SEP(L) / TMG – TRAINING FLIGHT
SEP(L) / TMG– НАВЧАЛЬНИЙ ПОЛІТ

SEP(L) / TMG – TRAINING FLIGHT
Application for the revalidation of a SEP(land) and / or TMG class rating via completing a training flight according to 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.740.A(b)(1)(ii)

SEP(L) / TMG – НАВЧАЛЬНИЙ ПОЛІТ
Заявка на продовження рейтингу класу SEP(L) / TMG шляхом виконанням навчального польоту 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.740.A(b)(1)(ii)
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 ті 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
Я подаю заявку для

SEP(L)

TMG

revalidation of the class rating after fulfilling the flight hour requirements for revalidation and after having undergone a training flight with a flight
instructor
продовження рейтингу класу після виконання вимог щодо годин нальоту для продовження та після виконання навчального польоту з
льотним інструктором
revalidation of the сlass rating after fulfilling the flight hour requirements for revalidation and after having undergone a training flight with a flight
instructor
продовження рейтингу класу після виконання вимог щодо годин нальоту для продовження та після виконання навчального польоту з
льотним інструктором

Note for the applicant: If you cannot fulfil the requirements regarding flight experience for the revalidation of the class rating (see Section 3 of this form) or if the
class rating is already expired, you need to undergo a proficiency check with a flight examiner. In such cases, use form «CR/TR SP(A), except high-performance
complex aeroplanes – Revalidation / Renewal».
Примітка для заявника: Якщо ви не можете виконати вимоги щодо досвіду польотів для продовження рейтингу класу (див. Розділ 3 цієї форми) або
якщо термін дії класу вже закінчився, вам потрібно пройти професійну перевірку льотним екзаменатором. У таких випадках використовуйте форму «CR
/ TR SP(A), окрім комбінованих літаків з високими ЛТХ – продовження / відновлення».

APPLICANT DETAILS / ДАНІ ЗАЯВНИКА

2

(To be completed by applicant / Заповнюється заявником)

APPLICANT’S LICENCE TYPE AND NUMBER
ТИП І НОМЕР СВІДОЦТВА ЗАЯВНИКА
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

1/4

REV01

FRM-PEL-PART-FCL-SEP(L)-Tr F

SEP(L) / TMG – TRAINING FLIGHT
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REQUIREMENTS TO REVALIDATE THE CLASS RATING(S) VIA THE MEANS OF A TRAINING FLIGHT /
ВИМОГИ ЩОДО ПРОДОВЖЕННЯ РЕЙТИНГУ КЛАСУ(ІВ) ШЛЯХОМ ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПОЛЬОТУ

3

General

Requirements

Actually

Загальні

Вимоги

Фактично

a) Medical Certificate Class
a) Медичний сертифікат Клас

Checked by
Instructor
Перевірено
інструктором

Valid until
Дійсний до

1 абоor 2

Within the last 12 months of the period of validity of the class rating, the following requirements need to be fulfilled:
Протягом останніх 12 місяців періоду дії рейтингу класу необхідно виконати наступні вимоги:
b) Flight hours on the classes SEP(land) and / or TMG
b) Наліт годи в класі SEP(land) і / або TMG

min 12 hours
мін 12 годин

b.i) thereof as pilot in command (PIC)
b.i) з цього, в якості командира повітряного судна (РІС)

min 6 hours
мін 6 годин

b.ii) number of take-offs / landings

min. 12 take-offs and landings:

b.ii) кількість зльотів/ посадок

мін. 12 зльотів і посадок

4

DETAILS OF THE TRAINING FLIGHT (minimum duration 1 hour, acc. FCL.740.A(b)(1)(ii)) /
ДЕТАЛІ НАВЧАЛЬНОГО ПОЛЬОТУ (мінімальна тривалість 1 година, відповідно FCL.740.A (b) (1) (ii))
Applicant
Заявник

Last Name

First Name

Middle name

Прізвище

Ім’я

По батькові

Instructor / Examiner
Інструктор / Екзаменатор
Last Name

First Name

Прізвище

Ім’я

Licence / Certificate
Number
Номер свідоцтва / UA.FCL.
сертифіката

Airplane / TMG
Літак / TMG
Date of Check
Дата перевірки

Type
Тип

Registration
Реєстраційний №
Flight details
Деталі польоту

Block-off
Початок руху

5

Departure
Пункт відправ.

Destination
Пункт признач.

Block-on
Закінч.руху

Total Time
Загал. час

TRAINING FLIGHT REPORT / ЗВІТ З НАВЧАЛЬНОГО ПОЛЬОТУ
Instructor’s signature after
completion of exercise
Підпис інструктора після
завершення вправи

SECTION 1 - PRE-FLIGHT OPERATIONS AND DEPARTURE
РОЗДІЛ 1 – ПЕРЕДПОЛЬОТНІ ПРОЦЕДУРИ ТА ВИЛІТ
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a

Pre-flight check, including: Documentation, Mass and Balance, Meteorological briefing, Review of theoretical knowledge
Передпольотна перевірка, включаючи: документація, маса і балансування, метеорологічний інструктаж, огляд
теоретичних знань

b

Aeroplane external / internal visual inspection
Зовнішній / внутрішній огляд літака

c

Taxiing
Руління

d

Pre-departure checks: Engine run-up (if applicable)
Перевірки перед вильотом: запуск двигуна (якщо застосовується)

e

Take-off procedure: normal, with flap settings as recommended by the flight manual, crosswind (if conditions available)
Процедура зльоту: нормальна, з випуском закрилків, як рекомендовано керівництвом з виконання польотів, з
боковим вітром (за наявності умов)
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Instructor’s signature after
completion of exercise
Підпис інструктора після
завершення вправи

SECTION 1 - PRE-FLIGHT OPERATIONS AND DEPARTURE
РОЗДІЛ 1 – ПЕРЕДПОЛЬОТНІ ПРОЦЕДУРИ ТА ВИЛІТ
f

Climbing: Vx/Vy, turns onto headings, levelling off
Набір висоти: Vx/Vy, розвороти на курс, перехід до горизонтального польоту

g

ATC liaison - Compliance, R/T procedure
Зв'язок з АТС - відповідність, процедури ведення радіозв’язку

SECTION 2 – AIRWORK
РОЗДІЛ 2 - ПІЛОТУВАННЯ
a

Straight and level flight at various airspeeds including flight at critically low airspeed with and without flaps (including
approach to Vs)
Горизонтальний прямолінійний політ на різних швидкостях, включаючи політ на критично низькій швидкості з
випущеними закрилками та без (включаючи підхід до Vs)

b

Steep turns (360° left and right at 45° bank)
Круті віражі (360 ° ліворуч та праворуч з креном 45°)

c

Stalls and Recovery
Звалювання і відновлення

d

Use of Radio Navigation aids (if applicable)
Використання радіонавігаційних засобів (якщо застосовано)

SECTION 3 – ARRIVAL AND LANDINGS
РОЗДІЛ 3 - ПРИБУТТЯ І ПОСАДКИ
a
b
c

Aerodrome arrival procedure
Процедури прибуття на аеродром
Two landings (different configurations)
Дві посадки (різні конфігурації)
Go-around from minimum height
Відхід на друге коло з малої висоти

SECTION 3 – ABNORMAL AND EMERGENCY PROCEDURES
РОЗДІЛ 3 - ДІЇ У НЕСТАНДАРТНИХ ТА АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
a

Simulated forced landing without power
Імітована вимушена посадка без потужності двигуна

b

Simulated Emergencies:
System malfunctions, as appropriate (e.g. fire, smoke, electrical equipment failure); Describe the actually trained items:
Імітовані аварійні ситуації:
Несправності систем, в залежності від обставин (наприклад: пожар, дим, відмови електричного обладнання);
Опишіть вправи по яких фактично виконано тренування:
Manual licence entry was carried out by examiner (if applicable)
Був здійснений ручний запис в свідоцтво екзаменатором (якщо застосовано)

Note: if the class rating has been revalidated by the instructor, the corresponding licence endorsement is made by SAAU
Примітка: якщо рейтинг класу був продовжений інструктором, відповідний запис у свідоцтві здійснюється в ДАСУ

Rating endorsement
Підтвердження рейтингу

Date of Rating Test Rating Valid Until Date of IR Test
Дата оцінювання
рейтингу типу

Рейтинг типу
дійсний до

Дата IR
оцінювання

Examiner’s
Certificate No.
Рейтинг IR дійсний Номер сертифіката
екзаменатора
до
IR Valid Until

Examiner’s
Signature
Підпис екзаменатора

Examiner's Conclusions / Notes / Remarks
Висновки / Примітки / Зауваження екзаменатора

3/4

REV01

FRM-PEL-PART-FCL-SEP(L)-Tr F

SEP(L) / TMG – TRAINING FLIGHT
SEP(L) / TMG– НАВЧАЛЬНИЙ ПОЛІТ

6

➢
➢
➢
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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 інше не вказано)
Medical certificate
Медичний сертифікат
Pilot logbook (relevant pages)
Льотна книжка (відповідні сторінки)
Instructor's licence (if applicable)
Свідоцтво інструктора (якщо застосовано)
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