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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Авіація отримала велике застосування в різних галузях господарської
діяльності людей. За допомогою авіації проводять геологорозвідку, льодову
розвідку, розвідку риби, патрулювання нафтопроводів, ліній електропередач,
підгодівлю посівів, боротьбу зі шкідниками рослин, унікальні монтажні
роботи, патрулювання лісів від пожеж, надання термінової медичної допомоги
населенню, пошукові та рятувальні роботи при виникненні стихійних лих.
Особливо велике застосування отримали вертольоти через їх унікальних
здібностей виконувати посадку на непідготовлені майданчики.
Авіаційні роботи можуть виконуватися будь-яким експлуатантом
авіаційної техніки на підставі відповідного сертифіката, а також договору,
укладеного з замовником на виконання АР, або разової заявки юридичної або
фізичної особи. Експлуатант і замовник мають рівні права у виборі партнера.
Залежно від мети і правил виконання АР поділяються на види:
- авіаційно-хімічні роботи (АГР);

- повітряні зйомки;
- лісоавіаційні роботи;
- будівельно-монтажні і вантажно-розвантажувальні роботи;
- транспортно-зв'язкові роботи;
- в Арктиці, Антарктиці, на островах відкритих морів і океанів;
- з морських суден і морських бурових установок;
- для надання медичної допомоги населенню та проведення санітарних
заходів;
- для проведення експериментальних і науково-дослідних робіт.

Організація і виконання польотів за різними видам авіаційних робіт
здійснюється відповідно Європейським стандартом для комерційних
авіаперевезень EU-OPS (частина 3), Повітряним кодексом України,
Керівництвом з льотної експлуатації даного типу ПС, посібниками та
технологіями або інструкціями щодо виконання АР.
Екіпажі виконують авіаційні роботи повинні мати допуск до виконання даного
виду робіт. Для отримання допуску вони повинні відповідно до програми
пройти теоретичну та льотну підготовку і здати іспит на допуск. Кожен допуск
записується в льотну книжку пілота і в додаток до пілотської свідченням.

2. КОМЕРЦІЙНІ ПОВІТРЯНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
В Україні комерційні перевезення на вертольотах регламентуються
Європейським стандартом EU-OPS (частина 3). У них визначаються вимоги,
що застосовуються до експлуатації будь-якого цивільного вертольота з метою
виконання комерційних авіаперевезень будь-яким оператором, основним
місцем комерційної діяльності якого є Україна.
Для отримання права виконувати комерційні повітряні перевезення
експлуатант повинен виконати вимоги Державної авіаційної адміністрація
України та отримати у неї «сертифікат експлуатанта».
Сертифікація експлуатанта здійснюється з метою визначення його
здатності виконувати комерційні авіаперевезення безпечно і ефективно,
відповідати вимогам EU-OPS (частина 3) і чинних національних та
міжнародних правил.

Проведення сертифікації та нагляд за діяльністю експлуатантів
здійснює Державна авіаційна адміністрація через впровадження систем:
а) сертифікації експлуатанта і видачі йому сертифіката;
б) постійного нагляду за діяльністю сертифікованих експлуатантів з
прийняттям відповідних заходів у разі недотримання ними встановлених
вимог;
в) регулярних експлуатаційних перевірок з метою дотримання експлуатантами
сертифікаційних вимог і наданих експлуатантом відомостей, що містяться в
заявці на отримання або продовження терміну дії сертифіката, фактичному
стану, з урахуванням всіх змін і доповнень, які відбулися.
Виконання польотів без Сертифіката експлуатанта забороняється.
Наявність Сертифіката дає право експлуатанту займатися діяльністю з
урахуванням умов і обмежень, наведених в експлуатаційних специфікаціях.
Експлуатант несе відповідальність за:
- виконання всіх вимог, правил, положень, що регулюють діяльність цивільної
авіації;
- безпечне виконання польотів;
- забезпечення АБ;
- здійснення організації контролю надійності АТ з метою подальшого
використання результатів контролю для підтримання льотної придатності ПС
та усунення причин відмов АТ;
- наявність всіх видів обов'язкового авіаційного страхування;
- високий рівень професійної підготовки, перепідготовки, кваліфікації
авіаційного персоналу, який забезпечує безпеку польотів;
- забезпечення охорони і повного збереження державної таємниці і
конфіденційності інформації;
- наявність в підрозділах і службах діючих нормативно - правових актів, що
регламентують авіаційну діяльність в Україні;
- розробку процедур, необхідних для забезпечення безпеки авіації;
- своєчасність щомісячних відрахувань до інноваційного фонду згідно з
чинним законодавством України;
- виконання договірних зобов'язань;
- контроль виконання тих видів забезпечення, які здійснюються на договірній
основі;

- надання достовірної інформації до Державіаадміністрації про свою
діяльність.
Оригінал Сертифіката експлуатанта міститься у керівника підприємства,
який забезпечує їх збереження. Копія Сертифікату розміщується в головному
офісі на видному місці.

3.ДОКУМЕНТ ПЕРЕВОЗЯТЬСЯ НА БОРТУ ВС
Під час кожного польоту експлуатант повинен забезпечити наявність на
борту документів:
1. Посвідчення про Реєстрацію;
2. Сертифікат Придатності для Льотної Експлуатації;
3. Оригінал або копію Сертифікату Рівня Шуму (за обставинами);
4. Оригінал або копію Сертифікату Оператора Повітряного Транспорту
(АОС);
5. Ліцензію на право ведення радіозв'язку з борту;
6. Оригінал або копію поліса (Полісів) страхування відповідальності перед
третіми особами.
Кожен член льотного екіпажу під час польоту, повинен мати при собі
чинний льотне свідоцтво, що містить кваліфікаційну позначку на право
виконання такого польоту.
На зовнішню поверхню ВС повинні бути нанесені державний і
реєстраційні знаки. Допускається також нанесення на повітряне судно
додаткових знаків (символів, написів, емблем) за погодженням з державним
органом з питань сертифікації і реєстрації. Польоти ВС що не має державного
і реєстраційного знаків, забороняються, крім польотів експериментальних і
випробуваних повітряних суден, які виконуються відповідно до правил
проведення випробувальних польотів.
Сертифікат льотної придатності - документ встановленого зразка, який
засвідчує про відповідність екземпляра ПС чинним вимогам льотної
придатності і дає право на льотну експлуатацію ПС із встановленими
обмеженнями.
Компетентний орган видає сертифікат льотної придатності для:
a) нового повітряного судна:
- після подання документів,

- якщо компетентний орган буде впевнений, що повітряне судно відповідає
схваленій конструкції і знаходиться в стані придатному для безпечної
експлуатації.
b) повітряного судна, що перебувало в експлуатації:
Після подання документів, які показують, що:
- повітряне судно відповідає типової конструкції відповідно до сертифіката
типу, змін або ремонтам, схваленим відповідно до встановлених правил;
- виконані діючі директиви льотної придатності;
- повітряне судно проінспектовано згідно з чинними положеннями правил
підтримання льотної придатності.
Реєстраційне свідоцтво ВС - документ, в якому державним та
англійською мовами поміщена інформація про ВС, яке зареєстровано в
Державному реєстрі цивільних ЗС України.
Цивільні ВС повинні бути зареєстровані в державному реєстрі цивільних ЗС
України незалежно від форми власності і тільки в одній державі.
У реєстрі не реєструються:
- ВС зліт яких виконується за допомогою ніг пілота;
- метеорологічні кулі-пілоти, які використовуються для метеорологічних
потреб, безпілотні ВС, авіаційні моделі та інші;
- безпілотні некеровані аеростати без корисного вантажу.
Громадянське ВС може бути зареєстровано в реєстрі цивільних ЗС
України, якщо воно:
- є власністю юридичної або фізичної особи України;
- орендується юридичною або фізичною особою України в іноземного
власника
Якщо ВС є власністю кількох юридичних або фізичних осіб, то для його
реєстрації необхідно, щоб хоч один з власників жив на території України або
був громадянином України.
Свідоцтво про реєстрацію ВС є обов'язковим бортовим документом і при
виконанні польотів повинно бути на борту ПС, заміна оригіналу на копію
забороняється.
Свідоцтво про реєстрацію ВС втрачає силу якщо:
- ВС виключено з Державного реєстру цивільних ПС;

- відбулася зміна власника ВС;
- відбулася зміна назви або місцезнаходження власника ВС;
- відбулася зміна реєстраційного знака ВС;
- відбулася зміна типу ПС;
- закінчився термін дії реєстраційного свідоцтва ВС;
- реєстраційне свідоцтво ВС втрачено;
- реєстраційне свідоцтво ВС стало непридатним для використання;
- на ПС, що знаходиться на території України, на протязі 24 місяців не
видавався сертифікат льотної придатності ПС або дозвіл на виконання
польотів;
- Державіаслужба видала нове реєстраційне свідоцтво ВС.
Сертифікат по шуму на місцевості - документ, який засвідчує відповідність
ЗС України Стандарту ІКАО №16.
Сертифікат по шуму на місцевості видається заявнику для ВС, яке
занесено до реєстру, має діючий сертифікат льотної придатності або дозвіл на
виконання польотів, а також має діючий в Україні Сертифікат типу щодо шуму
на місцевості або для якого в експлуатаційній документації наведені дані по
шуму на місцевості .
Оригінал Сертифіката повинен перебувати під час польоту на борту ПС.
Заміна оригіналу на копію забороняється.
Сертифікат по шуму видається на необмежений період. Він залишається
в силі за умови:
- відповідності вимогам Доповнення №16;
- якщо ВС внесено до реєстру;
- якщо не змінений тип двигуна ВС або повітряний гвинт відповідно до
Сертифікатом типу ВС, що призвело до зміни рівня шуму на місцевості.
При зміні власника ВС, якщо запис про реєстрацію ВС залишається в реєстрі
України, Сертифікат по шуму передається разом з ВС.
Дозвіл на бортові радіостанції - документ, який дозволяє використовувати
бортове радіоприймальних і радіопередаваюче обладнання, передбачене
типовий конструкцією ВС. У дозволі на бортові радіостанції позначається
індивідуальний радіопозивний. Він складається з державного знака UR і
реєстраційного знака з п'яти арабських цифр або з трьох заголовних
латинських букв.

Дозвіл на бортові радіостанції видається Державіаслужбою заявнику за умов:
- ВС внесено до реєстру;
- якщо до складу ВС входять радіоприймальне і радіопередаваюче обладнання,
передбачене типовий конструкцією ВС.
Дозвіл на бортові радіостанції під час польоту має перебувати на борту літака
в оригіналі. Термін дії дозволу на бортові радіостанції обмежується терміном
чинного Реєстраційного свідоцтва.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ЗМІНОЮ МАСИ І ЦЕНТРУВАННЯ Нехай ВС
Експлуатант зобов'язаний один раз в чотири роки організовувати
проведення вимірювання маси і визначення фактичної центрування
порожнього ВС, навіть якщо за цей час не виконувалися доопрацювання,
ремонти, фарбування та інші роботи. Експлуатант зобов'язаний провести
позачергове вимірювання маси і визначення центрування при різних
модифікацій або зміні компонування ПС за умови що розрахункова маса
порожнього вертольота змінилася більш ніж на 1% або центрування змінилася
більш ніж на 10 мм максимального допустимого діапазону центрівок.

