Таблиця 1. Рекомендована схема процесу отримання
дозволу на виконання польотів для повітряного судна авіації загального
призначення за АПУ-O1 EPart-O1)
ЗАЯВНИК
експлуатант

Необхідність отримання сертифікату льотної придатності, обмеженого сертифікату льотної
придатності або дозволу на виконання польотів ПС авіації загального призначення,
що зареєстровано в Державному реєстрі цивільних ПС України
ТАК
Є виданий
Державіаслужбою
сертифікат типу (далі - СТ)
чи обмежений СТ?

Рекомендована процедура
отримання відповідного
Сертифіката льотної придатності
на підставі відповідності СТ або
обмеженого СТ

ТАК

Ні або є
відхилення

Повітряний кодексI частина 1 Статті 44;
АПУ-O1 EPart-O1)I глави «В» та «Н»I
підпункти O1.A.1TPEa) та Eb)E1)

ПС
вироблено в
Україні?

ТАК

Повітряний кодексI частина O Статті 44;
АПУ-O1 EPart-O1)I глава «Р»I підпункт
O1.A.T01Ea) E1R)

Ні

Маса більша 5700 кг
для літака або 3180 кг
для вертольота?

НІ

Є потреба в
отриманні
обмеженого СЛП?

ТАК

НІ

Повітряний кодексI
частина O Статті 44;

ТАК

Є виданий в державі розробника
СТ чи обмежений СТ?
Повітряний кодекс Ст. 44E1);
АПУ-O1 EPart-O1)I глава «Н»I
підпункт O1.A.1TPEb)EO)

НІI або
НІ є
відхилення

Повітряний кодексI частина O Статті 44;
АПУ-O1 EPart-O1)I глава «Р»I підпункт
O1.A.T01Ea) E1R)

ТАК

Рекомендована
процедура отримання
обмеженого сертифіката
льотної придатності

Рекомендована
процедура отримання
дозволу на виконання
польотів
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Таблиця O. Рекомендована схема процедури отримання дозволу на виконання
польотів для повітряного судна авіації загального призначення

Етап 1. Схвалення умов виконання польоту

ЗАЯВНИК

ЗАЯВКА
на схвалення умов польоту та
схвальна форма EApA corm 18B

ДЕРЖАВІАСЛУЖБА
Оцінка достатності заявлених умов та
обмежень для здатності безпечного
виконання повітряним судном польоту
за напрямками:
а) підтримання льотної придатності;
б) обґрунтування безпечності
виконання польотів;
в) аналіз достатності обмежень для
екіпажу;
г) аналіз достатності обмежень для
захисту третіх осіб.
Видання Висновку про можливість
схвалення
заявлених умов польоту.
РІШЕННЯ

Оплата Заявником державних зборів

Отримання Заявником Рішення
та/або схвальної форми EApA
corm 18b

Згідно параграфу 21A.703 АПУ-21
(Part-21) прийнятною особою для подання
Заявки на схвалення умов виконання
польоту з метою, що зазначена в
підпункті 21A.701(a)(15) АПУ-21
(Part-21), вважається власник повітряного
судна.
Перелік інформації та документів, що
додаються до заявки, визначений
параграфом 21.A.708 АПУ-21 (Part-21),
підпунктом 21.A.709(b)) АПУ-21
(Part-21) та EASA Form 18B.

Зміни в схвалених умовах експлуатації ПС,
які роблять недійсними схвалені умови
польоту, або які пов’язані з обґрунтуванням,
що встановлені для дозволу на виконання
польотів, потребують нового схвалення. У
разі необхідності нової Заявки, обґрунтування
для схвалення умов польоту необхідно надати
лише для зміни.

Підпункт 21.В.520(b)(5) та параграф
21.A.710 АПУ-21 (Part-21).
Внутрішні процедури (Керівництво
державного інспектора).

Постанова Кабінету Міністрів
України від 28.09.1993 р. № 819
(зі змінами).

АПУ-21 (Part-21), параграф 21.A.710.
EASA Form 18B
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Етап O. Отримання дозволу на виконання польотів
ЗАЯВНИК

ЗАЯВКА
на отримання дозволу на виконання
польотів за формою EApA corm O1 та
схвалені умови виконання польоту за
формою EApA corm 18b

ДЕРЖАВІАСЛУЖБА
Оцінка (дослідження) достатності
обґрунтування
для
видання
або
скасування дозволу на виконання
польотів, в т.ч.:
1) оцінка прийнятності заявника та
заявки;
2) оцінка документації заявки;
3) оцінка відповідності схваленим
умовам польоту.

Згідно параграфа 21A.703 АПУ-21
(Part-21) прийнятною особою для подання
Заявки на отримання дозволу на
виконання польотів
з метою, що
зазначена в підпункті 21A.701(a)(15)
АПУ-21 (Part-21), вважається власник
повітряного судна.

Перелік інформації та документів, що
додаються до заявки, визначений
підпунктом 21.A.707 (b) АПУ-21
(Part-21) та формою EASA Form 21.

Зміни в схвалених умовах польоту або
пов'язаних з ними обґрунтуваннях, які
впливають на зміст Дозволу на виконання
польотів, потребують видання нового дозволу
на виконання польотів. Після схвалення змін
до умов польоту подається нова заявка.

Part-21, Підпункт 21.В.520(b) та
параграф 21.A.707 АПУ-21 (Part-21).
Внутрішні процедури (Керівництво
державного інспектора).

ДЕРЖАВІАСЛУЖБА
Узгодження дати інспектування
повітряного судна

Підпункт
(Part-21).

21.В.520

(4)(b)

АПУ-21

ДЕРЖАВІАСЛУЖБА
Інспектування повітряного судна з
метою перевірки дотримання умов
виконання польоту та стан придатності
для польоту.
Видання Звіту про інспектування ПС

Підпункт

21.В.520

(4)(b)

АПУ-21

ЗАЯВНИК

Усунення зауважень, які були виявлені
при інспектуванні,

(Part-21).

Внутрішні процедури (Керівництво
державного інспектора).

Параграфи 21.A.710 та 21.В.525 АПУ21 (Part-21).

Оплата Заявником державних зборів

Постанова Кабінету Міністрів
України від 28.09.1993 р. № 819
(зі змінами).

Отримання Заявником Дозволу на
виконання польотів EApA corm O0а

Параграфи 21.A.710 та 21.В.525 АПУ21 (Part-21).
EASA Form 20а.

