Додаток 12
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 11 розділу ХІІ)

Перелік місць пасажирського ПС,
що підлягають огляду
1. Зовнішній огляд ПС включає:
1) зовнішній огляд стоянки, фюзеляжу та шасі ПС;
2) огляд багажних відсіків;
3) огляд крил, двигунів та пілонів;
4) зовнішній огляд зовнішніх експлуатаційних люків, технічних відсіків;
5) огляд ніш шасі.
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Схема маршруту передпольотного огляду ПС
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2. Внутрішній огляд ПС включає:
1) огляд кабіни екіпажу:
огляд крісел, в тому числі кишені, подушки, нижню частину крісел;
огляд крісел, в тому числі кишені (вміст кишень), подушки, нижню
частину крісел та простір під кріслами;
огляд кисневих масок екіпажу та місця їх зберігання;
огляд поверхні підлоги, включаючи площу, що знаходиться попереду
керма;
управління та під кріслами екіпажу;
огляд стелі;
огляд гардеробу екіпажу та місце зберігання його багажу;
огляд відкидного сидіння спостерігача пілота та місце його кріплення;
огляд місця перед блоком перевірки енергетики ПС;
огляд місця для зберігання рятувального канату;
огляд місця для зберігання сонцезахисних козирків;
2) огляд зони передніх вхідних дверей:
візуально обстеження поверхні дверей із внутрішньої сторони;
зовнішній огляд контейнеру для зберігання аварійного трапу;
крісла бортпровідників, місця зберігання кисневих масок та ліхтарів;
стеля, підлога;
відсіки вмонтованих шаф;
3) огляд переднього туалету:
дістати контейнер з-під раковини, оглянути його, та простір навколо
раковини та за ним;
дві ніші для паперових рушників;
візуально обстежити унітаз;
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стіни, стелю, підлогу;
двері, та попільнички в них;
ніші для серветок;
оглянути дзеркало, полиці та ніші;
4) огляд передньої бортової кухні:
уважно обстежити робоче місце;
виставити всі контейнери й візки з бортовим харчуванням та бортовим
посудом, а також кружки, чайники, ємкості для льоду;
відкрити та оглянути всі відсіки відділення бортової кухні, та нагрівальні
духові шафи;
сервісні двері бортової кухні;
оглянути зовні контейнер для зберігання аварійного трапу;
дверні пройми службових дверей;
стеля, підлога;
5) огляд пасажирського салону № 1 “Бізнес” - класу:
гардероб для пасажирів бізнес класу;
усі крісла (попільнички, вміст кишень: преса, реклама та інше.) та простір
між кріслами ;
нижня

частина

крісел

(простір

під

кріслами)

місця

зберігання

рятувальних жилетів під пасажирськими кріслами, рятувальні жилети (від 5%
до 10%);
усі пасажирські відкидні столики;
дві полиці (спереду першого ряду) для зберігання аптечки першої
допомоги,

кисневих

індивідуальних

балонів,

вогнегасників,

мегафона,

демонстраційних рятувальних жилетів, кисневих масок, пристібних ременів;
обстежити підлогу;
бокові панелі та простір між ними, включаючи вікна та штори;
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обстежити візуально стелю;
плафони освітлення;
6) огляд пасажирського салону № 2 “Економ” – класу:
усі крісла (кишені, попільнички);
нижня частина крісел, місця зберігання рятувальних жилетів під
пасажирськими кріслами (від 5% до 10%);
усі пасажирські відкидні столики;
полиці останнього ряду для зберігання аптечки першої допомоги,
кисневих індивідуальних балонів, вогнегасників, мегафона, демонстраційних
рятувальних жилетів, кисневих масок, пристібних ременів;
обстежити візуально підлогу;
бокові панелі, включаючи вікна та шторки;
оглянути візуально стелю;
плафони освітлення;
два аварійних виходи, заглиблення для рукояток відкриття виходів;
простір позаду останнього ряду крісел ПС;
7) огляд зони задніх вхідних дверей:
обстежити візуально поверхню дверей із внутрішньої сторони;
зовнішній огляд контейнеру для зберігання аварійного трапу;
крісла бортпровідників, місця зберігання кисневих масок та ліхтарів;
стеля, підлога;
8) огляд задньої бортової кухні:
уважно обстежити робоче місце;
дістати всі контейнери й візки з бортовим харчуванням та бортовим
посудом, а також кружки, чайники, ємкості для льоду;
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відкрити та оглянути всі відсіки відділення бортової кухні, та нагрівальні
духові шафи;
сервісні двері бортової кухні;
оглянути зовні контейнер для зберігання аварійного трапу;
дверні пройми службових дверей;
стеля, підлога;
9) огляд задніх туалетів:
дістати контейнер з-під раковини, оглянути його, та простір навколо
раковини;
дві ніші для паперових рушників;
візуально обстежити унітаз;
стіни, стелю, підлогу;
двері та попільнички в них;
ніші для серветок;
оглянути дзеркало, полиці.

