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Присутні:
Разом 27 (з них онлайн- 15)
Голова громадської ради при Державній авіаційній службі України (тут і надалі –
ДАСУ) Петро Липовенко відкрив засідання та запропонував наступний порядок
денний:
1. Затвердження змін та доповнень в регламенті ГР для проведення
засідань ГР та її комісій дистанційно.
2. Затвердження плану роботи ГР при ДАСУ в зв’язку зі змінами в
термінах виконання заходів, які викликані карантинними заходами. Доповідач:
секретар ГР К. Новіков
3. Щодо заходів які запропоновані для підтримки діяльності авіаційної
галузі в умовах адаптивного карантину Covid-19 та виходу з нього , в тому числі
заходів забезпечення безпеки авіації (організаційно, фінансово). Доповідач:
представник ДАСУ Ірина Кустовська
4. Про розробку та впровадження ДАСУ Авіаційних Правил - «Правила
сертифікації
та
затвердження
зареєстрованих
агентів,
відомих
вантажовідправників». Доповідач: голова комісії ГР В. Яценко
5. Проведення антикорупційних заходів в діяльності ДАСУ та авіаційної
галузі (затверджений план та його виконання). Доповідач:представник ДАСУ
З урахуванням обговорення з боку членів громадської ради до Порядку
денного була включена пропозиція 1.1 Ю. Яковлєва про Зміни до положення про
комісії (правки, стосовно відкликання голови комісії членами комісії).
Голова громадської ради запропонував проголосувати запропонований
порядок денний.
Голосували: За – одноголосно.
Вирішили: ухвалити запропонований порядок денний
По пункту 1 порядку денного:
Слухали: К. Новікова щодо змін до регламенту громадської ради щодо
можливості участі зареєстрованих членів ГР в засіданнях ГР та її комісій онлайн.
Голосували: за – більшістю голосів. Рішення було прийняте.
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По пункту 1.1 порядку денного:
Слухали:Ю. Яковлєва, який наголосив на труднощах роботи комісії з питань
діяльності авіаперевізників та авіації загального призначення. Була запропонована
зміна до положення про комсії в частині можливості обрання чи відкликання голови
комісії членами тієї ж комісії.
Виступили: Поліщук В., Резнік В., Щербина М., Громов В., Хазан Г.
Зокрема була висловлена позиція, що при виборі голови комісії членами комісії
втрачається його незалежність та керованість. Голова ГР П. Липовенко запропонував
заслухати голову комісії В. Громова на засіданні ГР щодо діяльності комісії та вибору
секретаря комісії.
Голосували: за пропозицію Ю. Яковлева – 10,проти – 15, утрималися –2.
Вирішили:Рішення про внесення змін в регламент роботи ГР цієї пропозиції
більшостю голосів було відхилено. Пропозиція щодо заслуховування голови комісії на
черговому засіданні ГР прийнято більшостю голосів.
По другому пункту порядку денного:
Слухали:Секретаря громадської ради К. Новікова, який доповів щодо змісту
скоригованого плану роботи на 2020 рік, наголошуючи, що частина НПА вже були
прийняті та втратили актуальність.
Також було запропоновано М.Щербиною об'єднати пп. 2 та 8, як такі, що
стосуються однакової тематики.
Було запропоновано прийняти план роботи громадської ради із доповненнями.
Голосували: за – 22.Вирішили:Рішення прийняте
По третьому пункту порядку денного:
Слухали: І. Кустовську щодо заходів які запропоновані для підтримки діяльності
авіаційної галузі в умовах адаптивного карантину Covid-19 та виходу з нього , в тому
числі заходів забезпечення безпеки авіації (організаційно, фінансово). Зокрема, пані
Кустовська доповіла щодо наступних заходів:
1.ДАСУ надає звільнення (послаблення) суб'єктам господарювання авіаринку від
дотримання певних вимог авіаправил за умови дотримання питань безпеки.
2.Міжнародна рада з безпеки авіації рекомендувала процедури EASA під час
пандемії, спричиненої короновірусною інфекцією, і ДАСУ активно впроваджує ці
рекомендації в українській цивільній авіації. Відбулося засідання Ради ДАСУ з безпеки
в авіації.
3.ДАСУ надали в Мінінфраструктури ряд пропозицій щодо боротьби із
наслідками пандемії для вітчизняної авіації.
4. ДАСУ були розроблені процедури та впроваджені авіаційні правила, що
дозволяли перевозити вантажі пасажирськими ПС.
5. Розроблені критерії для АМКУ для надання фінансової допомоги аеропортам
та авіакомпаніям.
Виступили : В Резнік запропонував вважати доповідь представника ДАСУ
неповною, наведені факти недостатніми.
Також виступили Щербина М., Поліщук В., Липовенко П., Яценко В.
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Липовенко П.запропонував від імені ГР звернутися до центральних органів
виконавчої влади (ЦОВВ) щодо критичного стану галузі і попередити щодо
незворотних втрат в галузі, в разі ігнорування рекомендацій з підтримки галузі.
Вирішили: підтримати пропозицію голови ГР Липовенка П.
Голосували: одноголосно
По четвертому пункту порядку денного:
Доповів В. Яценко щодо розробки та впровадження Авіаційних Правил «Правила сертифікації та затвердження зареєстрованих агентів, відомих
вантажовідправників». Відбулася дискусія між членами громадської ради щодо
необхідності впровадження таких АП.
Вирішили: підтримати пропозиції та зауваження до проекту АП, запропоновані
членами громадської ради, оформити в установленому порядку та направити на
розгляд в ДАСУ
Голосвали: за – більшістю голосів
По 5 пункту порядку денного:
Доповіді не було через відсутність доповідача від ДАСУ.

Секретар Громадської Ради

К. Новіков
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