Екзаменатор типу ПС
Type Rating Examiner

TRE
СЕРТИФІКАТ ЕКЗАМЕНАТОРА
EXAMINER CERTIFICATE
Державна авіаційна служба України, надає привілеї
The State Aviation Administration of Ukraine grants privileges

ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я

NAME SURNAME

Дата народження

DD.MM.YYYY

Свідоцтво номер:
License number:

Date of Birth

UA.ATPL.XXXXXX

Екзаменатора типу ПС (TRE), відповідно до Part FCL, з обмеженнями як зазначено нижче:
Type Rating Examiner in (TRE) accordance with Part FCL, with restrictions as indicated below:
Літак / Aeroplane
TRE

Вертоліт / Helicopter
VFR

IFR

Aircraft

FSTD

VFR

IFR

Aircraft

FSTD

VFR

IFR

Aircraft

FSTD

VFR

IFR

Aircraft

FSTD

Тип ПС / AC Types

TRE
Тип ПС / AC Types

TRE
Тип ПС / AC Types

TRE
Тип ПС / AC Types

Додаткові привілеї / обмеження: /// Additional Privileges / Restrictions:
Single Pilot

Multi Pilot

Both (SP & MP)

Номер сертифікату:
Certificate number:

Land

Sea

UA.FCL.TRE.XXXX

This Certificate entitles the holder to conduct:
Цей сертифікат дає право власнику:
1.

перевірки навичок для початкового видання рейтингу типу (FCL.1005.TRE.(a/b)(1))
skill tests for initial issue of type ratings

2.

професійної перевірки (перевидання / поновлення) рейтингу типу (FCL.1005.TRE.(a/b)(2))
proficiency checks for revalidation or renewal of type

3.

професійної перевірки (перевидання / поновлення) IR та EIR (літаки) (FCL.1005.TRE.(a/b)(2))
proficiency checks for revalidation or renewal of IRs and EIRs(A)

4.

перевірки навичок для ATPL (FCL.1005.TRE.(a/b)(3))
skill tests for ATPL

5.

перевірки навичок для МPL (літаки) (FCL.1005.TRE.(a)(4) та FCL.925)
skill tests for МPL(А)

6.

оцінки компетентності інструкторів (ТRІ та SFI) (FCL.1005.TRE.(a)(5) та FCL.1005.TRE.(b)(4))
assessment of TRI & SFI competence

7.

операторської професійної перевірки
operators proficiency checks

8.

підтвердження ліцензії або сертифіката заявника
endorse the applicants license or certificate

Дата видання:
Date of issue:

DD.MM.YYYY

Директор департаменту льотної експлуатації
Director of flight operations department
SAAU Standard document # UA.FCL.TRE

Дійсний до:
Valid until:

DD.MM.YYYY
О.Лісняк
O.Lisnyak

TRE

Екзаменатор типу ПС
Type Rating Examiner

З урахуванням вимог Частини FCL, Підрозділу K:
Subject to meeting requirements of Part FCL, Subpart K:
У будь-який час сертифікат може бути обмежений, призупинений або відкликаний
Агентством у разі, якщо власник:
The certificate may at any time be limited, suspended, or revoked by Agency in case
where the holder:
-

зробив запит про припинення або обмеження сертифіката;
request termination or limitation of the certificate,

-

більше не відповідає вимогам,
no longer meets the requirements,

-

грубо або неодноразово порушував правила чи інструкції,
grossly or repeatedly violates rules or instructions,

-

викликає сумніви в здатності проводити перевірки в безпечному
встановленому порядку.
gives rise to doubts about ability to conduct checks in safe and orderly manner.

SAAU Standard document # UA.FCL.TRE

і

