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Керівникам експлуатантів аеродромів
Щодо підтвердження відповідності в частині SMS
для експлуатантів аеродромів, що проходять
процедуру сертифікації згідно «Правил сертифікації
цивільних аеродромів України», затверджених наказом
Державіаслужби від 25.10.2005 за № 796

На підставі підпункту f) пункту 3.3.2.1 Додатку 19 «Управління безпекою
польотів» до Конвенції про Міжнародну цивільну авіацію з урахуванням вимог
наказу Державіаслужби від 27.02.2020 № 332 «Про встановлення
сертифікаційних вимог до цивільних аеродромів України», розроблено Чеклисти щодо документаційного підтвердження відповідності системи управління
безпекою польотів (SMS) експлуатанта аеродрому (видання 1) (далі – Чек-листи
SMS).
У подальшому при розробці документів, що стосуються систем управління
безпекою польотів (Керівництво з управління безпеки польотів в районі
аеродрому, Керівництво аеродрому, процедури тощо) та впровадженні системи
управління безпекою польотів, експлуатантам аеродромів, що проходять
процедуру сертифікації аеродрому відповідно до вимог наказу Державіаслужби
від 25.10.2005р. № 796 «Про затвердження Правил сертифікації цивільних
аеродромів України», слід керуватися зазначеними чек-листами SMS.
Рекомендації щодо роботи з чек-листами SMS наведено в додатку до листа.
Додаток: Рекомендації щодо роботи з чек-листами SMS – 1 екз., на 2 арк.

В.о. першого заступника Голови
Державіаслужби

Лариса Гурєєва 044 351 52 78

Сергій КОРШУК

Рекомендації щодо роботи з чек-листами SMS
для експлуатантів аеродромів, що проходять процедуру сертифікації за
вимогами «Правил сертифікації цивільних аеродромів України», затверджених
наказом Державіаслужби від 25.10.2005 за № 796
1. Чек-листи SMS розроблені з метою реалізації уніфікованого підходу до
оцінювання ефективності СУБП суб’єктів, що провадять діяльність в різних
сферах авіаційної галузі, яка визначається «Методичними рекомендаціями з
оцінювання систем управління «Методологія оцінювання систем управління»,
затвердженими наказом Державіаслужби від 06.03.2020 № 391 (далі – наказ
№391).
2. Чек-листи SMS використовуються з метою підтвердження відповідності
нормативним вимогам системи управління безпеки польотів експлуатанта
аеродрому при сертифікації аеродромів та нагляду за діяльністю сертифікованих
аеродромів відповідно до вимог наказу Державіаслужби від 25.10.2005р. № 796
«Про затвердження Правил сертифікації цивільних аеродромів України»,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.11.2005 р. за № 1357/11637 з
урахуванням вимог наказу Державіаслужби від 27.02.2020р. № 332 «Про
встановлення сертифікаційних вимог до цивільних аеродромів України».
3. Чек-листи SMS розміщено на сайті Державіаслужби (https://avia.gov.ua) в
розділі «АЕРОПОРТИ» => «Інформація для експлуатантів аеродромів»
=>«Пов’язані документи».
4. Чек-листи SMS містять питання, на які експлуатант аеродрому має дати
відповіді,
посилаючись
на
відповідні
підпункти/пункти/процедури/керівництва/КУБП тощо (далі - Документи).
5. Експлуатант аеродрому заповнює чек-листи SMS відповідно до плану-графіку
проведення сертифікаційних процедур та надсилає його в електронному вигляді
разом з відповідними підтверджуючими Документами до Державіаслужби на
електронні адреси (Hanna.Idrisova@avia.gov.ua /Lesya.Hryhorieva@avia.gov.ua
/Larysa.Gurieieva@avia.gov.ua ).
6. Державіаслужба оцінює надані Документи щодо системи управління безпекою
польотів (СУБП) та Керівництво з управління безпекою польотів в районі
аеродрому за заповненими чек-листами SMS. Під час оцінки допускається запит
Державіаслужбою та надання експлуатантом аеродрому уточнюючих даних
(Документів) з використанням електронних носіїв.
7. Експлуатант аеродрому має підтвердити рівні «Наявність» та «Застосовність»
щодо функціонування власної СУБП. Для зручності використання, критерії
щодо підтвердження експлуатантом аеродрому рівня «Наявність» містяться
безпосередньо в чек-листах SMS. Слід враховувати, що причиною відсутності
опису характеристик СУБП для рівня «Застосовність» є те, що ця характеристика
специфічна для кожної конкретної організації і її неможливо описати для усіх
видів та обсягів організацій. Організація сама відповідальна за визначення

застосовності та обґрунтування цього компетентному органу, який зі свого боку
повинен оцінити надані підтвердження (наказ №391).
8. Державіаслужба здійснює сертифікаційну перевірку (аудит) експлуатанта
аеродрому щодо СУБП в рамках проведення сертифікаційних процедур (нагляду
за сертифікованим аеродромом) після відпрацювання чек-листів SMS з метою
підтвердження функціонування СУБП відповідно заповнених чек-листів SMS та
наданих підтверджуючих Документів.

