефек8 Контрольні кабельні ла- тації новими
нцюги
9 Трансформатори, силові Дефектація і ремонт
дроселі і магнітні підсилювачі
10 Головний і аварійний .1 Заміна з установкою но- Дефектація і заміна
розподільні щити
вих
несправних приладів і
.2 Дефектація і заміна не- апаратури новими висправних приладів і апара- робами
тури новими виробами
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Продовження таблиці 4.2.1
Перелік
електрообладнання
11 Апаратура керування
електроприводами рульових пристроїв, підрулюючих пристроїв, швартовних пристроїв, систем дистанційного керування
головними і допоміжними
двигунами, механізмами
спеціального призначення, котлами і електроприводами відповідальних
механізмів

Варіанти робіт по забезпеченню рівнів
оновлення
Р1
Р2
.1 Заміна апаратури, що відпрацювала встановлений виробником строк служби, новою
.2 Заміна апаратури, встановлений виробником
строк служби якої закінчується до закінчення
строку служби судна, на який виконується оновлення, новою
.3 Заміна апаратури, для якої відсутні документи,
що підтверджують строк служби на судні (для
апаратури з встановленим виготовлювачем строком служби), новою
.4 Дефектація та заміна несправної апаратури, для
якої виробником не встановлений строк служби,
новою

12 Ланцюги аварійно.1 Заміна з монтажем но- Дефектація і заміна
несправних елементів
попереджувальної сигна- вих ланцюгів
лізації
.2 Дефектація і заміна не- новими
справних елементів новими
13 Силові кабельні мере- Заміна кабелів новими
жі суден в районі циліндричної вставки, що замінюється

4.2.2 Електричні машини, що пройшли ремонт в спеціалізованих
цехах відповідно до ТУ, випробовуються на спеціальному стенді з
оформленням актів про виконані ремонтні роботи й випробування.
4.2.3 Контроль за монтажними роботами, випробуваннями в дії
електричного обладнання на судні здійснюється відповідно до вказівок 3.2.4 і 3.2.5 Керівництва.

5 ВКАЗІВКИ ЩОДО ОНОВЛЕННЯ РАДІО ТА
НАВІГАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ
5.1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
5.1.1 Визначення обсягу робіт з оновлення радіообладнання,
включаючи радіообладнання рятувальних засобів, та вибір об'єктів
оновлення здійснюється з врахуванням:
- висновків Акту попереднього огляду радіообладнання судна
спеціалізованою організацією з доданими протоколами виконаних
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замірів параметрів;
- результатів огляду радіообладнання інспектором Регістра;
- встановлених виробником гарантійний термінів експлуатації;
- документів за результатами берегового технічного обслуговування;
- нових вимог адміністрації прапора чи адміністрації басейну
плавання судна, у т.ч. міжнародних угод, щодо системи радіозв’язку, систем охоронного оповіщення, інформаційних систем;
- для суден змішаного плавання, вимог поправок до міжнародної конвенції СОЛАС-74, щодо радіообладнання, що поширюються
на оновлене судно, див. 1.5.3.
5.1.2 Визначення обсягу робіт з оновлення навігаційного обладнання та вибір об'єктів оновлення здійснюється з врахуванням:
- висновків спеціалізованої організації в актах (протоколах або
інших документах) щодо технічного стану навігаційного обладнання;
- результатів огляду навігаційного обладнання інспектором Регістра;
- нових вимог адміністрації прапора чи адміністрації басейну
плавання судна щодо навігаційної та інформаційної систем;
- для суден змішаного плавання, вимог поправок до міжнародної конвенції СОЛАС-74, щодо навігаційного обладнання, що поширюються на оновлене судно, див. 1.5.3.
5.1.3 Оновлення дублюючого радіо та навігаційного обладнання
здійснюється у складі основного обладнання згідно з 5.1.1 і 5.1.2
відповідно. Оновлення додатково встановленого радіо та навігаційного обладнання здійснюється судновласником на свій розсуд з
відображенням цього в проекті оновлення і забезпеченням відсутності негативного впливу дії та технічного стану всього додаткового обладнання на нормальну роботу або виведення з ладу обладнання, що вимагається Правилами класифікації та побудови, згідно
з якими буде класифікуватися судно.
5.1.4 Визначення обсягу робіт з оновлення електричного обладнання, що входить в схему радіо та навігаційного обладнання, здійснюється з застосуванням 4.1.
5.2 УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНІВ ОНОВЛЕННЯ
РАДІО ТА НАВІГАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ
5.2.1 Для оновлення радіо та навігаційного обладнання на судні
виконуються роботи відповідно до вказівок, викладених в табл.
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5.2.1.
Таблиця 5.2.1
Перелік
радіо та навігаційного
обладнання
1 Радіообладнання

Роботи по забезпеченню рівнів
оновлення
Р1
Р2
.1 Встановлення нового обладнання, що вимагається новими вимогами, див. 5.1.1
.2 Заміна обладнання, гарантійний термін експлуатації якого закінчується до дати першого чергового огляду радіообладнання після дати оновлення, і установка нового
.3 Заміна обладнання, технічний стан якого, за
висновками Акту попереднього огляду радіообладнання судна чи за результатами огляду інспектора Регістра, визнаний непридатним, і установка нового
.4 Ремонт і/або технічне обслуговування обладнання, що не підлягає заміні, з підтвердженням
придатного технічного стану на підставі Акту
попереднього огляду радіообладнання судна і результатів огляду інспектора Регістра

2 Навігаційне обладнання .1 Встановлення нового обладнання, що вимагається новими вимогами, див. 5.1.2
.2 Заміна обладнання, технічний стан якого, за
висновками спеціалізованої організації в актах
(протоколах або інших документах) щодо навігаційного обладнання чи за результатами огляду
інспектора Регістра, визнаний непридатним, і
установка нового
.3 Ремонт і/або технічне обслуговування обладнання, що не підлягає заміні, з підтвердженням
придатного технічного стану на підставі актів
(протоколів або інших документів) спеціалізованої організації щодо технічного стану навігаційного обладнання і результатів огляду інспектора
Регістра
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ДОДАТОК
(обов'язковий)
ЗАЯВКА НА ОНОВЛЕННЯ СУДНА
Судновласник____________________________________________
Назва або номер судна_____________ _______________________
Регістровий номер ________________________________________
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ СУДНА
Загальні дані
Будівельний № ________________ Клас ______________________
Рік і місце побудови_______________________________________
Тип і призначення ________________________________________
Автор і номер проекту_____________________________________
Водотоннажність _________т. Вантажопідйомність ___________т.
Пасажиромісткість ______чол.
Корпус
Головні розміри, м:
довжина __________; ширина __________; висота борта ________
Матеріал корпуса _________________________________________
Система набору __________________________________________
Друге дно, внутрішні борти_________________________________
Головні двигуни
Кількість, марка___________________________________________
Потужність, частота обертання______________________________
Організація-виготовлювач__________________________________
Рік виготовлення __________; рік установки на судно _________;
наробіток __________ год.
Допоміжні двигуни
Кількість, марка___________________________________________
Потужність, частота обертання______________________________
Організація-виготовлювач__________________________________
Рік виготовлення __________; рік установки на судно ___________;
наробіток __________ год.
Електричне обладнання
Кількість, тип і потужність генераторів _______________________
_________________________________________________________
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Марка і потужність аварійного дизель-генератора
_________________________________________________________
ІНШІ ДАНІ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Заплановане оно- Корпуса Механізмів Електричвлення
та облад- ного обладнання
нання
Рівень оновлення Р1 Р2 Р1
У2
Р1
Р2

Радіо та навігаційного обладнання
Р1
Р2

Запланований термін експлуатації
після оновлення

ДОКУМЕНТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ:
1. Акт (и) останніх чергових оглядів елементів судна, що заплановані для оновлення від
_______________________________________________________
2. Завірені інспектором Регістра результати останньої дефектації:
корпуса _______________________________________________
(місце проведення і дата)
механізмів та обладнання ________________________________
(місце проведення і дата)
електрообладнання ______________________________________
(місце проведення і дата)
2. Пояснювальна записка з передпроектним аналізом технічного
стану елементів судна з передбачуваним обсягом оновлення згідно з 1.1.4.3 Керівництва.
Посада та підпис відповідальної посадової особи судновласника
Печатка
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