Додаток 11
до Авіаційних правил України
«Правила організації системи контролю
доступу та внутрішньооб’єктового режиму в
суб’єктах авіаційної діяльності та на
об’єктах цивільної авіації України»
(пункт 9 розділу ХІІ)

Зразок чек-листа з огляду для пасажирського ПС
SECURITY CHECK-LIST

___________________
Реєстраційний № ПС
Aircraft reg. Mark

____________________________
Аеропорт вильоту
Airport of departure

Догляд виконано
Security search completion
Дата/Date________________

______________________________
Час/Time (UTC)___________
Попередній аеропорт
Origin of the previous flight
Доглянуто/
Повинно бути доглянуте / SECURITY SEARCH SPACE
CHECKED
Ніші шасі /WHEEL WELLS
Усі панелі для обслуговування ПС /AIRCRAFT SERVICE PANELS
AND SERVICE HATCHES
Вантажні відсіки / AIRCRAFT HOLD
Предмети, які знаходяться всередині вантажних відсіків /
ITEMS CONTAINED WITHIN THE HOLD
Фюзеляж / FUSELAGE
Двигуни / ENGINES
Права сторона крила / RIGHT WING SIDE
Ліва сторона крила / LEFT WING SIDE
Хвостове оперення /EMPENNAGE
Полиці і відсіки для зберігання речей, в тому числі місця
зберігання речей екіпажу/ CUPBOARDS AND STORAGE
COMPARTMENTS, INCLUDING CREW STORAGE AREAS
Місця під сидіннями, між сидіннями та між сидіннями і
фюзеляжем/AREAS UNDER SEATS, BETWEEN SEATS AND
BETWEEN THE SEAT AND THE WALL
Кишені сидінь / SEAT POCKETS
Від 5% до 10% від рятувальних жилетів /
Between 5% and 10% of LIFEJACKET POUCHES
Пасажирський
салон/ PASSENGER'S

Всередині /

Зовні / EXTERNALLY

___________________
№ рейсу
/ Flight No.

2

Продовження додатка 11
Багажні полиці /OVERHEAD BINS
Кухні / GALLEY AREAS
Туалети / TOILET COMPARTMENTS
Кабіна екіпажу, якщо залишалась без нагляду / FLIGHT DECK, IF
LEFT UNATTENDED
У разі порушень, зазначених нижче, повідомити відповідним органам влади / службі
безпеки /
If irregularities occur, list below and inform appropriate authorities/security
servise:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________
Старший бортпровідник
____________________________________
___________________
Senior cabin crew member
(П.І.Б. /NAME)
(підпис/
SIGNATURE)
Член льотного екіпажу
____________________________________
___________________
Pilot in command
(П.І.Б. /NAME)
(підпис/
SIGNATURE)
Примітка: Чек-лист передпольотного огляду ПС повинен зберігатися на борту ПС на
час польоту або протягом 24 годин, в залежності від того, що довше.
Note: The pre-flight aircraft security search checklist shall be kept on the aircraft for the duration
of the flight or for 24 hours, whichever is longe

