Заява на видачу свідоцтва співробітника із забезпечення
польотів, згідно Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу
в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту
України від 07.12.1998 р. № 486 та зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 29 грудня 1998 р. № 833/3273.
Будь-ласка, заповніть цю форму згідно зразка, підпишіть власноруч та
надішліть до ДАСУ. Форма заповнюється друкованими літерами,
використовуючи чорні або темно-сині чорнила.

Номер заявки

Дата

(заповнюються уповноваженим органом)

Перед тим, як заповнити цю форму, ознайомтеся з наведеними інструкціями.
Умисне надання недостовірних даних
Увага! Будь-яка інформація у цій заяві, що умисно надана уповноваженому органу з наміром ввести в оману державного
інспектора та з метою отримання, продовження терміну дії або заміни будь-якого сертифіката, свідоцтва, рейтингу чи
іншого документа є правопорушенням, та карається згідно законодавства України.
Заповнюється Заявником

1. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЯВНИКА
Прізвище

Ім’я

По Батькові

Last name

First name

Дата народження(дд.мм.рррр)

Громадянство

Місце народження

Країна народження

Місце проживання
Поштовий індекс
Контактний телефон
(мобільний)

Додатковий
телефон

Електронна адреса (E-mail)
Заповнюється Заявником

2. АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

Поштова адреса: ..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................

Поштовий індекс:...........................

Примітка. Заповнюється якщо відрізняється від вказаної у Розділі 1.

3. Відповідність до вимог для отримання свідоцтва.
1
Вік (не менше 21 року на момент подачі заявки)

2

Знання (надається сертифікат або диплом про
проходження відповідної підготовки, де зазначається
рівень знань у наступних областях: повітряне право,
загальні знання по повітряним судам, розрахунок
льотних характеристик, процедури планування та
завантаження, можливості людини, метеорологія,
навігація, експлуатаційні правила, принципи польоту,
радіозв’язок).

Сертифікат про
проходження
відповідної
підготовки
Диплом про
проходження
відповідної
підготовки

Серія та номер

Серія та номер

1) член льотного екіпажу ПС
транспортної авіації;

Досвід:

3

(Робота протягом двох років
на одній або кількох
посадах,
зазначених
у
пунктах 1 - 3, за умови, що
період роботи в будь-якій із
указаних
нижче
посад
становить не менше одного
року)

2) метеоролог в організації, що
забезпечує польоти ПС
транспортної авіації;
3) диспетчер служби руху, або
технічний керівник
співробітників із забезпечення
польотів або служби
виконання польотів ПС
транспортної авіації;
або один рік у якості
співробітника, що надає
допомогу в обслуговуванні
польотів ПС транспортної
авіації
або закінчив курси з підготовки
за затвердженою програмою

4

Пропрацював під
наглядом співробітника
із забезпечення польотів
не менше ніж 90
робочих днів протягом 6
місяців безпосередньо
перед подачею заяви

Кількість робочих днів:

з: (дата)

по: (дата)

4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗАЯВНИКА

Мені ніколи не було відмовлено в отриманні свідоцтві та я не мав/ла свідоцтво, яке раніше було призупинено або
анульовано.
Мене проінформовано, що інформація, зазначена в даній заяві, може бути додатково перевірена уповноваженим
органом.
Інформація, зазначена в даній заяві, є правдивою та правильною. Я не підробляв/ла сам та не робив/ла це за допомогою
третіх осіб. Я ознайомлений/на, що несу персональну відповідальність за надання завідомо недостовірної інформації
відповідно до чинного законодавства України.
З автоматизованою обробкою, передачею та зберіганням моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних», зазначених у заяві даних погоджуюсь.
Прізвище,
ініціали заявника

Підпис

Дата

5. СКАРГА НА ДІЇ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
Згідно з п.2. статті 20 Повітряного кодексу України: «Скарга на дії уповноваженого органу з питань цивільної авіації
та його посадових осіб» може бути подана суб’єктом авіаційної діяльності протягом десяти днів з дня вчинення такої дії, а
щодо оскарження рішення чи висновків – протягом десяти днів з дня отримання рішення чи висновку». Скаржник – суб’єкт
авіаційної діяльності, а також фізична особа, які подають скаргу. Скарги подаються за наявністю у скаржника, рішення або
відмови у відновленні порушених прав з боку уповноваженого органу. Подання скарги не зупиняє дії рішення, прийнятого
уповноваженим органом. Згідно з п.3 статті 20 Повітряного кодексу України: «Для розгляду скарги на висновок про перевірку
та дії посадових осіб за результатами перевірки керівник уповноваженого органу з питань цивільної авіації утворює
апеляційну комісію, повноваження та строки діяльності якої визначається відповідним положенням». Апеляційна комісія
розглядає скарги, подані на адресу уповноваженого органу в письмовій формі за підписом Скаржника. Реєстрація скарг
здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства уповноваженого органу. Розгляду не підлягають скарги від одного і того
ж подавця скарги з одного і того ж питання, якщо вперше по скарзі було прийняте рішення. Уразі коли Скаржник відізвав
подану скаргу, розгляд скарги припиняється.
Своїм підписом засвідчую, що ознайомлений/на зі своїм правом оскаржити дії уповноваженого органу з питань
цивільної авіації України.
Прізвище,
ініціали заявника

Підпис

Дата

6. СПЛАТА ДЕРЖАВНОГО ЗБОРУ
Державний збір сплачено:

Довідка

від

№

Так

Ні

7. РЕКОМЕНДАЦІЇ
Згідно з Правилами, Державна авіаційна служба України є уповноваженим органом що відповідає за видачу свідоцтва,
медичного сертифікату та здійснення нагляду, за дотримання вимог щодо підтримання дійсності цих документів.
Заповніть цю форму друкованими літерами, за необхідності використовуючи чорні або темно-сині чорнила. Якщо
Заявник не може погодитись з будь-якою інформацією, що зазначена в Розділі 20 «ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗАЯВНИКА», йому
необхідно звернутись до уповноваженого органу для отримання додаткових рекомендацій до надання звернення за
наступними контактними даними: 01135, м. Київ пр. Перемоги, буд.14, e-mail: vdz@avia.gov.ua.
Розділ 1.«ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВНИКА» заповнюється відповідно до паспорту громадянина України або ID картки з довідкою про внесення відомостей до Єдиного Державного Демографічного реєстру та паспорту громадянина
України для виїзду за кордон.
Розділ 2.«АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ» заповнюється якщо відрізняється від вказаної у Розділі 1.
Звертаємо Вашу увагу на те, що незаповнена в повному обсязі Заява або ненадання необхідних копій документів може
призвести до відмови в її розгляді.
Якщо оригінал свідоцтва на підставі якого проходить конвертація необхідний для виконання службових обов’язків,
то під час подачі звернення до заяви достатньо долучити завірені копії свідоцтва та додаткової частини до свідоцтва. Нове
свідоцтво не може бути видане заявнику доки оригінал не буде пред’явлений до уповноваженого органу.
До заяви необхідно долучити завірені копії документа, що є посвідченням особи, а саме сторінок паспорту
громадянина України або ID - картки з довідкою про внесення відомостей до Єдиного Державного Демографічного реєстру
та паспорту громадянина України для виїзду за кордон.
Нове свідоцтво не може бути видане без отримання уповноваженим органом належної сплати державного збору.
Сплата державного збору відбувається відповідно до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування
загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993р. № 819 зі змінами.

