Процедура
PR AID.A-001
Частина А
Загальна інформація

Видання 3
Контрольний примірник
(електронний документ)

Київ
2020

Процедура

PR AID.A-001

II. Лист внутрішнього погодження
Затверджено
_____
КЕП

Голова

Олександр БІЛЬЧУК

Перевірено та погоджено
Заступник Голови

_____
КЕП

Ігор ЗЕЛІНСЬКИЙ

Начальник управління підтримання
льотної придатності

_____
КЕП

Володимир ОВЧИННІКОВ

Заступник начальника управління –
начальник відділу сертифікації
організацій з технічного
обслуговування

_____
КЕП

Артем ДУБІНІН

Заступник начальника управління –
начальник відділу підтримання
льотної придатності повітряних
суден складної конструкції

_____
КЕП

Сергій ГОЛОВАШ

Начальник відділу підтримання
льотної придатності повітряних
суден нескладної конструкції

_____
КЕП

Борис БАКАЄВ

Начальник відділу сертифікації
персоналу з технічного
обслуговування

_____
КЕП

Олександр КОНЯЄВ

Начальник відділу реєстрації
повітряних суден

_____
КЕП

Анна ЛЕВЧЕНКО

Розроблено
Державний інспектор з авіаційного
нагляду за льотною придатністю
повітряних суден

Видання: 3

Дата видання: 25.09.2020

Ревізія: ---

_____
КЕП

Дата ревізії: ---

Костянтин
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ

Стор. 2

Процедура

PR AID.A-001

III. Зміст
Розділ

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Х
ХІ

Стор.

Титульний лист
Лист внутрішнього погодження
Зміст
Перелік діючих сторінок
Перелік введених видань/ ревізій
Перелік утримувачів
Використані скорочення
Визначення термінів
Нормативні посилання та пов’язані документи
Призначення та мета
Склад Процедур

Видання: 3

Дата видання: 25.09.2020

Ревізія: ---

Дата ревізії: ----

1
2
3
4
5
6
6
6
7
8
9

Стор. 3

Процедура

PR AID.A-001

IV. Перелік діючих сторінок
Номер
сторінки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Видання: 3

Номер
видання
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Дата видання: 25.09.2020

Дата
видання
25.09.2020
25.09.2020
25.09.2020
25.09.2020
25.09.2020
25.09.2020
25.09.2020
25.09.2020
25.09.2020
25.09.2020
25.09.2020
25.09.2020
25.09.2020

Ревізія: ---

Номер
ревізії
---------------------------

Дата ревізії: ---

Дата
ревізії
---------------------------

Стор. 4

Процедура

PR AID.A-001

V. Перелік введених видань/ревізій
Видання/ревізія
номер
1 / --2 / --2/1
2/2
2/3
3 / ---

Дата
30.10.2017
25.09.2018
27.11.2019
17.02.2020
06.04.2020
25.09.2020

Дана Процедура вступає в дію з дати затвердження Головою
Державіаслужби.
Перше видання PR AIR.A-001 розроблено у 2017 році з метою
упорядкування взаємодії Заявника (юридична або фізична особа) з
Департаментом льотної придатності з питань первинної реєстрації ПС,
схвалення організацій в межах діяльності зазначеного Департаменту та
подальшого підтримання льотної придатності повітряного судна та/або
компонентів, що на них встановлені або встановлюються.
У зв’язку з необхідністю оновлення інформації, внесенням Процедур до
структури, помилками редакційного характеру, PR AIR.A-001 було
перевидано у 2018 році.
У ревізії 1 другого видання даної Процедури внесено зміні у зв’язку із
веденням нових частин (PR AIR.A-005, PR AID REG.A-008, PR.AED-089 та
PR TC.A-002) та відкориговані існуючі позначення, назви частин/підчастин
та актуалізовано нормативні посилання.
У ревізії 2 другого видання даної Процедури внесено зміні у зв’язку із
уточненням інформації у розділах ХІ «Нормативні посилання» та Х «Мета».
У ревізії 3 другого видання даної Процедури внесено зміні у зв’язку із
узгодженням PR AIR.A-015 та PR AMO.A-130.
Третє видання даної Процедури розроблено у відповідності до наказу
Державіаслужби від 01.09.2020 № 1188 у зв’язку з введенням в дію
організаційної структури та штатного розпису Державіаслужби.

Видання: 3

Дата видання: 25.09.2020

Ревізія: ---

Дата ревізії: ---

Стор. 5

Процедура

PR AID.A-001

VI. Перелік утримувачів
Номер копії
Контрольний примірник

Утримувач
Сайт ДАСУ

Формат
Електронний

Контрольний примірник в електронному вигляді розміщується на
офіційному сайті Державіаслужби на сторінці «Нормативно-правова база»,
розділ «Звід авіаційних правил», підрозділ «Підтримання льотної
придатності».
Екземпляр документу, що був роздрукований або збережений на
будь-який носій не контролюється та не супроводжується
Державіаслужбою.
VII. Використані скорочення
Скорочення в цій Процедурі не застосовуються.
VIII. Визначення термінів
Терміни та визначення, що використовуються у цій Процедурі,
застосовуються у загальноприйнятому в галузі цивільної авіації значенні.

Видання: 3

Дата видання: 25.09.2020

Ревізія: ---

Дата ревізії: ---

Стор. 6

Процедура

PR AID.A-001

ХІ. Нормативні посилання
9.1.«Повітряний Кодекс України», Кодекс № 3393-VI від 19 травня 2011
року.
9.2.Авіаційні правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних
повітряних суден в Україні», затверджені наказом Державної авіаційної
служби України від 05.02.2019 № 153, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 12.03.2019 за № 240/33211.
9.3.Авіаційні правил України, Частина 24 «Правила надання адреси
повітряного судна», затверджені наказом Державної авіаційної служби
України від 07.09.2018 № 921, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 08.10.2018 за № 1143/32595.
9.4.Авіаційні правила України, Частина 21 «Сертифікація повітряних
суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також
організацій розробника та виробника» АПУ-21 (Part-21), затверджені наказом
Державної авіаційної служби України від 26.04.2019 № 529, зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 22.05.2019 за № 543/33514.
9.5.Авіаційні правила України «Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та
схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»
затверджені наказом Державіаслужби від 06.03.2019 № 286, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 28.03.2019 за № 316/33287.
9.6.Прийнятні методи відповідності (AMC) та керівний матеріал (GM)
до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних
суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань» затверджені
наказом Державіаслужби від 27.06.2019 № 809.
9.7. Прийнятні методи відповідності та керівний матеріал для
сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та
обладнання, а також організацій розробника та виробника (AMC та GM до
АПУ-21(Part-21), що затверджені наказом Державіаслужби від 29.01.2020
№ 165.
9.8.Положення про державного інспектора з авіаційного нагляду у
Державній авіаційній службі України, затверджено наказом Міністерства
транспорту та зв’язку України від 09.02.2010 № 68, зареєстровано у
Міністерстві юстиції України 26 квітня 2010 року за № 307/17602.
9.9.«Руководство по летной годности» ІКАО Doc 9760 (затверджено
Генеральним секретарем ІКАО та опубліковано з його санкції).

Видання: 3

Дата видання: 25.09.2020

Ревізія: ---

Дата ревізії: ---

Стор. 7

Процедура

PR AID.A-001

Х. Мета
Ця Процедура розроблена на підставі діючих нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність цивільної авіації України, з метою
упорядкування взаємодії Заявника (юридична або фізична особа) з
Управлінням підтримання льотної придатності Державіаслужби з питань
первинної реєстрації ПС, підтримання льотної придатності повітряних суден
та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і
персоналу, залучених до виконання цих завдань в межах діяльності
зазначеного Управління.

Видання: 3

Дата видання: 25.09.2020

Ревізія: ---

Дата ревізії: ---

Стор. 8

Процедура

PR AID.A-001

XІ. Склад Процедур
11.1. Ця Процедура структурно поєднує Процедури за конкретними
напрямками щодо первинної сертифікації та підтримання льотної
придатності повітряних суден та/або компонентів, що на них встановлені або
встановлюються.
11.2. Структурними одиницями Процедури є частини.
11.3. Кожна частина Процедур охоплює процедури за конкретними
напрямками або загальні процедури щодо підтримання льотної придатності
повітряних суден. Для позначення напряму (призначення) Процедур
використовується наступна класифікація:
AID
AML
AMO
АMTO
CAMO
CofA
MF
РНА
PR
PtF
REG

Видання: 3

Управління підтримання льотної придатності
Сертифікація персоналу з технічного обслуговування
Схвалення організацій з технічного обслуговування
відповідно до Part-145
Схвалення організацій з підготовки до технічного
обслуговування відповідно до Part-147
Схвалення організацій з управляння підтриманням
льотної придатності
Видача
сертифікату
льотної
придатності
та
сертифікату перегляду льотної придатності.
Схвалення організацій з технічного обслуговування
відповідно до Part-M Subpart F
Схвалення керівного складу
Процедура для Заявника (юридична або фізична
особа)
Видача дозволів на виконання польотів.
Реєстрація повітряних суден

Дата видання: 25.09.2020

Ревізія: ---

Дата ревізії: ---

Стор. 9

Процедура

PR AID.A-001

11.4. Структура Процедур наведена у наступній таблиці:
Позначення
частини
PR AID.А-001
PR AID.А-005
PR AID.A-007

Назва частин
Загальна інформація.
Надання звільнення суб’єкту авіаційної діяльності від
виконання окремих технічних або процедурних вимог
авіаційних правил України
Процедура оформлення перепусток для проходу до
адміністративної будівлі в приміщення Державіаслужби

PR PHA.А-001

Схвалення керівного персоналу та заповнення Form 4

PR REG.А-001

Процедура надання державного та реєстраційного знаків
повітряному судну
Процедура реєстрації повітряного судна у Державному
реєстрі цивільних повітряних суден України
Процедура реєстрації безпілотного повітряного судна

PR REG.А-002
PR REG.А-003
PR REG.А-004
PR REG.А-005
PR REG.А-006
PR REG.А -007
PR REG.А-008

Видання: 3

ЗАРЕЗЕРВОВАНО
Процедура перереєстрації повітряного судна у Державному
реєстрі цивільних повітряних суден України
Процедура виключення повітряного судна з Державного
реєстру цивільних повітряних суден України
Процедура тимчасового обліку нового, модифікованого і
відремонтованого повітряного судна в Україні
Процедура надання адрес повітряних суден
Процедура погодження безвідкличного повноваження на
подання запиту про здійснення дереєстрації та експорту
(IDERA) та листа про підтвердження призначення
офіційного представника

Дата видання: 25.09.2020

Ревізія: ---

Дата ревізії: ---

Стор. 10

Процедура

PR AID.A-001

Позначення
частини
PR CofA.А-001
PR CofA.А-002
PR CofA.А-003
PR CofA.A-004
PR PtF.A-005
PR PtF.A-006
PR PtF.A-007
PR CofA.А-008
PR CofA.А-009PR CofA.А-012
PR CofA.А-013

Назва частин
Видача сертифікатів льотної придатності відповідно до
глави Н Авіаційних правил України, Частина 21
(Part-21).
Видача сертифікатів перегляду льотної придатності
відповідно до статті М.В. 902 Правил підтримання льотної
придатності (Part-М).
Видача сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості
відповідно до глави І Авіаційних правил України, Частина
21 (Part-21).
Видача дозволів на бортові радіостанції цивільних
повітряних суден
Видача дозволів на виконання польотів для цілей польоту,
що зазначені в 21.А.701(а)(1)-(14) АПУ-21 (Part-21)
Видача дозволів на виконання польотів для некомерційної
льотної діяльності згідно з 21.А.701(а)(15) АПУ-21 (Part-21)
Допуск повітряних суден аматорської конструкції до
експлуатації в цивільній авіації України – видача дозволу на
виконання польотів
Видача Експортного сертифікату льотної придатності
відповідно до глави L Авіаційних правил України, Частина
21 (Part-21).
ЗАРЕЗЕРВОВАНО
Подача рекомендації для отримання сертифіката льотної
придатності; обмеженого сертифіката льотної придатності;
сертифіката перегляду льотної придатності та експортного
сертифіката льотної придатності

PR CAMO.A-001 Схвалення організації з управління підтримання льотної
придатності
PR CAMO.A-002 ЗАРЕЗЕРВОВАНО
PR CAMO.A-003 ЗАРЕЗЕРВОВАНО
PR CAMO.A-004 Розробка декларованої власником програми технічного
обслуговування повітряного судна ELA1, яке не
використовується у комерційній експлуатації

Видання: 3

Дата видання: 25.09.2020

Ревізія: ---

Дата ревізії: ---

Стор. 11

Процедура

PR AID.A-001

Позначення
частини
PR AMO.А-001
PR AMO.А-002
PR AMO.А-120
PR AMO.А-121
PR AMO.А-122

Назва частин
Схвалення організацій з технічного обслуговування
Підготовка, схвалення та внесення змін до Керівництва
організації з технічного обслуговування PART-145
Визначення необхідної кількості персоналу в організації з
технічного обслуговування PART-145
ЗАРЕЗЕРВОВАНО

PR AMO.А-132

Підготовка на тип повітряного судна (теоретичний та
практичний елемент) в межах схваленої організацій Part-145
Процедура оцінки персоналу, який засвідчує ТО
компонентів, двигунів та ДСУ організацій з ТО
Демонстрація досвіду технічного обслуговування 6/24
місяців
Процедура оцінювання кваліфікації та компетентності
персоналу, який засвідчує технічне обслуговування
повітряних суден інших, ніж літаки та вертольоти
Виготовлення компонентів в межах схваленої організацій
Part-145
Інструменти та обладнання

PR AMO.А-134

Технічне обслуговування повітряних суден

PR AMO.А-135

ЗАРЕЗЕРВОВАНО

PR MF.A-002

ЗАРЕЗЕРВОВАНО

PR AMO.А-126
PR AMO.А-128
PR AMO.А-130
PR AMO.А-131

Видання: 3

Дата видання: 25.09.2020

Ревізія: ---

Дата ревізії: ---

Стор. 12

Процедура

PR AID.A-001

Позначення
Назва частин
частини
PR АMTO.А-001 Процедура схвалення організацій з підготовки до технічного
обслуговування PART-147
PR AMTO.B-001 Розробка Керівництва організації з підготовки до технічного
обслуговування (Part-147)
PR AMTO.B-002 Інструктивний матеріал щодо оцінювання кваліфікації та
компетентності інструкторів, екзаменаторів, спостерігачів
та експертів з оцінювання практичних навичок в організації
з підготовки до технічного обслуговування Part-147
PR AMTO.B-003 Базова підготовка та підготовка на тип повітряного судна

PR AML.А-001
PR AML.А-002
PR AML.В-001

Видання: 3

Процедура
сертифікації
персоналу
з
технічного
обслуговування повітряних суден (Part-66)
Процедура прямого схвалення курсу підготовки на тип
повітряного судна
Процедура оцінювання ризику при наданні звільнень
суб’єктам авіаційної діяльності від виконання окремих
технічних або процедурних вимог авіаційних правил
України в частині сертифікації персоналу з технічного
обслуговування

Дата видання: 25.09.2020

Ревізія: ---

Дата ревізії: ---

Стор. 13

