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2 Передмова

Методичні рекомендації «Яхтові гавані.
Частина 2. Мінімальні вимоги до гаваней
середнього рівня обслуговування (відповідно
до ISO 13687-2:2017)» (далі – документ)
підготовлено і впроваджено Національною
туристичною організацією України
(далі – НТОУ) з метою підвищення якості
туристичних послуг в Україні та гармонізації
діяльності в сфері туризму з відповідною
сучасною міжнародною практикою.

Цей документ розроблено відповідно до

Наказу НТОУ № НкГС/017 від 11.03.2020 р.

щодо застосування вимог міжнародних стан-

дартів та за узгодженням з ТК 169 «Туризм

і послуги у сфері туризму». Він є неофіційним

перекладом, у випадку неоднозначного

тлумачення вимог цього документа ре-

комендовано використовувати стандарт

ISO 13687-2:2017.

Документ рекомендований для добровіль-

ного застосування членами та партнерами

НТОУ, а також усіма зацікавленими підприєм-

ствами, організаціями та фізичними особа-

ми-підприємцями.

Передмова
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Вступ

Яхтові гавані набувають у світі відчутного

соціального, комерційного та екологічного

впливу, який постійно зростає. Все це було

враховано і стимулювало розроблення цього

документа з урахуванням мобільного харак-

теру суден та вимог спільноти човнового

і яхтового туризму.

Кожна яхтова гавань є унікальною, і, пова-

жаючи їхню унікальність, документи цієї серії

встановлють мінімальні вимоги, які засто-

совні для всіх яхтових гаваней. Особливу

увагу приділено безпеці користувачів

та захисту навколишнього середовища.

Серія методичних рекомендацій МР НТОУ

Яхтові гавані (відповідно до ISO 13687) скла-

дається з трьох частин:

– МР НТОУ 03.02-1:2020 (відповідно до ISO

13687-1) – встановлює мінімальні вимоги

до гаваней базового рівня обслуговування;

– МР НТОУ 03.02-2:2020 (відповідно до ISO

13687-2) – встановлює мінімальні вимоги

до гаваней середнього рівня обслуговування;

– МР НТОУ 03.02-3:2020 (відповідно до ISO

13687-3) – встановлює мінімальні вимоги

до гаваней високого рівня обслуговування.

Мета серії методичних рекомендацій

МР НТОУ 03.02, відповідно до міжнародних

стандартів ISO серії 13687, полягає в тому, щоб

надати операторам яхтових гаваней прак-

тичний інструмент для:

– сприяння охороні здоров’я, безпеці та

дбайливому ставленню до навколишнього

середовища;

– допомоги в розвитку яхтових гаваней,

прилеглих до них територій і громад

шляхом обміну глобальними практиками;

– надання морським туристам узгодженої

інформації та послуг в межах яхтових

гаваней, а також запропонувати їм великий

вибір пропозицій незалежно від місця

розташування.

Гавань середнього рівня обслуговування –

це гавань, яка відповідає вимогам, встанов-

леним у МР НТОУ 03.02-1, а також вимогам,

наведеним у цьому документі.

Вступ
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4 1 Сфера застосування

Цей документ встановлює

мінімальні вимоги

до комерційних і некомерційних

гаваней для прогулянкових суден

з метою визначення середнього

рівня надання послуг човновому

співтовариству для всіх видів

рекреаційної човнової діяльності,

за винятком спортивної.

Сфера застосування не охоплює специфіку

човнових верфей, сухих стелажів, сухих доків,

сухих складів, заправних станцій і прилеглих

пляжів.

Цей документ не охоплює ризики у випадку

аномальних погодних умов з силою вітру

вище 9 балів за шкалою Бофорта і екстре-

мальних морських умов або хвиль-вбивць.

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

У цьому документі наведено посилання

на наведені нижче документи, частина яких

або весь їх зміст складає вимоги цього доку-

мента. Для датованих посилань застосовують

тільки наведене видання. Для недатованих

посилань застосовують останню редакцію

зазначеного документа.

МР НТОУ 03.02-1:2020 Туризм та пов’язані

з ним послуги. Яхтові гавані. Частина 1. Міні-

мальні вимоги до гаваней базового рівня

обслуговування (відповідно до ISO 13687-

1:2017).
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