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НР(A) – ВИДАЧА

NIGHT RATING (A) - ISSUANCE
Application for the issue of a night rating for aeroplanes according to the Aviation rules of Ukraine "Technical requirements
and administrative procedures for flight crews of civil aviation" Order of the State Aviation Administration of Ukraine dated
20.07.2017 № 565 Annex I (Part-FCL) FCL.810

РЕЙТИНГ ПРО ПРАВО ЗДІЙСНЮВАТИ ПОЛЬОТИ ВНОЧІ (A) – ВИДАЧА
Заявка на отримання рейтингу про право здійснювати польоти вночі на літаках, відповідно до Авіаційних правил
України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації» Наказ Державної
авіаційної служби України від 20.07.2017 року № 565 Додаток І (Part-FCL) FCL.810
Application form to be filled preferably in electronic version, otherwise use BLOCK CAPITALS and blue or black ink. Applicant must fill out boxes and sections and sign with correct
information, failure to comply may result in delay or rejection of your application.
Please fill in the framed fields of the form, sign it and send it together with attachments if any to the upload to electronic database of State Aviation Administration of Ukraine
(http://ias.avia.gov.ua/Daai)
Заповнювати анкету бажано в електронному вигляді, в іншому випадку використовувати ПЕЧАТНІ ЛІТЕРИ і сині або чорні чорнила. Заявник повинен заповнити всі розділи
правильною інформацією та підписатися, невиконання цих вимог може призвести до затримки або відхилення Вашої заяви.
Будь ласка, заповніть обрамлені поля форми, підпишіть її та надішліть разом із вкладеннями, якщо такі є, для завантаження в електронну базу Державної авіаційної
служби України (http://ias.avia.gov.ua/Daai)

TYPE OF APPLICATION / ТИП ЗАЯВКИ
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I apply for the issue of a night rating for aeroplanes according to the Aviation rules of Ukraine "Technical requirements and administrative procedures
for flight crews of civil aviation" Order of the State Aviation Administration of Ukraine dated 20.07.2017 № 565 Annex I (Part-FCL) FCL.810 after having completed
a training course at the approved training organisation (ATO) named below.
Я подаю заявку на отримання рейтингу про право здійснювати польоти вночі на літаках, відповідно до Авіаційних правил
України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації» Наказ Державної авіаційної служби України від 20.07.2017
року № 565 Додаток І (Part-FCL) FCL.810 після закінчення навчального курсу в затвердженій навчальній організації (АТО), зазначеній нижче.

APPLICANT DETAILS / ДАНІ ЗАЯВНИКА
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(To be completed by applicant / Заповнюється заявником)

APPLICANT’S LICENCE NUMBER
НОМЕР СВІДОЦТВА ЗАЯВНИКА

UA.FCL.

Last Name

First Name

Middle name

Прізвище

Ім’я

По батькові

Date of Birth
Дата народження

Place of Birth
Місце народження

Citizenship
Громадянство

Street
Вулиця

Place
Місце проживання

Postal code
Почтовий індекс

Country
Країна

Phone No.
Номер телефону

E-Mail
Електронна пошта

Data (dd.mm.yyyy)
Дата (дд.мм.рррр)

Place
Місце заповнення

Signature of Applicant
Підпис заявника
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DETAILS OF TRAINING AND FLIGHT EXPERIENCE / ДЕТАЛІ НАВЧАННЯ ТА ЛЬОТНИЙ ДОСВІД

Flight experience and knowledge
Льотний досвід та знання

Requirements

Actually

Вимоги

Фактично

a) Theoretical knowledge instruction completed
a) Теоретичну підготовку завершено

date
дата

b) Flight experience on aeroplanes at night
b) Досвід нічних польотів на літаках

min. 5 hours
мін.5 годин

b.i) thereof dual instruction
b.i) з цього, підготовка з інструктором

min. 3 hours
мін.3 годин

c) Take-offs at night, solo flying
c) Зльоти вночі, самостійні польоти

min. 5

d) Landings at night, solo flying
d) Посадки вночі, самостійні польоти

min. 5

мін.5
мін.5

e) Cross-country navigation flying with instructor
e) Маршрутні польоти з інструктором

min. 1 hours
мін.1 годин

e.i) thereof at least one cross-country flight of 50km
e.i) з цього, щонайменше один маршрутний політ на відстань 50 км
[Введите т екст]
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Checked by Instructor
Перевірено інструктором

date
дата
[Введите т екст]
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[Введите т екст]
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CONFIRMATION OF THE TRAINING BY THE ATO / ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПІДГОТОВКИ В АТО
(To be completed by ATO Head of Training / Заповнює керівник з підготовки АТО)

Name of ATO
Назва АТО

Certificate Number
Номер сертифіката

From (Date)
З (Дата)

Until (Date)
По (Дата)

UA.FCL.
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The Head of Training confirms that the training was performed in compliance with the provisions of Part-FCL and the approved training manuals,
and that the applicant possesses all relevant theoretical knowledge and skills for the rating endorsement
Керівник з підготовки підтверджує, що підготовка проводилась з дотриманням положень Part-FCL та затвердженого керівництва з
підготовки та що заявник володіє усіма відповідними теоретичними знаннями та навичками для внесення рейтингу
Signature of Head of
Training and Seal of ATO
Підпис
керівника
з
підготовки і печатка ATO

Name of Head of Training
Ім’я керівника з підготовки
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➢

[Введите т екст]
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ATTACHMENTS (Please attach, if not specified differently, copies of the listed documents to the application)/
ДОДАТКИ (Додайте копії перерахованих документів до заяви, якщо не вказано інше)
Pilot logbook (relevant pages)
Льотна книжка (відповідні сторінки)

[Введите т екст]
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