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№ ПДЛП: 0891-20

Date: 30 October 2020

PAD No: 0891-20

Цю Пропозицію щодо видання Директиви льотної придатності (ПДЛП) видано
Державіаслужбою відповідно до Процедури PR TC.A-002 «Підтримання льотної придатності
типової конструкції»
This Proposal of Airworthiness Directive (PAD) is issued by the State Aviation Administration of Ukraine in
accordance with the PR TC.A-002 Procedure «Continuing airworthiness of type design»
Назва утримувача схвалення (зміни) типової
конструкції виробу:
Приватне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ»
(UA.21J.0009);
Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія
«Українськи вертольоти» (UA.21J.0041);
Державне підприємство «Конотопський
авіаремонтний завод «АВІАКОН»
(UA.21J.0033);
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Авіакомпанія «Росьавіа» (UA.21J.0023);
Товариство з обмеженою відповідальністю
«АВІАТЕЧ» (UA.21J.0051);
Товариство з обмеженою відповідальністю
Авіаційно-транспортне агентство «КРУНК»
(UA.21J.0040);
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЕЙР ТАУРУС» (UA.21J.0053);
AAL Group Ltd (UA.21J.0052).
Експлуатант ПС:
Всі експлуатанти вказаних типів повітряних
суден.
Design Approval Holder’s Name:
Private Joint Stock Company Motor Sich (UA.21J.0009);

Позначення Типу/моделі (варіанту):
Вертольоти Ми-8Т, Ми-8П, Ми-8ПС, Ми-8ПС-9,
Ми-8МТ,
Ми-17,
Ми-8МТВ-1,
Ми-171,
Мі-8МСБ-Т, Мі-8МСБ-П, Мі-8МСБ-ПС
Type/Model designation(s):

Ми-8Т, Ми-8П, Ми-8ПС, Ми-8ПС-9, Ми-8МТ,
Ми-17,
Ми-8МТВ-1,
Ми-171,
Мі-8МСБ-Т,
Мі-8МСБ-П, Мі-8МСБ-ПС helicopters

Private Joint Stock Company «Aviation Company
«Ukrainian helicopters» (UA.21J.0041);
State Enterprise Konotop
«AVIAKON» (UA.21J.0033);

Aircraft

Repair

Plant

«Aircompany «Rosavia» LTD (UA.21J.0023);
Limited
Liability
(UA.21J.0051);
Aviation Transport
(UA.21J.0040);
«AIR
TAURUS»
(UA.21J.0053);

Company
Agency
Limited

«AVIATECH»

«KROONK»
Liability

LTD

Company

AAL Group Ltd (UA.21J.0052).
Operator of Aircraft:
All operators of these types of aircraft.

Перелік даних сертифіката типу (№): Н/З
TCDS Ref: N/A

Іноземна Директива: Російська Федерація, Міністерство транспорту Російської Федерації,
Федеральне агентство повітряного транспорту «Директива летной годности № 2020-МИ-8,171,172-01.
Применимость – вертолеты типа Ми-8, Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-171А2, Ми-172 и их
модификации» від 14 січня 2020 року.
Foreign AD: Russian Federation, Ministry of Transport of the Russian Federation, Federal Air Transport Agency
«Airworthiness Directive №2020-Mi-8,171,172-01. Applicability - Mi-8, Mi-8MTV-1, Mi-8AMT, Mi-171, Mi-171A2,
Mi-172 helicopters and their modifications» dated 14 January 2020.

Скасування / заміна: Н/З
Supersedure:N/A

Дата введення в дію: 15 грудня 2020
Effective Date: 15 December 2020
ATA 63 – Привод несучого гвинта – Карданний вал приводу вентилятора – Демонтаж та
змащування карданного валу приводу вентилятора 8А-6314-00 або 8АТ.6314.000
АТА 63 – Rotor drive(s) – Oil cooler fan driveshaft – Removal and lubrication of 8A-6314-00 or 8AT.6314.000 oil
cooler fan driveshaft

Виробник(ки): АТ «Улан-Уденський авіаційний завод», ПАТ «Казанський вертолітний завод»
Manufacturer(s): JSC Ulan-Ude aviation repair plant, PJSC Kazan Helicopters

Застосовність: Вертольоти Ми-8Т, Ми-8П, Ми-8ПС, Ми-8ПС-9, Ми-8МТ, Ми-17, Ми-8МТВ-1,
Ми-171, Мі-8МСБ-Т, Мі-8МСБ-П, Мі-8МСБ-ПС
Applicability: Ми-8Т, Ми-8П, Ми-8ПС, Ми-8ПС-9, Ми-8МТ, Ми-17, Ми-8МТВ-1, Ми-171, Мі-8МСБ-Т,
Мі-8МСБ-П, Мі-8МСБ-ПС helicopters

Причина:
1) Виявлення 02.09.2019 руйнування заднього підшипника вентиляторної установки 8А-6311-00
серії 4 зав. № ОВ21904422, руйнування двох хрестовин карданного валу приводу вентилятора,
руйнування внутрішнього кожуха дифузора, пошкодження корпусу та сот повітряно-масляного
радіатору, пошкодження центральної частини шпангоута капоту №1К на вертольоті
Ми-8МТВ-1, державний та реєстраційний знаки UR-CCN (зав. № 94995) в ПрАТ «Авіакомпанія
«Українськи вертольоти».
2) Виявлення 23.09.2019 пошкодження вентиляторної установки 8А-6311-00 серії 4 зав.
№ ОВ44704090 на вертольоті Ми-8АМТ реєстраційний номер № RA-22840 в ТОВ «Авіакомпанія
СКОЛ».

Reason:

1) 02.09.2019 has been detected the destruction of the rear bearing of 8A-6311-00 series 4 fan system (serial
No. OB21904422), the destruction of two universal joint crosses of the oil cooler fan driveshaft, the destruction of diffuser
inner case, the damage of case and cells of the air-to-oil heat exchanger, the damage of the central part of №1К cowling
frame on Mи-8MTВ-1 helicopter (registration No. UR-CNN, serial No. 94995) in PJSC «Aviation Company «Ukrainian
helicopters».
2) 23.09.2019 has been detected the damage of 8A-6311-00 series 4 fan system (serial No ОB44704090) on
Мi-8AMT helicopter (registration No. RA-22840) in «SKOL Airline» LLC.
Необхідні коригувальні дії і строк виконання:
1) Експлуатуючим організаціям вертольотів Ми-8Т, Ми-8П, Ми-8ПС, Ми-8ПС-9, Ми-8МТ,
Ми-17, Ми-8МТВ-1, Ми-171, Мі-8МСБ-Т, Мі-8МСБ-П та Мі-8МСБ-ПС незалежно від їх
напрацювання і дати виготовлення, на найближчій формі періодичного технічного обслуговування
виконати разові роботи з огляду та перевірки вентиляторної установки 8А-6311-00 серії 3, 4,
демонтажу, огляду та змащуванню карданного валу приводу вентилятора 8А-6314-00 або
8АТ.6314.000 за технологічними картами №№ 208Р, 201Р.
2) У разі відсутності плавності обертання колеса вентилятора, наявності заїдань та (або) стуків
при виконанні робіт по п.1 цієї ДЛП провести заміну вентилятора, керуючись технологічною картою
№ 205Р.
3) При відсутності зауважень за результатами виконання п.1 цієї ДЛП - продовжити експлуатацію
вертольотів з подальшим виконанням разового огляду через 300 ± 20 годин експлуатації при
періодичному ТО.
Вищезазначені коригувальні дії є обов’язковими, жоден експлуатант не може експлуатувати повітряні
судна на які розповсюджується дія цієї ДЛП без її виконання.
Результати виконання ДЛП розмістити на вебсайті Державіаслужби https://rmd.avia.gov.ua/ не пізніше
7 робочих днів після виконання робіт.
В разі виконання робіт відповідно до п. 2 ДЛП, результати робіт, направити офіційним листом до
Державіаслужби на е-mail: vdz@avia.gov.ua не пізніше 7 робочих днів після виконання робіт.
Required Action(s) and Compliance Time(s):
1) The Organizations operating Ми-8Т, Ми-8П, Ми-8ПС, Ми-8ПС-9, Ми-8МТ, Ми-17, Ми-8МТВ-1, Ми-171,
Мі-8МСБ-Т, Мі-8МСБ-П and Мі-8МСБ-ПС helicopters, regardless of their operating time and date of manufacturing,
during the nearest periodic maintenance check to accomplish the one-time activities for visual inspection and check of
8A-6311-00 series 3 and 4 fan system, for removal, visual inspection and lubricating of the oil cooler fan driveshaft for
8А-6314-00 or 8АТ.6314.000 fans in the volume of the Task Cards No. 208Р, 201Р.
2) In case of absence of the fan wheel smooth rotation and (or) detection of jams and (or) knocking while
accomplishing of activities in accordance with point 1 of this AD, then to replace the fan, guided by the Task Card
No. 205Р.
3) Continue the operation of helicopters followed by a single inspection within periodic maintenance after 300 ± 20
hours of operation if no finding during implementation of point 1of the AD.
The corrective actions set out in this AD are mandatory. Without performance of the requirements of the AD operator
cannot operate an aircraft covered by the AD.
The results of the AD performance must be available on the State Aviation Administration of Ukraine (SAAU) website
https://rmd.avia.gov.ua/ not later than 7 working days after these activities accomplishment.
If activities are performed in accordance with point 2 of this AD, then send the results of these activities by official letter
to the SAAU’ е-mail vdz@avia.gov.ua not later than 7 working days after these activities accomplished.

Посилання на документи: «Технологическая карта №201Р», «Технологическая карта №208Р» та
«Технологическая карта №205Р»
Ref. Publications: Scheduled Maintenance, Task Cards No. 201P, 208P, 205P.

Примітки: Запитання щодо цієї ДЛП мають бути направлені до управління сертифікації типу
авіаційної техніки Державіаслужби. E-mail: ad-coordinator@avia.gov.ua
Remarks: Enquiries regarding this AD should be referred to the SAAU Aeronautical Products Type Certification
Department. E-mail: ad-coordinator@avia.gov.ua

Підпис: Голова Державіаслужби

Олександр Більчук

Signature: SAAU Chairman

Oleksandr Bilchuk

