2.8.15

SHIPPING REG ISTER O F UKRAINE
РЕ ГІС ТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ
DOCUM ENT OF CO M PLIA N CE
ДО КУ М ЕН Т ПРО В ІДП О ВІДН ІСТЬ
Certificate
Свідоцтво

№1-160-16

Ukraine
Україна
Issued under the prov isions of the
Видане на підставі положень

ORDER OF THE MINISTRY OF TRANSPORT OF UKRAINE
DATED 20.11.2003 JVb 904
НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
ВІД 20.11.2003 № 904
Under the authority of the Government of UKRAINE by the Shipping Register of Ukraine
За уповноваженням Уряду УКРАЇНИ Регістром судноплавства України
Name and address of the Company

YUZHNY BRANCH OF ST ATE ENTERPRISE UKRAINIAN
SEA PORT AUTHORITY (YUZHNY SEA PORT
AUTHORITY)
11, Beregovaya str., Yuzhny, Odessa region, Ukraine
ЮЖНЕНСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
’’АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"
(АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКОГО ПОРТУ "ЮЖНИЙ"
вул. Берегова, буд. 11, м. Южне, Одеська обл., Україна

Назва та адреса Компанії

Company identification number
Ідентифікаційний номер Компанії
THIS IS TO CERTIFY THAT the safely m anagem ent system ot
the Com pany has been audited and that it com plies with the
requirem ents o f the O rder o f the Ministry o f Transport o f U kraine
dated 20.11.2003 № 904 for the type(s) o f ships listed below (delete
as appropriate):
Passenger ship
Passenge r high-speed-craft
C argo h igh-speed e m it
Bulk c arrier
O il tanker
Che m ic a l tanker
G as-carrier
\lol>i4e o l 'fslrt»fe-df i41iftg--tH-Hr
R o-ro passenger ferry

еться.

ЦИ М ПОСВІДЧ у
щ о систем а управління безпекою
К ом панії пройш ла аудиторську перевірку та що вона відповідає
вимогам
наказу
М іністерства
транспорту
У країни
від
20.11.2003 № 904 стосовно типу(ів) суден, перелічених нижче
(непотрібне закреслит и ):
П асаж ирське судно
Пасаж ирське пнсокош пил к існ е судно
В антаж не в исокош видкіспе судно
И ш ттю пін ь і іе с у л і іо

Нафтовий т а ї жер
1анкер кімоно з
Г азопоз

VIорс ька 11ерееу піьа бурова у отановк а
Ро-ро -пасажирський--пороч

This Document of Compliance is valid until
Цей Документ про відповідність дійсний до

19.05.2021

subject to periodical verifications
мри умові проведення періодичних перенірок

Completion date of verification on which this certificate is based
Дата завершення перевірки, на котрій ле&документ заснований
Issued at Kyiv
Виданий в Києві

19.05.2016

20.05.2016

(place of issue o f the document)
(місце видачі)
t Seal or stamp o f issuing authority, as appropriate)
(І Ісчатка або штамп організації, шо видала Свідоцтво)

duly authorized official issuing the Certificate)
ином уповноваженої особи, яка видала Свідошво)
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SH IPPIN G REG ISTER OF UKRAINE
РЕГІС ТР СУДНОПЛАВС ТВА УКРАЇНИ
SAFETY M ANAGEMENT C ER TIFIC A TE
СВІДОЦТВО ПРО УПРАВЛІННЯ БЕ ЗП ЕК О Ю
Certificate
Свідоцтво

№ I 161-16

Ukraine
Україна
Issued under the prov isions of the
Видане на підставі положень

ORDER OF THE MINISTRY OF TRANSPORT OF UKRAINE
DATED 20.11.2003 № 904
НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
ВІД 20.11.2003 № 904
Under the authority of the Government of UKRAINE by the Shipping Register of Ukraine
За уповноваженням Уряду УКРАЇНИ Регістром судноплавства України
ARKTUR
АРК'ТУР

Name of ship
Назва судна
Letters
Позивний сигнал
Port of registry
Порт приписки
Type of ship**
Тип судна*
Gross tonnage
Валова місткість
ІМО Number (or Register number)
Номер ІМО (або Регістровий номер)
Name and address of the Company

Port Yuzhny
порт Южний
Passenger ship
Пасажирське судно
106

SRU040131
YUZHNY BRANCH OF STATE ENTERPRISE UKRAINIAN
SEA PORT AUTHORITY (YUZHNY SEA PORT
AUTHORITY)
11, Beregovaya str., Yuzhny, Odessa region, Ukraine
ЮЖНЕНСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"
(АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКОГО ПОРТУ "ЮЖНИЙ"
вул. Берегова, буд. 11, м. Южне, Одеська обл., Україна

Назва та адреса Компанії

Company identification number
Ідентифікаційний номер компанії
THIS IS TO CERTIFY THAT,

the safety m anagem ent system ot
the ship has been audited and that it com plies with the requirem ents
o f the
O rder o f the Ministry o f Transport o f U kraine dated
20.11.2003 № 904. follow ing verification that the D ocum ent ot
C om pliance fo r the Company is applicable to this type o f ship.

ЦИМ ПОСВІДЧ УЄТЬСЯ. шо система управління безпекою
судна пройшла аудиторську перевірку та відповідає вимогам
наказу Міністерства транспорту України віл 20.11.2003 № 904 і
за результатами перевірки
Документ про відповідність
компанії є ганим, що застосовується до даного типу судна.

This Safety Management Certificate is valid until
Це Свідоцтво про управління безпекою дійсне до

19.05.2021

subject to periodical verification and the Document of Compliance remaining valid
за умови проведення проміжної перевірки і при наявності діючого Документа про відповідність.

Completion date of the v erification on which this certificate is based
свідоцтво засноване
Дата завершення перевірки, и
Issued at Kyiv
Виданий в Києві

Date of issue
Дата видачі-

19.05.2016
20.05.2016

(place o f issue o f the document)
(місце видачі)
(Seal or stamp of issuing authority, as appropriate)
<І Іечатка або штамп організації, mo видала C buoutbo )

i^f the duly authorized official issuing the Certificate)
■fkmjri чином уповноваженої особи, яка видала Свідоцтво)

у
* Insert the type of ship from among the following: passenger ship, passenger high-speed craft, cargo high-speed craft, bulk earner, oil tanker, chemical tanker, gas carrier, mobile
offshore drilling unit, other cargo ship, ro-ro passenger ferry
* Внести тип судна із наступних пасажирське судно, пасажирське високошвилкісне судно, вантажне високошвидкісне судно, навалювальне судно, нафтовий танкер,
танкер хімовоз. газовоз, морська пересувна бурова установка, інше вантажне судно, пасажирський пором

2.8.30.07.2014 Page / o f З

