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0 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

0.1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Це Керівництво з виконання польотів (ОМ) публікується під керівництвом Керівника з 
підготовки (НТ) та розповсюджується серед посадових осіб та окремих тримачів копій ОМ 
відповідно до переліку, що міститься на початку цього керівництва. 

Електронна версія цього керівництва доступна для всіх зареєстрованих користувачів сайту 
http://chas.com.ua/crew-only/ 

Державна авіаційна служба України (SAAU) має перевірити та затвердити кожну нову 
ревізію Керівництва з виконання польотів до її публікації та розповсюдження. 

Сторінка погодження та затвердження для цього видання Керівництва з виконання 
польотів, за підписами Відповідального керівника, Керівника з підготовки, Керівника з 
якості (СММ) та уповноваженої особи Державної авіаційної служби є частиною розділу 
«Перелік діючих сторінок». Кожного разу при новій ревізії, старий перелік діючих сторінок 
має залишатися як вкладинка (перекреслена червоною діагональною лінією), щоб була 
можливість відслідковування затвердження ревізій. 

0.2 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ 

Керівництво з виконання польотів та будь які пов’язані документи розроблено задля 
відповідності процедур АТО національним авіаційним правилам України. 

Крім цього, CHAS OM відповідає також правилам, директивам та рекомендованій практиці 
міжнародної організації цивільної авіації ICAO, за умови якщо вони не суперечать 
національним правилам України. 

У випадку невідповідності положень ОМ та національного законодавства, останнє має 
пріоритет. Якщо будь хто із зареєстрованих тримачів копії ОМ виявить таку невідповідність, 
він мусить негайно сповістити НТ, який у свою чергу має негайно вжити коригуючих заходів. 

0.3 ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА КЕРІВНИЦТВА 

CHAS OM постійно переглядається та оновлюється задля забезпечення актуальною 
інформацією всього персоналу навчального закладу, необхідної для проведення 
навчальних заходів ефективно та у відповідності до стандартів з урахуванням юридичних 
обмежень. 

В CHAS OM також будуть враховуватися коментарі та пропозиції користувачів цього 
Керівництва. З метою надання коментаря чи пропозиції на внесення змін, має бути 
використана Форма пропозицій щодо внесення змін в Керівництво з виконання польотів 
(див. Частина 5, Додатки), задля надання такої інформації НТ або СМ. 
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CHAS OM складається із наступних частин: 

● Адміністративний розділ 
● Частина 0. Загальна інформація 
● Частина 1. Загальні вимоги 
● Частина 2. Технічні аспекти 
● Частина 3. Маршрути 
● Частина 4. Підготовка персоналу 
● Частина 5. Додатки 

Зміст та структура CHAS-OM повністю відповідає вимогам національного законодавства та 
PART-ORA. Лише Частини 0 та 5 додаються до рекомендації, що містить PART-ORA. 

0.4 ПОПРАВКИ ТА РЕВІЗІЇ 

0.4.1 ПЕРМАНЕНТНІ ЗМІНИ ДО КЕРІВНИЦТВА 

Керівник підготовки (HT) займається підтриманням змісту контрольних копій CHAS-OM 
відповідно до останньої ревізії.  

Зміни мають включати - змінені сторінки, Перелік діючих сторінок та сторінку Історії 
ревізій. Зміст Керівництва має завжди співпадати із Переліком діючих сторінок. 

Пропозиції щодо внесення змін можуть бути подані до НТ, із використанням Форми 
пропозицій щодо внесення змін в CHAS-OM. НТ має визначити, чи є пропозиція 
обґрунтованою.  

CHAS має надавати до SAAU заяву, що містить інформацію про поправки із датою їх 
введення в дію. Така заява має включати стислий зміст запропонованих змін, а також у 
вигляді додатку - змінені листи та нову сторінку Переліку діючих сторінок. Якщо зміни 
стосуються будь якої частини Керівництва, що має відношення до Part-FCL, то така поправка 
має бути затверджена SAAU до введення її у дію. У випадку, якщо зміни необхідно внести в 
інтересах безпеки польотів, вони мають бути опубліковані та застосовувати з моменту 
публікації.  

До змін, що не потребують затвердження SAAU відносяться такі зміни, що не описані в 
PART-FCL (наприклад – стандартні форми, додатки до ОМ та інше). Такі зміни можуть бути 
виконані та введені в дію після повідомлення про таку зміну до SAAU. Такі зміни не 
потребують погодження, а лише вимагають повідомлення про неї. 

Поправки виконані вручну не допускається, за винятком ситуацій, що вимагають 
негайних поправок або змін в інтересах безпеки польотів. Екіпажі повітряних суден (далі – 
ПС) мають бути повідомлені про всі зміни, що стосуються безпеки польотів, що вимагають 
негайного введення в дію. 
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CHAS зберігає CHAS-OM останньої редакції, задля чого сторінки, що було змінено, 
мають вставлятися у Керівництво або замінювати усі змінені листи та потрібно 
контролювати, щоб всі листи відповідали останній редакції Переліку діючих сторінок.  

Кожна зміна має свій номер, номери ведуться у послідовному порядку. Після внесення 
змінених листів, потрібно внести відповідну інформацію у Історії ревізій. Якщо нумерація 
поправок в Історії ревізій не послідовна, це означає, що відповідну поправку тримач копії 
документа не отримав, в такому випадку власник копії має негайно звернутися до офісу 
CHAS. Також номер ревізії має бути відображено на кожній сторінці, що було змінено із 
зазначенням дати ревізії цієї сторінки.  

Якщо поправка чи зміна вимагає додавання додаткових сторінок до CHAS-OM, то у 
такому випадку нумерація сторінок, окрім числової може бути і буквами латинського 
алфавіту. Наприклад «сторінка 25а, сторінка 25b». 

0.4.2 ТИМЧАСОВІ ЗМІНИ ДО КЕРІВНИЦТВА 

У випадку необхідності введення в дію тимчасової зміни, термін дії якої до 3х місяців, 
замість виконання зміни ОМ у вигляді нової ревізії, можна застосувати процедуру 
тимчасової зміни. Такою зміною може бути наприклад: Зміна базового аеродрому, зміна в 
кількості та адресі навчальних аудиторій та ін. Таку зміну також необхідно затвердити в 
SAAU, а сама процедура відповідає описаній вище у пункті 0.4.1, із тією відмінністю, що 
тимчасові зміни мають друкуватися на папері жовтого кольору. Після завершення терміну 
дії зміни, замінені оригінальні листи мають бути вставлені у керівництво на своє первинне 
місце. 

Інформація про тимчасові зміни має відображатися в таблиці історії тимчасових змін. 

0.4.3 ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ ЗМІН 

 

Номер 
ревізії 

Дата ревізії Номер(и) зміненого листа П.І.Б. та підпис 
(хто замінив) 

1 01.11.2020 1,3,4,5,6,8,14,19,24,33,34,35,36,40,41,
42,45,46,47,48,52,67; 

 

2 15.01.2021 3,5,8,40,41,42,43,45,46  
3    
4    
5    
6    
7    

8    
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Супровідний лист, що містить інформацію про зміст ревізії, має супроводжувати всі зміни. 
Супровідний лист має бути підписаний після отримання зареєстрованим тримачем  
Керівництва та повернутий до емітента (НТ). Це дозволить емітенту контролювати належне 
оновлення всіх контрольних копій. 

0.4.3.1 ПЕРЕЛІК ТИМЧАСОВИХ ЗМІН 

Номер 
зміни 

Дата початку 
дії зміни  

Дата 
закінчення 

дії зміни 

Номер(и) зміненого 
листа 

П.І.Б. та підпис 
(хто замінив) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     

0.4.4 ЛИСТ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ КОПІЙ 

номер 
копії 

Формат копії Адресат Дата 

1 Друкований Відповідальний керівник 01.05.2019 
2 Друкований та *.pdf ДАС України (SAAU) 01.05.2019 
3 Друкований Керівник підготовки 01.05.2019 

б.н Друкований або *.pdf Співробітники та курсанти АТО 01.05.2019 

Форма підтвердження про отримання (супровідний лист) має бути направлена із кожною 
копією, що має бути підписано адресантом та повернуто до НТ якомога швидше. 
Підтвердження про отримання має на меті інформування керівництво CHAS, що кожен 
адресант копії Керівництва отримав свій екземпляр, розуміє його та вніс відповідні 
необхідні поправки. 
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У випадку, якщо  зміни до Керівництва мають фундаментальне значення, така зміна 
оформлюється у вигляді нового видання документу. При цьому історія ревізій обнуляється 
і розпочинається з початку. 

Інформація щодо номеру видання документу міститься на кожній сторінці. 

НТ несе відповідальність за внесення змін до CHAS ОМ та за розповсюдження таких 
поправок. 

0.4.5 ПОРЯДОК НУМЕРАЦІЇ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТОРІНОК 
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                        Довідкова назва розділу                                           Логотип компанії 

Номер та назва частини Керівництва                     

                         Повна назва документу 

 

                                 

                                             Номер ревізії                   Ідентифікатор        

Номер видання               сторінки                             документа       Номер сторінки  

Керівництва                               Дата ревізії                                          керівництва 

                                                      сторінки 
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0.5 ВПРОВАДЖЕННЯ КЕРІВНИЦТВА 

0.5.1  ЗАСТОСОВАНІ ВИЗНАЧЕННЯ 

В цьому Керівництві з виконання польотів слова застосовуються в такому значенні: 

● Слова ПОВИНЕН, МАЄ, МУСИТЬ використовуються в обов’язковому значенні, що 
вказує на обов’язкове виконання дії; 

● Слово ВІН має відношення до людини в цілому, а не до особи чоловічої статі; 
● Слово МОЖЕ використовується в консультативному сенсі, що вказує на 

рекомендовану дію. Також це слово може використовуватися у дозвільному 
значенні, що вказує на повноваження чи дозвіл на дію у визначеному порядку; 

● Слова у чоловічому роді, також стосуються і жіночої статі; 
● Слова у однині також включають множину і навпаки; 
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● ВКЛЮЧНО означає «включати, але не обмежуватися ними»; 
● ПОВНОВАЖНИЙ ОРГАН означає будь який юридичний орган, що має право 

контролювати, наглядати, керувати діяльністю АТО; 
● ІНСТРУКТОР вживається по відношенню до льотних інструкторів, інструкторів 

тренажеру та викладачів теоретичних знань; 
● ПРАВИЛА означають всі відповідні національні та міжнародні правила, директиви, 

циркуляри тощо, видані компетентним повноважним органом. 

0.5.2 ЗНАННЯ ПЕРСОНАЛОМ OM 

CHAS OM є основним документом при проведенні навчальних заходів. Повне знання цього 
Керівництва персоналом є обов’язковим, і якщо це не загрожує безпеці, жодне відхилення 
від його положень не припустиме без попереднього погодження із НТ.  

Кожен інструктор має повністю знати свої обов’язки та відповідальність, що зазначено в 
цьому Керівництві, і задля цього він мусить мати глибокі знання ОМ. 

0.5.3 КОНТРОЛЬ КЕРІВНИЦТВА 

НТ та СМ проводять регулярні виїзді перевірки індивідуальних копій CHAS ОМ. Тримачі ОМ 
мають надавати свою копію (копії) для перевірки, коли це необхідно. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

Вся структура навчальних курсів побудована навколо використання основних навчальних 
засобів, що використовує CHAS у повсякденній роботі, а саме головний офіс, аеродром та 
тренажерний центр. 

Наявні засоби дозволяють виконання теоретичної, тренажерної та льотної підготовки. 
Навчальні курси відповідають вимогам PART-FCL та затверджені SAAU. 

Організаційна схема міститься в главі 1.2.1 цієї частини. В головному офісі АТО 
розміщуються навчальні аудиторії. Також в головному офісі працює Керівник підготовки, 
Головний льотний інструктор, Головний інструктор з теоретичних знань, інші інструктори та 
Керівник з якості. 

Літаки льотної школи базуються на базовому аеродромі льотної школи – UKKB. Однак 
інколи навчально-тренувальні польоти можуть виконуватися також і з інших аеродромів, 
наприклад – UKKM. 

При виконанні польотів на аеродромі UKKM, при проведенні технічного обслуговування та 
інспекцій літаків аеродром UKKB є більш прийнятним.  

Всі навчальні локації CHAS були схвалені SAAU. Інші схвалені аеродроми можуть бути 
використані в навчальних цілях або для технічних зупинок, як це зазначено у частині 3 
Керівництва з виконання польотів CHAS. 

Заняття з теоретичних знань можуть бути організовані в інших, більш зручних місцях, ніж 
навчальні аудиторії CHAS, в залежності в потреб ринку. Такими місцями можуть бути 
приміщення аеропортів, інших навчальних установ та ін. SAAU має отримати повну 
інформацію щодо місця, де така теоретична підготовка буде виконана. До початку такої 
теоретичної підготовки, необхідно отримати дозвіл від SAAU. 

1.1 ОПИС КЕРІВНИЦТВА З ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ 

Це керівництво розділено на 5 частин: 

Частина 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

Ця частина складається з інформації, що стосується персоналу, дисциплінарних 
правил, схвалення польотів тощо. 

Частина 2. ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ 

Ця частина складається з інформації, що стосується документів та процедур 
пов’язаних із повітряними суднами, технічного обслуговування та технічних питань, 
процедур у надзвичайних ситуаціях тощо. 
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Частина 3. МАРШРУТИ 

Інформація щодо навчальних аеродромів, маршрутів, районів польоту тощо. 

Частина 4. ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ 

Інформація щодо навчання та оцінки персоналу (FI та  TKI) 

Частина 5. ДОДАТКИ 

1.2 АДМІНІСТРАЦІЯ 

Мінімальна структура АТО, що займається повсякденними робочими та навчальними 
питаннями, включає такі посади: 

1. Відповідальний керівник (АМ) 
2. Керівник підготовки (НТ) 
3. Головний льотний інструктор (CFI)  
4. Головний інструктор з теоретичних знань (CTKI)  
5. Керівник з якості (СМ) 1 
6. Керівник з безпеки польотів (SM) 1 
7. Відповідальний за ведення документації 

1 – Відповідно до PART-ORA, AMC1 ORA.ATO.210 посади може бути поєднано однією 
особою. 

Обов’язки та відповідальність, пов’язані із цими посадами, описані в розділі 1.3. Зазначені 
посадові особи можуть мати допоміжний персонал задля ефективного функціонування 
АТО. 

Примітка: відношення всіх курсантів  до льотних інструкторів, за винятком НТ, зазвичай не 
повинно перевищувати 6:1. 

Кількість курсантів в групі з теоретичної підготовки, де необхідний високий рівень нагляду 
за курсантами або де є практична робота, не повинна перевищувати 28 осіб.  

1.2.1 СТРУКТУРА АТО 

Дивись відповідний Додаток, частина 5. 

1.2.2 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Дивись відповідний Додаток, частина 5. 
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1.3 ОБОВ’ЯЗКИ 

1.3.1 ВІДПОВІДАЛЬНИЙ КЕРІВНИК (АМ) 

Відповідальний курівник приймає корпоративні зобов’язання та відповідальність за те, щоб 
діяльність, що проводить АТО, виконувалась відповідно до стандартів визначених 
повноважним органом та правилами. 

Він відповідає за визначення рівня фінансування, необхідного для  провадження діяльності 
АТО. Він повинен гарантувати, що фінансування буде розподілене належним чином задля 
забезпечення функціонування відповідних інструментів з управління організації та 
забезпечення стандартів безпеки польотів. Він несе відповідальність за управління 
людськими ресурсами, призначення посадових осіб, забезпечення наявності у них 
необхідної кваліфікації та досвіду, а також відповідних знань стандартів, що вимагається 
повноважним органом. Він встановлює розподіл обов’язків в структурі управління. 

Він повинен забезпечити, щоб штатний розпис було забезпечено достатньою кількість осіб, 
а також, щоб всі особи були належним чином підготовлені для ефективного виконання 
своїх обов’язків. 

Відповідальний керівник несе відповідальність за дотримання експлуатаційних стандартів 
та правил. Зокрема він підзвітний перед уповноваженим органом щодо всіх заходів, які 
проводяться в межах схвалення АТО. 

Він забезпечує наявність Системи  управління якістю та проведення регулярних аудитів. АМ 
має гарантувати, що всі корегувальні дії вчасно розробляються та впроваджуються. 

Він має затвердити будь які основні зміни, перед погодженням із повноважним органом. 

Він має гарантувати, що всі рахунки та податки, встановлені компетентним органом, 
сплачуються.   

Він має гарантувати, що компетентний орган має доступ до всіх приміщень та документації 
АТО. 

У випадку тимчасової відсутності, АМ може в письмовій формі передати свої обов’язки та 
повноваження іншій особі (заступнику) протягом до 30 календарних днів. Довший період 
тимчасового призначення вимагає погодження із SAAU.  

1.3.2 КЕРІВНИК З ЯКОСТІ (СМ) 

Дивись Частину 2, CHAS-OMM. 

1.3.3 КЕРІВНИК З БЕЗПЕКИ (SM) 

Дивись Частину 3, CHAS-OMM. 
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1.3.4 КЕРІВНИК З ПІДГОТОВКИ (HT) 

Керівник підготовки звітує безпосередньо Відповідальному керівнику. Разом із 
обов’язками та відповідальністю, що міститься в CHAS OM, керівник підготовки несе 
відповідальність за: 

● Зв'язок із SAAU та іншими регуляторними органами, навчальними організаціями 
тощо. 

● Забезпечення того, щоб усі поточні курси та навчальні програми виконувалися згідно 
з графіком та відповідно до встановлених планів. 

● Нагляд за діяльністю CFI та CTKI. 

Нагляд за навчанням: 

1. Він повинен розробляти та постійно вдосконалювати Керівництва з підготовки (TM) 
АТО. Він повинен забезпечити дотримання всіх положень TM і застосовувати 
стандартизовані методи та процедури навчання в усій АТО. 

2. Він повинен встановлювати політику та стандарти навчання, які забезпечують 
дотримання всіх правових вимог та вимог безпеки, у поєднанні із найкращими 
практиками, що застосовуються у галузі.  

3. Він встановлює вимоги до кваліфікації та досвіду інструкторів, що будуть працювати 
в АТО. 

Розробка курсів: 

1. Керівник підготовки виступає як керівник проектів з розробки нових курсів. 
2. НТ керує вдосконаленням та змінами поточних курсів, а також забезпечує їх 

відповідність вимогам приватної та комерційної авіаційної галузі. 

1.3.5 СТАРШИЙ ЛЬОТНИЙ ІНСТРУКТОР (CFI) 

Старший льотний інструктор підзвітний безпосередньо Керівнику з підготовки. 

CFI безпосередньо несе відповідальність за виконання всіх аспектів льотної підготовки: 

1. Він має перевіряти льотні програми підготовки на відповідність вимогам правил. 
2. Він має контролювати всі аспекти підготовки та виконання польотів. 
3. Він повинен забезпечити, щоб усі інструктори-пілоти були повністю ознайомлені із 

своїми обов’язками та курсами, він має стежити за їх продуктивністю та рівнем 
стандартизації. Він повинен забезпечити Початкову, Періодичну та Додаткову 
підготовку своїх інструкторів, за потреби. 

4. Його обов’язок полягає у розробці та впровадженні нових процедур, правил та 
положень (SOPs, внутрішні накази та ін.). 
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5. Він має гарантувати, що дотримання всіх законодавчих вимог забезпечується всіма 
підпорядкованими співробітниками, наявними навчальними засобами та 
обладнанням, що використовується,  а також всіма документами, ліцензіями, 
рейтингами та іспитами що подаються до SAAU. 

6. Він повинен постійно оновлювати папки ОСОБОВИХ СПРАВ ІНСТРУКТРІВ та 
забезпечувати, щоб всі інструктори відповідали всім вимогам та досвіду що вимагає 
SAAU. 

7. Він мусить наглядати за ефективною реалізацією політики з підготовки та педагогіки 
CHAS. 

8. Він оптимізує процес виконання навчальних польотів, задля забезпечення найбільш 
ефективного використання ресурсів інструкторів-пілотів, і він має забезпечувати, 
щоб усі вимоги щодо підготовки до польотів постійно виконувалися. 

9. Він має бути присутнім на засіданнях, як цього вимагає Керівник з підготовки, 
відповідно до питань пов’язаних із виконанням польотів, довгострокового 
планування та використання ресурсів. 

10. Він має проводити будь які курси або виконувати будь які   завдання, 
пов’язані з льотним навчальним процесом визначених Керівником підготовки. 

1.3.6 СТАРШИЙ ІНСТРУКТОР З ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (СТКІ) 

Старший інструктор з теоретичних знань (СТКІ) звітує безпосередньо Керівнику з 
підготовки. 

CТКI безпосередньо несе відповідальність за виконання всіх аспектів теоретичної 
підготовки: 

1. Він гарантує, що всі програми з теоретичної підготовки відповідають вимогам 
Правил. 

2. Він призначає інструкторів з теоретичних знань відповідно до їх сфери спеціалізації. 
3. Він повинен забезпечити, щоб усі інструктори з теоретичних знань були повністю 

ознайомлені із своїми обов’язками та курсами, він має стежити за їх продуктивністю 
та рівнем стандартизації. Він повинен забезпечити Початкову, Періодичну та 
Додаткову підготовку своїх інструкторів, за потреби. 

4. Він має гарантувати, що дотримання всіх законодавчих вимог забезпечується всіма 
підпорядкованими співробітниками, наявними навчальними засобами та 
обладнанням, що використовується,  а також всіма документами, ліцензіями, 
рейтингами та іспитами що подаються до SAAU. 

5. Він повинен постійно оновлювати папки ОСОБОВИХ СПРАВ ІНСТРУКТРІВ та 
забезпечувати, щоб всі інструктори відповідали всім вимогам та досвіду що вимагає 
SAAU. 
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6. Він мусить наглядати за ефективною реалізацією політики з підготовки та педагогіки 
CHAS. З цією метою, він буде організовувати щонайменше раз на рік 
зустрічі/брифінги із стандартизації. 

7. Він оптимізує підготовку на місцях, задля забезпечення найбільш ефективного 
використання ресурсів інструкторів з теоретичних знань, і він повинен забезпечити, 
щоб усі вимоги до теоретичної підготовки могли бути виконані. 

8. Він повинен бути присутнім на засіданнях, як це передбачено та вимагає Керівник з 
підготовки, з акцентом на питання, пов'язані з теоретичною підготовкою, 
довгостроковим плануванням та використанням ресурсів. 

9. Він має проводити будь які курси або виконувати будь які завдання, пов’язані з 
теоретичним навчальним процесом визначених Керівником підготовки. 

1.3.7 АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПЕРСОНАЛ 

1.3.7.1 ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Відповідальний за ведення документації підпорядковується безпосередньо 
Відповідальному керівнику. 

Він відповідає за безпечну, ефективну та безперебійну роботу АТО в цілому. Його обов’язки 
включають в себе: 

1. Ведення та постійний моніторинг документації організації, в тому числі особисті 
справи інструкторів та курсантів. 

2. Разом із Керівником з підготовки здійснює загальний моніторинг діяльності 
пов’язаної за навчальним процесом, підготовки до польотів щодо технічних аспектів 
та адміністрування цих процесів. 

3. Відслідковувати проведення технічного обслуговування, слідкувати за станом 
літаків, їх працездатністю та наявністю. 

4. У координації із CFI, відслідковувати наявність проходження всіх етапів підготовки 
до призначення перевірки з льотним екзаменатором.  

5. Наглядати за інтернет-ресурсами CHAS. 
6. У співпраці з менеджером з безпеки, допомагати йому у впровадженні Системи 

управління безпеки польотів.  
7. Співпраця з органами влади та іншими авіаційними організаціями, такими як SAAU, 

EASA, УкрАероЦентр, співробітниками та керівництвом аеропортів тощо. 

1.4 ДИСЦИПЛІНА СТУДЕНТІВ ТА ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ 

1.4.1 ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРАВИЛА КУРСАНТІВ 

(Дивись Договір на підготовку із курсантом) 
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Курсанти завжди повинні дотримуватися дисциплінарних правил. 

1.4.1.1 ВІДВІДУВАННЯ 

Відвідування теоретичних занять та навчальних польотів є обов’язковим. Відсутність на 
заняттях має бути обґрунтована (наприклад медичною довідкою). 

Лише форс-мажорний випадок, хвороба або надзвичайна подія із курсантом або його 
родичами може бути прийнятною причиною відсутності курсанта на заняттях та не потягне 
за собою дисциплінарних наслідків. CFI/CTKI повинен бути повідомлений про відсутність 
курсанта принаймні на початку запланованого заняття. У разі відсутності курсанта більш ніж 
один день, курсант має надати відповідну медичну довідку.  

1.4.1.2 ПОВЕДІНКА 

Курсанти мають постійно поводитися з гідністю професійного пілота авіакомпанії. 

1.4.1.3 ФОРМА 

Зарезервовано.  

 

 

 

 

1.4.1.4 СПІВРОБІТНИКИ ЛЬОТНОЇ ШКОЛИ 

Курсанти мають демонструвати повагу до співробітників льотної школи та 
адміністративного персоналу CHAS ATO відповідно до їх сектору відповідальності та 
дотримуватися вказівок, наданих їм цими співробітниками. 

1.4.1.5 РОЗКЛАД 

Графік проходження теоретичної та льотної підготовки будуть розроблені та опубліковані 
Операційним відділом CHAS ATO. 

Розклад теоретичних занять та планування польотів буде вислано курсантам за допомогою 
електронної пошти. Курсанти зобов’язані періодично перевіряти свою електронну пошту . 

Курсанти мають перевіряти електронну пошту до 18:00 на передодні дня польотів, щоб 
вчасно ознайомитися із будь якими змінами в запланованих польотах. У випадку 
необхідності внесення змін до розкладу польотів після 18:00, екіпажу ПС будуть 
повідомлені про такі зміни CFI або CRI за допомогою телефону. 
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Курсанти повинні з’явитися до льотної школи принаймні за годину до запланованого 
тренування та мають повернутися із самостійного польоту (solo flight) згідно запланованого 
часу . 

1.4.1.6 СТАН ПОВІТРЯНИХ СУДЕН 

Відповідальність екіпажу ПС полягає у дотриманні свого літака у чистому стані. Вживання 
їжі та напоїв, окрім води, забороняється на борту літака. Після кожного польоту всі залишені 
речі, сміття та обладнання, що не мають відношення до літака, підлягають утилізації. Поясні 
ремені безпеки будуть закріплені на сидінні та застебнуті, а плечовий ремінь буде 
закріплений на своєму місці. 

Екіпаж ПС буде нести відповідальність у разі якщо зовнішня фарба ПС, внутрішні пластикові 
панелі, оббивка сидінь або напільне килимове покриття зазнають пошкоджень чи 
забруднень. У разі зникнення якогось обладнання ПС, екіпаж має компенсувати його за свій 
рахунок. 

Призначені інструктори-пілоти будуть робити вибіркові періодичні перевірки стану 
повітряних суден. 

1.4.1.7 ДОМАШНЯ РОБОТА 

Перед кожним заняттям (політ, заняття на тренажері чи теоретична підготовка) курсант має 
вдома ознайомитися із предметом, що буде охоплений під час такого заняття. Під час 
проведення розбору після закінчення навчального польоту, курсант має записати 
зауваження та рекомендації інструктора, після чого ці нотатки мають бути опрацьовані 
вдома. 

1.4.1.8 ОФІСИ 

Курсантам заборонено курити всередині приміщень, ангарів та літаків CHAS ATO.  

Їжу дозволено споживати лише в «кафетерії».  

Курсанти будуть використовувати приміщення та/або обладнання CHAS АТО у відповідності 
до табличок та знаків, розміщених на їх вході. 

Класи, брифінги, тренажерні приміщення та «кафетерії» завжди мають бути чистими. У разі 
потреби, курсанти можуть запросити прибирання. 

1.4.1.9 ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ, КАМЕР АБО БУДЬ ЯКИХ РАДІО 
ВИПРОМІНУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ 

Забороняється користуватися мобільними телефонами, смартфонами або будь-якими 
радіо випромінюючими пристроями в зонах обмеженого доступу, аудиторіях, під час 
польотів або заняттях на тренажерах. 
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Під час самостійних польотів на борту літака не дозволяється використання відео/фото 
камер без попереднього дозволу закріпленого інструктора. 

Виключенням із цього правила є використання GPS навігації на смартфоні. 

1.4.1.10 СТАН ЗДОРОВ’Я / СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ, МЕДИКАМЕНТІВ АБО НАРКОТИЧНИХ 
ЗАСОБІВ 

Курсант не повинен розпочинати льотні тренування знаючи, що він/вона перебуває у 
стомленому фізичному або психологічному стані, що у свою чергу може негативно 
позначитися на відповідність його здоров’я наявному медичному сертифікату та виконання 
своїх обов’язків із забезпечення безпеки поставивши під загрозу стан повітряного судна, 
тренажеру або інших курсантів/співробітників. 

За жодних обставин курсанти не можуть споживати алкоголь, наркотичні засоби чи ліки, що 
впливають на свідомість пізніше ніж за 12 годин до початку льотного тренування чи 
теоретичних занять і аж до закінчення такого тренування чи занять. 

Курсанти мають розуміти, що багато повсякденних ліків можуть мати побічну дію у  вигляді 
впливу на розумові здібності/свідомість та можуть погіршити рівень безпеки та якість 
засвоєння матеріалу. 

1.4.2 ЛЬОТНА ДИСЦИПЛІНА 

Політика CHAS не допускає будь яких відхилень у поведінці під час польотів. CHAS вважає, 
що наступна поведінка (не обмежується списком) є неприйнятною і автоматично призведе 
до дисциплінарних заходів проти інструктора та/або курсанта, що повністю або частково 
залучені до таких порушень: 

1. Порушення дисциплінарних правил. 
2. Порушення законодавства, у тому числі: 

● Національне законодавство; 
● Експлуатаційні публікації (AIP, NOTAM, карти і т.д.); 
● Невиконання вимог Керівництв (OMM, OM, TM, SMM, CMM). 

3. Недотримання технічних вимог, у тому числі: 
● Керівництво з експлуатації повітряного судна (POH, PH, AFM); 
● Інструкції з виконання польотів відповідних аеродромів. 

4. Польоти нижче мінімально дозволених висот під час маршрутних польотів, включно 
із низькими прольотами та агресивними польотами над/біля будівель та скупченням 
людей. 

5. Польоти у формації без попереднього погодження із Керівником підготовки. 
6. Використання фізичного чи/або вербального насильства або будь яких інших проявів 

насильства поза межами чи в самій льотній школі. 
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7. Пошкодження чи погіршення стану (спеціальне чи через необачність)  обладнання, 
меблів, житла, літаків та ін. 

8. Пропуск чи запізнення на заплановану навчальну сесію або захід. 
9. Розголошення, без узгодження із керівництвом CHAS, третій стороні (будь кому) 

конфіденційної інформації, що має відношення до льотної школи, у тому числі: 
● Особова інформація про інструктора чи курсанта. 
● Комерційні або фінансові дані (включаючи навчальні програми, плани та 

стратегії розвитку). 
10. Передача третій стороні будь-якої документації та посібників (або їх частин), 

створених компанією CHAS, щодо яких АТО має інтелектуальні права (OMM, OM, TM, 
SMM, CMM, SOP, чек-листи та інше) 

Положення цього розділу будуть включені до контрактів з інструкторами та курсантами, 
щоб вони від самого початку співпраці з CHAS знали їх та розуміли в повному обсязі. 

1.4.3 ДИСЦИПЛІНАРНІ ЗАХОДИ 

Кожного разу, після реєстрації та документування порушення дисципліни виконання 
польоту, Відповідальний керівник має призначити одну або кількох осіб для проведення 
повного розслідування. 

Після закінчення розслідування та встановлення наявних фактів, Відповідальному 
керівнику та залученим до порушення особам має бути зроблено доповідь у письмовому 
вигляді. Відповідальний керівник має визначити, чи є встановлені факти досить 
ґрунтовними та: 

● Вжити відповідних заходів самостійно, або 
● Скликати засідання Дисциплінарної Ради. 

1.4.3.1 ЗАСІДАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ РАДИ CHAS ATO  

Дисциплінарна Рада складається з трьох членів, призначених Відповідальним керівником 
(він може включити себе в члени Ради). Як правило до Дисциплінарної Ради включаються 
HT, CFI (або CTKI) та CMM. 

В дуже серйозних питаннях також можуть залучатися професійні юристи для допомоги Раді. 
Відповідачі також можуть залучати професійних юристів, але за власний рахунок. Слухання 
складається з опитування залучених у події осіб, пов’язаних з фактами, знайдених під час 
розслідування. Рада повинна намагатися встановити істину та відповідальність кожного 
окремого відповідача, а також визначити необхідні санкції до застосування. Має вестися 
протокол засідання Ради, включаючи імена, задані питання та відповіді. Процедурна 
інформація також має відображатися в протоколі (Дата, час, місце проведення та ін.). 
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Протокол має закінчуватися записом щодо прийнятих рішень або застосовних санкцій. 

Персонал, запрошений на засідання Дисциплінарної Ради, має право відмовитися в участі 
в ньому. Проте CHAS залишає за собою право подати до суду на таких осіб. 

У будь якому випадку запрошений персонал буде поінформовано про рішення або санкції, 
прийняті на Дисциплінарній раді. 

1.4.3.2 САНКЦІЇ 

Дисциплінарна Рада визначає санкції, які найбільш доцільні до впровадження. Санкції 
можуть мати вигляд від офіційної догани чи застереження аж до виключенні із льотної 
школи без будь яких компенсацій або можливості зустрічного позову. 

Будь який збиток, що включає фінансові втрати, має бути відшкодовано і льотна школа CHAS 
залишає за собою першочергового покриття її збитків (у тому числі упущеної вигоди) за 
рахунок винуватця. 

1.5 ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ДОЗВІЛ НА ПОЛЬОТИ 

1.5.1 ЗАГАЛНІ 

Польоти затверджуються/дозволяються наступними посадовими особами: 

● FI для самостійних польотів під наглядом; 
● КПС для інших польотів (з інструктором, приватні польоти та ін.) 

Керівництво CHAS залишає за собою право схвалити чи відмінити схвалення на політ, у 
випадку наявності загрози безпеці польотів. 

Примітка: пілот, що здійснює приватний політ на найманому літаку який належить АТО, 
повинен бути призначений як КПС. Під час оренди літака КПС повинен дотримуватися тих 
самих адміністративних процедур та перевірок, що стосуються курсантів школи. Пілот, що 
має намір виконати приватний політ, завжди має виконати контрольний політ з 
інструктором, перш ніж отримати дозвіл на самостійні приватні польоти. Такий політ має 
виконуватися при перерві у польотах більше 28 днів.  

1.5.2 ДОЗВІЛ НА САМОСТІЙНИЙ ПОЛІТ/САМОСТІЙНИЙ ПОЛІТ ЗА МАРШРУТОМ 

Дивись відповідне TM щодо необхідного рівня знань та навичок, щоб бути допущеним до 
самостійного польоту. 

У випадку виконання самостійного польоту чи самостійного польоту за маршрутом, 
стандартна форма має бути використана (заповнена та підписана): 

● Сертифікат попередньої підготовки та допуску до самостійного польоту – 
CHAS.ATO.CC.01; 
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Умови виконання самостійного польоту, що відображаються в цих формах, мають суворо 
дотримуватися. 

Оригінали цих форм зберігаються на борту під час виконання польоту, а потім вони мають 
зберігатися в особовій справі курсанта. 

1.6 РОЗРОБКА ЛЬОТНИХ ПРОГРАМ 

1.6.1 ПЛАНУВАННЯ ЛЬОТНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Детальніше дивись п. 1.6.1.2 Льотна підготовка, CHAS – TM - M 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 РЕЗЕРВУВАННЯ ЛІТАКІВ 

Старший пілот-інструктор несе відповідальність за виділення літаків для завершення 
льотного навчання та виділення літаків на відокремлені навчальні аеродроми (за потреби). 

Як правило, кожен навчальний аеродром має бути укомплектовано своїм парком літаків. 
Якщо кількість літаків не відповідає запланованим польотам, Старший пілот-інструктор 
може тимчасово спрямувати літак з іншого аеродрому до потрібного на даний момент. 

1.6.3 ДОПОМІЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

Зарезервовано.  

 

 

1.6.4 ОБМЕЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН В ПОГАНУ ПОГОДУ 

У разі поганої погоди (погода близька до мінімуму, як зазначено в частині 3 цього 
Керівництва), одночасно в районі аеродрому може літати до 3х літаків максимум. 
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1.6.5 СКАСУВАННЯ ПОЛЬОТУ 

Політ може бути скасовано рішенням FI/CFI/HT. Щодо самостійних польотів курсантів, 
закріплений інструктор несе відповідальність за скасування польоту. Скасування польоту в 
тому числі може бути з причини неготовності курсанта до польоту. КПС, що виконує політ 
на орендованому літаку самостійно приймає рішення щодо скасування польоту. 

1.6.6 ЗВІТ ПРО ЗАПЛАНОВАНИЙ ПОЛІТ 

Курсанти мають прозвітувати закріпленому інструктору про готовність до польоту мінімум 
за одну годину. 

1.6.7 ПІДГОТОВКА ДО ПОЛЬОТУ 

Курсанти мають підготувати наступне: 

● Погода; 
● NOTAM’ы; 
● Маса та центрування; 
● Штурманський журнал (якщо застосовно); 
● План польоту. 

1.6.8 ВІДСУТНІСТЬ КУРСАНТА 

Будь яке резервування літака чи інструктора для виконання тренування що не відбулося та 
не було відмінено в зазначений період часу курсантом, із будь якої причини, буде 
зараховано такому курсанту у вигляді фінансових санкцій на тій підставі що зарезервований 
літак/інструктор у цей час міг виконувати інше завдання з іншим курсантом. 

Фінансові санкції застосовуються у розрахунку: 

● Скасування більше ніж за 12 годин: санкції не застосовуються 
● Скасування від 2 до 12 годин: 1/3 вартості льотного часту помножена на 

зарезервований період 
● Скасування менше ніж за 2 години: Вартість інструкторських послуг + ½ вартості 

льотного часу літака, помножені на зарезервований час. 

У випадку, якщо політ скасовано інструктором без попередження свого курсанта (за 
винятком форс-мажорів), менше ніж за 2 години, інструктор має компенсувати курсанту 
вартість проїзду на аеродром. 

Ці заходи та умови застосування цих правил залишаються на розсуд керівництва льотної 
школи. Потрібно чітко розуміти, що наведені вище заходи є винятковими та не завжди 
мають застосовуватися. Як правило ці заходи необхідно застосовувати при систематичному 
порушенні резервування літака/інструктора. 
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1.6.9 НЕКОМЕРЦІЙНІ ПОЛЬОТИ 

Некомерційні польоти, це польоти під час яких не виконуються тренування чи оренда 
літаків. CHAS виконує лише такі некомерційні польоти: 

● Перегоночні польоти для технічного обслуговування; 
● Перегоночні польоти для розміщення на іншому тренувальному аеродрому; 
● Тестові польоти після виконання технічного обслуговування та ремонту літака; 
● Інші польоти за завданням керівництва CHAS. 

Перегоночні польоти можна виконувати тільки після погодження із Відповідальним 
керівником або призначеного ним заступника. Перегоночні польоти можуть мати дозвіл на 
їх виконання на постійній основі, наприклад перельоти для виконання технічного 
обслуговування. 

1.7 ПРИЗНАЧЕННЯ КОМАНДИРА ПОВІТРЯНОГО СУДНА 

1.7.1 НАВЧАЛЬНІ ПОЛЬОТИ – З ІНСТРУКТОРОМ (DUAL) 

Інструктор завжди призначається командиром повітряного судна (КПС/PIC). 

На «спільних» тренувальних польотах, коли два курсанти - інструктори здійснюють 
навчальні польоти, той хто сидить на правому сидінні (місце інструктора) призначається 
командиром повітряного судна. Відповідальність Старшого пілота-інструктора полягає в 
тому, щоб призначений КПС відповідав вимогам до командира повітряного судна.   

1.7.2 НАВЧАЛЬНІ ПОЛЬОТИ – КУРСАНТ КОМАНДИР ПОВІТРЯНОГО СУДНА (SPIC) 

При виконанні навчальних польотів відповідно до програми де є польоти у якості курсанта 
КПС (SPIC), інструктор який знаходиться на борту ПС залишається командиром повітряного 
судна. 

1.7.3 НАВЧАЛЬНІ ПОЛЬОТИ – САМОСТІЙНІ (SOLO) 

Курсанти, допущені до самостійних польотів (solo flights), мають бути призначені в якості 
командира повітряного судна. 

1.7.4 ПРОГРЕСИВНЕ ЛЬОТНЕ ТЕСТУВАННЯ/ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПОЛЬОТИ 

FI є командиром повітряного судна під час проведення прогресивного льотного тестування. 

FE буде КПС у випадку провалу здачі екзаменаційного польоту. Якщо екзаменаційний політ 
пройшов успішно, то FE може надати курсанту повноваження бути командиром повітряного 
судна. 
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1.7.5 ПРИВАТНІ (САМОСТІЙНІ) ПОЛЬОТИ 

Пілот, що здійснює приватні польоти на орендованому літаку, що належить CHAS, повинен 
бути призначеним до виконання функцій командира повітряного судна. 

1.8 ОБОВ’ЯЗКИ КОМАНДИРА ПОВІТРЯНОГО СУДНА 

1.8.1 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБОВЯЗКИ КПС 

Командир повітряного судна має першочергову відповідальність і приймає остаточне 
рішення щодо експлуатації його повітряного судна, безпеки екіпажу пасажирів та вантажів, 
що він перевозить. 

Для забезпечення безпеки конкретного польоту, командир літака має право запросити, 
якщо він вважає це необхідним, більше забезпечення (інформаційне, технічне та ін.) ніж 
цього вимагають від нього відповідні керівництва та інструкції. 

З цією метою КПС також має право відхилитися від положень цього керівництва та будь 
яких інших правил, якщо він вважає, що такі дії забезпечать більший рівень безпеки 
польотів. Такі відхилення від ОМ повинні бути негайно повідомлені у письмовій формі  
Відповідальному керівнику (копії направляються в відділ планування, Керівнику з безпеки 
та Керівнику з якості) та за необхідності до SAAU. 

Командир літака (PIC) несе повну відповідальність за безпечне, ефективне та законне 
виконання польоту. Його обов’язки включають в себе: 

1. Ретельне планування та підготовку до польоту, включаючи: 
a) Оцінка погоди; 
b) Навігація, планування польоту та вибір маршруту, вивчення аеронавігаційної 

інформації (NOTAM) тощо; 
c) Розрахунок палива; 
d) Розрахунок маси та центрування; 
e) Аналіз та забезпечення експлуатаційних характеристик літака. 

2. Передполітний брифінг та брифінг екіпажу (курсантів) або пасажирів, включаючи: 
a) Дії у надзвичайних ситуаціях; 
b) Використання обладнання ПС; 
c) Обмеження щодо використання електронних пристроїв та паління на борту 

ПС; 
d) Нагляд за заправкою літака та забезпечення безпеки при заправці.  

3. Коректне завершення передполітного огляду, перевірок та обслуговування, а також 
заповнення технічних бортових журналів до та після польоту, включно із 
перевірками сертифікатів про проведення ТО літака. 
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4. Контроль завантаження ПС, включно із контролем, що всі речі на борту (польотна 
документація, обладнання, багаж екіпажу тощо) належним чином розміщені та 
закріплені у відповідних місцях/відсіках. 

5. Безпечне та законне виконання польоту згідно з процедурами VFR/IFR, з 
урахуванням обмежень зазначених у плані польоту, включно із: 

a) Уникнення погодних умов, що можуть загрожувати безпеці польоту 
(турбулентність, обмерзання, обмежена видимість тощо) 

b) Відповідність мінімально безпечним висотам; 
c) Відповідність обмеженням літака та дозволеним видам польотів; 
d) Відповідність вимогам АТС, дозволам та управлінню повітряним рухом 

(аеронавігаційне обладнання). 

1.8.2 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ІНСТРУКТОРА 

1.8.2.1 Льотний інструктор (інструктор тренажеру) відповідає за підготовку курсантів щодо 
всіх аспектів польоту (технічні знання та навички роботи), щоб в кінцевому результаті 
забезпечити безпечне та грамотне виконання польотів курсантами АТО. 

1. З цією метою вони мають застосовувати рекомендовані методи навчання, 
використовувати схвалені програми та доповнювати свої тренінги не тільки 
інформацією як покращувати свою льотну майстерність, а й тим як мислити, 
приймати рішення, усвідомлювати ситуацію та застосовувати найкращу практику. 

2. Вони мають підтримувати в собі глибоке розуміння навчального процесу та глибокі 
знання основних підходів до навчання. 

3. Вони мають використовувати ефективні методи комунікації із курсантами. 
4. Вони мають намагатися забезпечувати справедливу та об’єктивну критику і оцінку 

прогресу курсантів, і з самого початку навчання вони мають наполягати на 
застосування правильних методах та процедурах, щоб бути впевненими, що всі 
курсанти розвинуть правильні звички. 

5. Для підвищення безпеки та дотримання правил вони самі будуть дотримуватися 
принципів безпеки, дотримання правил та процедур, яким вони навчають. 

6. Вони забезпечать, щоб всі документи щодо навчання були належним чином 
заповнені, а всі записи були повними та точними. 

7. Вони без будь якої затримки повідомлять CFI та/або HT про будь які труднощі у 
навчання, що виникають у курсантів, незадовільний прогрес у навчанні чи будь які 
провали тестів. 

8. Вони будуть суворо дотримуватися ОММ, ОМ та TM CHAS ATO. 
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1.8.2.2 Роль та обов’язки Інструкторів з теоретичної підготовки,  не менші, ніж льотних 
інструкторів, у відношенні за дотриманням безпеки та ефективності застосовних практик.  

1. Вони повинні забезпечити розуміння курсантами щодо важливості та необхідності 
володіння найвищими теоретичними знаннями з усіх аспектів виконання польотів. 

2. Так само як і льотні інструктори, вони мають застосовувати рекомендовані методи 
навчання, використовувати затверджені навчальні плани та доповнювати свої 
навчальні методи що допомагають розвивати навички льотної майстерності, 
прийняття рішень, усвідомлення ситуації та застосовувати найкращу практику. 

3. Вони повинні добре розуміти процес навчання та чітко усвідомлювати основні 
принципи викладання. 

4. Вони мають забезпечити, щоб всі документи щодо навчання були належним чином 
оформлені, а всі записи були точні та повні. 

5. Вони без будь якої затримки повідомлять СТКI та/або HT про будь які труднощі у 
навчання, що виникають у курсантів, незадовільний прогрес у навчанні чи будь які 
провали тестів. 

1.8.3 СКЛАД ЕКІПАЖІВ 

1.8.3.1 ЛЬОТНІ ІНСТРУКТОРИ 

Лише льотні інструктори, що містяться в переліку інструкторського складу CHAS ATO, мають 
право виконувати польоти на літаках CHAS в навчальних цілях. Вони повинні мати дійсні та 
відповідні свідоцтва, ліцензії, кваліфікаційні відмітки та рейтинги, що мають відношення до 
навчання яке вони виконують. 

1.8.3.2 КУРСАНТИ 

Лише пілоти – курсанти, повністю зареєстровані та оформлені в АТО, можуть проходити 
льотне навчання, навіть у випадку відсутності дійсного медичного сертифікату. Проте 
жоден самостійний політ не може бути виконано доки такий сертифікат не буде отримано. 
Крім того CHAS рекомендує отримати медичний сертифікат до початку навчання, як 
зазначено в договорі з курсантами. Курсант може виконувати політ у якості спостерігача за 
умови, що це є корисним з точки зору навчання та досвіду і інструктор дозволив такий політ. 

1.8.3.3 ПРИВАТНІ ПІЛОТИ 

Приватні пілоти що винаймають літак CHAS ATO повинні мати відповідні свідоцтва та 
кваліфікаційні відмітки, що відповідають запланованим польотам. Якщо літак одночасно 
винаймають два приватних пілоти, що одночасно перебувають на борту ПС, то командиром 
літака вважається той пілот, що займає ліве сидіння (місце КПС). 
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1.8.3.4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ БІЛЬШ НІЖ 1ГО ТИПУ/ВАРІАНТУ 

Не дозволяється одночасна експлуатація курсантами або приватними пілота більш ніж 
двома типами/варіантами однодвигунних літаків із фіксованим шасі. 

Експлуатація більш ніж одного типу/варіанту однодвигунних комплексних літаків 
обмежується двома, за умови, що на кожному типі/варіанті регулярно виконуються 
польоти (мінімум один раз на три місяці). 

Експлуатація більш ніж одного типу/варіанту багатодвигунних поршневих літаків 
обмежується двома, за умови, що на кожному типі/варіанті регулярно виконуються 
польоти (мінімум один раз на три місяці). У випадку суттєвих розбіжностей між літаками НТ 
може прийняти рішення щодо застосування обмеження одним або двома 
типами/варіантами МЕ літаків. 

У випадку якщо не виконується вимога щодо регулярності виконання польотів на 
типі/варіанті один раз на три місяці, має бути проведено ознайомлювальний політ 
протягом мінімум тридцяти хвилин (льотний час) з інструктором, який на даний момент має 
відповідний допуск. 

1.9 ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ 

За умови погодження з Керівником підготовки та прав наданих свідоцтвом пілота, особа 
має право виконувати функції PIC на літаках CHAS при перевезенні пасажирів за наступних 
умов:  

1. Пілот не повинен виконувати обов’язки PIC на літаку з пасажирами, якщо протягом 
попередніх  90 днів він не виконав 3 польоти самостійно, включаючи злети та 
посадки. 

2. Пасажири не можуть бути перевезені курсантом при його самостійних польотах. 
3. Пасажири не можуть бути перевезені під час виконання навчальних польотів 

курсанта з інструктором, за виключенням: 
a) Інший курсант, що навчається за таким самим курсом може бути перевезений у 

випадку якщо цей політ може бути корисним з точки зору навчання;  
b) Інспектори SAAU можуть бути перевезені під час будь якого навчального польоту 

курсанта з інструктором за наявності технічної можливості та відсутності 
заперечень з боку PIC; 

4. Пасажири можуть бути перевезені на ознайомлювальних польотах за умови, що 
вони мають чітку і пряму зацікавленість у польоті (наприклад, батьки курсантів, 
партнери і т.д.) і винагорода, у будь-якій формі, не надається за здійснення польоту 
з ними на борту. 

5. Співробітники CHAS можуть бути перевезені на ПС у якості пасажирів, за наявності 
виробничої необхідності. 

6. При перевезенні пасажирів, вони включаються у Завдання на політ. 
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7. Перевезення пасажирів можливе лише при наявності дійсного відповідного 
страхового сертифікату. 

 
1.10 БОРТОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

Командир повітряного судна, перед виконанням польоту повинен переконатися у наявності 
на борту ПС наступних документів:  

o Юридичні документи: 
● Реєстраційне посвідчення повітряного судна; 
● Сертифікат льотної придатності (чи його аналог);  
● Сертифікат перегляду льотної придатності; 
● Дозвіл на бортові радіостанції цивільного повітряного судна; 
● Посвідчення про надання адреси повітряного судна (за наявності); 
● Бортовий журнал та крайній сертифікат передачі ПС в експлуатацію; 
● Керівництво з льотної експлуатації повітряного судна; 
● Оригінали сертифікатів про страхування (екіпаж, ПС, треті особи, пасажири); 

o Документи АТО: 
● Сертифікат авіаційного навчального закладу цивільної авіації (копія);  
● Аеронавігаційні карти чинного видання в масштабі 1:500 000; 
● Інструкція екіпажу літака про дії за надзвичайних обставин (чек – листи); 
● На борту ПС можливі інші додаткові документи, згідно розпоряджень 

керівництва CHAS. 

1.11 ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

Контрольні копії Керівництв CHAS (OM, OMM, SMM, CMM, TM) зберігаються в головному 
офісі CHAS. 

Кожен співробітник та курсант CHAS повинен мати вільний доступ до Керівництв, принаймні 
у електронному вигляді. 

Наступні особи мають доступ до контрольних примірників Керівництв: 

● Тримачі копії 
● Аудитори 

Порядок архівування: після затвердження нової редакції, попередня версія буде 
заархівована у виділеному під архів місці, за винятком випадків, коли стара версія все ще 
використовується для виконання навчання за курсами. 

Всі офіційні документи (особові справи курсантів, інструкторів, довідкові матеріали, POH та 
AFM) зберігаються у спеціальній шафі. 
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Доступ до цих документів обмежується наступним чином: 

● Папки з польотною інформацією: 
o Посадові особи; 
o Інструкторський склад; 
o Курсанти; 
o Аудитори. 

● Особові справи інструкторів: 
o Посадові особи; 
o Інструкторський склад; 
o Аудитори. 

● Особові справи курсантів: 
o Посадові особи; 
o Інструкторський склад; 
o Аудитори. 

● Адміністративна документація: 
o Керівний склад; 
o Посадові особи; 
o Аудитори. 

Документація, що підлягає зберіганню, зберігається протягом встановлених термінів навіть, 
якщо повноваження компанії припинено. 

При переході особи льотно-інструкторського чи інженерно-технічного складу на інше місце 
роботи, документація, що їх стосується, є доступною для нового роботодавця. 

Відповідальним за зберігання документації є Керівник з якості.  

Термін зберігання документації – п’ять років. 

1.12 ЗАПИСИ ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЇ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ  

1.12.1 ПОЛІТИКА 

У CHAS ATO прийнято, що кваліфікація викладацького та інструкторського складу, в тому 
числі тих, що залучаються на тимчасовій основі, повинна записуватись, оновлюватись та 
зберігатись. 

1.12.2 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Керівник підготовки несе відповідальність за організацію, здійснення та контроль процесів 
обліку та зберігання інформації про кваліфікацію викладацького та інструкторського складу 
CHAS ATO. 
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1.12.3 ВИМОГИ ЩОДО ОБЛІКУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ 

Всі записи, що стосуються тренувань, перевірок та кваліфікаційних оцінок викладацького, 
інструкторського та курсантського складу CHAS ATO, заносяться у льотну книжку та/або 
особисту справу (льотну) викладача/інструктора/курсанта та зберігаються, відповідно 
вимог розділу 1.11, Керівництва. 

На кожного інструктора та курсанта заводиться Особова справа, до якої вноситься наступна 
інформація: 

- прізвище, ім'я; 

- дата народження; 

- базова освіта; 

- підготовка за типами ПС; 

- періодична підготовка; 

- досвід роботи; 

- кваліфікація (перелік дисциплін); 

- кваліфікаційні відмітки та термін дії; 

- дата прийняття на роботу; 

- дата звільнення з роботи; 

- дані про заохочування та стягнення. 

 

Особова справа разом з копіями свідоцтв, сертифікатів та інших документів з кваліфікації 
щодо кожного інструктора та курсанта зберігаються Відповідальним за ведення 
документації. 

 

1.12.4 ДІЙСНІСТЬ СВІДОЦТВ ТА РЕЙТИНГІВ 

Лише інструктори із дійсними свідоцтвами та рейтингами можуть виконувати свої 
функціональні обов’язки.  

Мінімум раз на місяць Старший льотний інструктор (CFI) має перевіряти особові справи, 
щоб унеможливити польоти при відсутності дійсних рейтингів/свідоцтв або медичного 
сертифікату. 
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1.13  ПОНОВЛЕННЯ  

Кожного разу, коли строк дії свідоцтва, сертифікату чи кваліфікаційної відмітки інструктора 
закінчується протягом 3х місяців, Старший льотний інструктор (CFI) повідомить 
відповідного співробітника / курсанта, щоб повідомити його про закінчення терміну дії 
документу та дії які зазначена особа має виконати (наприклад, запланувати візит до 
медичного центру). 

1.14 ОБМЕЖЕННЯ РОБОЧОГО ТА ЛЬОТНОГО ЧАСУ (ЛЬОТНІ ІНСТРУКТОРИ) 

ВИЗНАЧЕННЯ 

Робочий час: 

● Тренувальні польоти: період, що починається за 60 хвилин до польоту чи тренування 
на FNPT та закінчується через 30 хвилин після останнього польоту чи заняття на FNPT 
в цей день; 

● Теоретичні заняття / брифінги: розпочинається і закінчується, із початком та 
закінченням заняття / брифінгу.  

Польотний час: загальний час з початку руху повітряного судна за рахунок власної тяги з 
метою зльоту до його зупинки після закінчення польоту. 

Час відпочинку: час, протягом якого член екіпажу звільняється експлуатантом від своїх 
службових обов'язків. 

1.14.1 ОБМЕЖЕННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ 

Тривалість щоденної роботи інструктора не повинна перевищувати 12 годин з наступним 
часом відпочинку. За виняткової необхідності після погодженням із Головним льотним 
інструктором робочий час може бути збільшено до 2х годин. 

Облік робочого часу і часу відпочинку інструктор здійснює самостійно на підставі польотних 
завдань. 

1.14.2 ОБМЕЖЕННЯ ЛЬОТНОГО ЧАСУ 

Під час виконання тренувальних польотів тривалість польотного часу за льотну зміну 
інструктора не повинна перевищувати 6 годин. 

Як виняток, дозволяється виконання польотів у об’ємі до 8 годин за льотну зміну, у разі 
погодження з Головним льотним інструктором. 

У разі перерви у польотах на типі/варіанті ПС більше послідовних 90 днів, інструктор має 
виконати самостійний політ мінімум 1 година та виконати 5 посадок до повної зупинки ПС. 
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1.14.3 ПОВНИЙ / НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ 

Льотні інструктори, що працюють неповний робочий день, мають самостійно 
відслідковувати та застосовувати критерії пунктів 1.14.1 та 1.14.2 задля запобігання 
перевищення обмежень робочого та льотного часу за день. 

1.15  ОБМЕЖЕННЯ РОБОЧОГО ТА ЛЬОТНОГО ЧАСУ (КУРСАНТИ) 

1.15.1 ОБМЕЖЕННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ 

Робочий час курсанта починається за 1 годину до початку тренувального польоту та 
закінчується через 30 хвилин після  останнього польоту за льотну зміну. 

Робочий час курсанта на добу складає максимум 10 годин. 

Максимальна норма теоретичної підготовки на добу складає 6 годин (мається на увазі 
сукупній лекційний час), а на тиждень - 30 годин. 

Наземна підготовка повинна бути не більше 6 годин в день. 

1.15.2 ОБМЕЖЕННЯ ЛЬОТНОГО ЧАСУ 

Максимальна норма нальоту за льотну зміну (один день) не повинна перевищувати 1 
година 30 хвилин до першого самостійного польоту та 3 години після першого самостійного 
польоту. 

При виконанні маршрутних польотів загальна норма нальоту може бути збільшена до 4 
годин. При цьому слід виконувати не більше 2 маршрутних польотів за день.  

Перерва між польотами однієї льотної зміни має бути не менше 30 хвилин. 

Тренажерна підготовка на одного слухача не більше 4 годин. 

В день першого самостійного вильоту допускається сумарний наліт до 2х годин. 

В усіх випадках пілот-інструктор несе особисту відповідальність за додержання норми 
нальоту слухача. 

Курсанту не дозволяється виконувати польоти за межами АТО без попереднього 
погодження та письмової згоди Керівника підготовки. 

1.16  ЧАС ВІДПОЧИНКУ (ЛЬОТНІ ІНСТРУКТОРИ) ORO.FTL.235 

Мінімальний період відпочинку на основному місці базування. 

Мінімальний період відпочинку, який надається перед FDP, що починається за місцем 
основного базування, повинен мати, принаймні, таку саму тривалість, як і період виконання 
обов’язків, який передує цьому періоду відпочинку або 12 годин, що є більшим. 

Мінімальний період відпочинку поза місцем основного базування. 



 
OPERATIONS MANUAL 

 
ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 
 

  

 
Видання 
Оригінал 

Ревізія 
1 

Дата ревізії 
01.11.2020 CHAS-OM Сторінка 36 

 

Мінімальний період відпочинку, що надається перед FDP поза місцем основного базування, 
повинен мати, принаймні, таку ж саму тривалість, як і період виконання обов’язків, що 
передував даному періоду відпочинку або 10 годин, що є більшим. Цей період повинен 
включати можливість сну протягом 8 годин, на додаток до часу для переїздів та 
фізіологічних потреб. 

Мінімальний періодичний подовжений відновлювальний період відпочинку повинен 
тривати 36 годин, включаючи 2 місцеві ночі, та у будь-якому разі час між закінченням 
одного періодичного подовженого відновлювального періоду відпочинку і початком 
наступного в жодному разі не повинен перевищувати 168 годин. Періодичний подовжений 
відновлювальний період відпочинку повинен бути збільшений до 2 місцевих днів двічі 
кожного місяця. 

Тривалість щорічної відпустки визначається згідно з чинним законодавством України. При 
тривалості відпустки більше 28 календарних днів він може бути поділений на частини. У 
виняткових випадках припускається перенесення відпустки на наступний рік. 

1.17  ЧАС ВІДПОЧИНКУ (КУРСАНТИ) 

Мінімальний час відпочинку між робочими періодами – 10 годин. 

Щотижневий безперервний відпочинок (вихідні дні) повинен надаватись в розмірі не 
менше 36 годин, з урахуванням передпольотного і післяпольотного часу відпочинку. 

1.18  ЛЬОТНА КНИЖКА 

Льотна книжка - це основний документ, в якому відображається льотна діяльність і рівень 
професійної підготовки спеціаліста льотного складу цивільної авіації. 

Відповідальність за ведення і зберігання льотних книжок покладається на відповідного 
інструктора та відповідного курсанта. Персональну відповідальність за достовірність і 
своєчасність записів несе відповідний інструктор та курсант.  

Контроль за правильним веденням льотних книжок інструкторів здійснює Головний 
льотний інструктор. 

Контроль за правильним веденням льотних книжок курсантів здійснює закріплений за ним 
інструктор. 

Записи в льотній книжці робляться своєчасно і точно згідно розділів та граф. Час записується 
в форматі UTC. 

Достовірність ведення льотної книжки періодично, не рідше 2-х разів на рік, перевіряє 
Головний льотний інструктор. 
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Польоти з інструктором, мають записуватися як Dual, польоти з інструктором що проводить 
прогресивне льотне тестування або із екзаменатором записуються як SPIC. Польоти Solo 
(коли на борту немає інструктора чи екзаменатора) записуються як PIC. 

1.19  ПЛАНУВАННЯ ПОЛЬОТІВ (ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ) 

Планування польотів проводиться на основі плану льотної підготовки курсанта, 
затвердженого Головним льотним інструктором відповідно до програми льотної 
підготовки.  

Документом, що дає право інструктору з льотної підготовки на виконання польоту є 
Завдання на політ. Завдання на політ виписується пілотом-інструктором основуючись на 
плані льотної підготовки. 

Також на основі плану льотної підготовки, за потреби, інструктор подає заявки виконання 
польотів до адміністрації АТО.  

При плануванні своїх польотів інструктор має брати до уваги всю наявну аеронавігаційну 
інформацію (метео, НОТАМи, карти тощо). 

1.20  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

1.20.1                БЕЗПЕКА ПОЛЬОТІВ 

1.20.1.1 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

Всі ПС обладнано двома радіостанціями, вогнегасником та аптечкою. В приміщеннях АТО 
на аеродромі завжди у наявності є вогнегасники та аптечки первинної медичної допомоги. 

1.20.1.2 РАДІООБАЧНІСТЬ 

Політика CHAS не передбачає постійний моніторинг радіоефіру наземними службами. 
Лише при виконанні самостійних (solo) польотів курсантом, закріплений за ним інструктор 
буде постійно прослуховувати ефір за допомогою радіостанції. 

1.20.1.3 АВІАЦІЙНІ ПОДІЇ ТА ІНЦИДЕНТИ 

Дивись CHAS-OMM, частина 3. 

1.20.1.4 ВИЗНАЧЕННЯ – АВІАЦІЙНА ПОДІЯ 

Дивись CHAS-OMM, частина 3. 

1.20.1.5 ВИЗНАЧЕННЯ – СЕРЙОЗНЕ ТІЛЕСНЕ УШКОДЖЕННЯ 

Дивись CHAS-OMM, частина 3. 

1.20.1.6 ПРОЦЕДУРА ЗВІТНОСТІ 

Дивись CHAS-OMM, частина 3. 
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1.20.1.7 НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІНЦИДЕНТИ 

Дивись CHAS-OMM, частина 3. 

1.20.1.8 НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОДІЇ 

Дивись CHAS-OMM, частина 3. 

1.20.1.9 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНЕ ЗБЛИЖЕННЯ ПС У ПОВІТРІ 

Дивись CHAS-OMM, частина 3. 

1.20.1.10 ЗІТКНЕННЯ З ПТАХАМИ 

Дивись CHAS-OMM, частина 3. 

1.20.1.11 СУПУТНІЙ СЛІД 

Дивись CHAS-OMM, частина 3. 

1.20.1.12 ОСНОВНІ ПОДІЇ 

Дивись CHAS-OMM, частина 3. 

1.20.2 АВІАЦІЙНА БЕЗПЕКА 

Дивись SECURITY Manual 
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2 ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ 

2.1 ОПИС ПС 

2.1.1 ПС ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ТА ЗАСТОСОВНІ КУРСИ ПІДГОТОВКИ 

Тип ПС та бортовий номер Опис та застосовні курси підготовки 
Piper PA34-200T Seneca II, 
UR-CQJ 

Дводвигунний, поршневий сухопутний, комплексний 
літак. 
 
CPL(A)/ME Modular, МЕ, IR/ME 

Cessna 172M,  
UR-CQF 

Однодвигунний, поршневий, сухопутний, літак. 
 
LAPL(A), PPL(A), CPL(A) Modular, SEP(L), NVFR IRI, CRI, 
FI(A), Revalidation and Time building 

Cessna 172M,  
UR-CPD 

Однодвигунний, поршневий, сухопутний літак. 
 
LAPL(A), PPL(A), CPL(A) Modular, SEP(L), NVFR, IRI, CRI, 
FI(A), Revalidation and Time building 

Cessna 172M,  
UR-CSR 

Однодвигунний, поршневий, сухопутний літак. 
 
LAPL(A), PPL(A), CPL(A) Modular, SEP(L), IR(A)/SEP 
Modular, NVFR, IRI, CRI, FI(A), Revalidation and Time 
building 

Cessna 172M,  
UR-OBA 

Однодвигунний, поршневий, сухопутний літак. 
 
LAPL(A), PPL(A), CPL(A) Modular, SEP(L), NVFR, IRI, CRI, 
FI(A), Revalidation and Time building 
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2.2 ВИКОРИСТАННЯ ПС 

2.2.1 КАРТИ КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕВІРОК 

Стандартні, нестандартні та аварійні карти контрольних перевірок (чек-листи) містяться у 
відповідних КЛЕ (POH). Зазначені КЛЕ мають розглядатися як додатки до цієї частини ОМ.  

Тип, реєстрація Сторінки КЛЕ (POH/FM) ПС  Ревізія 
PA34-200T, UR-CQJ сторінки з 3-3 по 3-7, керівництва 1977, 1978 рік 

C172M, UR-CQF сторінки з 3-3 по 4-9, керівництва 1976 рік 
F172M, UR-CPD сторінки з 3-3 по 4-9, керівництва 1976 рік 
C172M, UR-CSR сторінки з 3-3 по 4-9, керівництва 1976 рік 
C172M, UR-OBA сторінки з 2-1 по 2-12, керівництва 1974 рік 

2.2.2 ОБМЕЖЕННЯ 

Всі обмеження за типами ПС містяться у відповідних КЛЕ (POH). Зазначені КЛЕ мають 
розглядатися як додатки до цієї частини ОМ.  

Тип, реєстрація Сторінки КЛЕ (POH/FM) ПС  Ревізія 
PA34-200T, UR-CQJ сторінки з 2-1 по 2-10, керівництва 1980 рік 

C172M, UR-CQF сторінки з 2-1 по 2-12, керівництва 1976 рік 
F172M, UR-CPD сторінки з 2-1 по 2-12, керівництва 1976 рік 
C172M, UR-CSR сторінки з 2-1 по 2-12, керівництва 1976 рік 
C172M, UR-OBA сторінки з 2-1 по 2-12, керівництва 1974 рік 

2.2.3 ОБСЛУГОВУВАННЯ 

CHAS має відповідні сертифікати організації з управління підтриманням льотної придатності 
та організації з технічного обслуговування авіаційної техніки, тому відповідна діяльність 
виконується відповідними підрозділами CHAS. 

Управління підтриманням льотної придатності навчальних повітряних суден здійснюється: 
ТОВ «ЧВАШ», Сертифікат схвалення № UA.MG.0095. 

Технічне обслуговування навчальних повітряних суден здійснюється: ТОВ «ЧВАШ», 
Сертифікат схвалення № UA.145.0103. 

2.2.4 ТЕХНІЧНІ ЖУРНАЛИ 

Всі пілоти, у тому чисті курсанти при виконання самостійних польотів, відповідають за 
перевірку бортового технічного журналу. Така перевірка має бути виконана до запуску 
двигуна з метою пересвідчення, що літак перебуває у справному стані і може виконувати 
запланований політ.  
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КПС ПС має поставити підпис у графі «пілот», засвідчивши тим самим що він переконаний, 
що передпольотний огляд було виконано у повному обсязі та стан паливно-мастильних 
матеріалів відповідає запланованому польоту. 

Після завершення польоту, КПС відповідає за запис льотного часу та будь яких зауважень. 
Якщо курсант має будь-які сумніви з приводу працездатності літака, то це має бути 
предметом розгляду з відповідним льотним інструктором.  

Будь який дефект, що відображено у технічному журналі, має бути усунений або 
ліцензованим технічним персоналом, або іншою уповноваженою особою, до виконання 
наступного польоту. 

Потрібно дотримуватися обережності при заповненні бортового технічного журналу, для 
того щоб записи до нього заносилися точно, чітко і в повному обсязі. Час записується у 
форматі UTC. 

При виконанні маршрутних польотів, КПС ПС має право проводити лише ті роботи, що 
зазначено в POH літака (наприклад заправка паливом чи мастилом). 

2.3 АВАРІЙНІ ТА СТАНДАРТНІ ПРОЦЕДУРИ  

2.3.1 АВАРІНІ ПРОЦЕДУРИ 

Всі аварійні процедури за типами ПС містяться у відповідних КЛЕ (POH). Зазначені КЛЕ 
мають розглядатися як додатки до цієї частини ОМ.  

Тип, реєстрація Сторінки КЛЕ (POH/FM) ПС  Ревізія 
PA34-200T, UR-CQJ сторінки з 3-1 по 3-18, керівництва 1980 рік 

C172M, UR-CQF сторінки з 3-1 по 3-15, керівництва 1976 рік 
F172M, UR-CPD сторінки з 3-1 по 3-15, керівництва 1976 рік 
C172M, UR-CSR сторінки з 3-1 по 3-15, керівництва 1976 рік 
C172M, UR-OBA сторінки з 3-1 по 3-15, керівництва 1974 рік 

2.3.1 СТАНДАРТНІ ПРОЦЕДУРИ 

Всі стандартні процедури за типами ПС містяться у відповідних КЛЕ (POH). Зазначені КЛЕ 
мають розглядатися як додатки до цієї частини ОМ.  

Тип, реєстрація Сторінки КЛЕ (POH/FM) ПС  Ревізія 
PA34-200T, UR-CQJ сторінки з 2-1 по 2-10, керівництва 1979 рік 

C172M, UR-CQF сторінки з 2-10 по 2-18, керівництва 1976 рік 
F172M, UR-CPD сторінки з 2-10 по 2-18, керівництва 1976 рік 
C172M, UR-CSR сторінки з 2-10 по 2-18, керівництва 1976 рік 
C172M, UR-OBA сторінки з 2-10 по 2-18, керівництва 1974 рік 
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2.4 РАДІО ТА РАДІОНАВІГАЦІЙНІ ЗАСОБИ 

2.4.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Літаки CHAS будуть використовуватися лише з урахуванням наявних радіо та 
радіонавігаційних засобів. Перелік встановлених радіо та радіонавігаційних засобів за 
типами ПС наведено нижче: 

ПС I/C COM1 COM2 NAV1 NAV2 GPS ADF DME 
UR-CQJ V V V V V V V V 
UR-CQF V V V V V V V X 
UR-CPD V V V V V X V V 
UR-CSR V V V V V X V V 
UR-OBA V V V X X V X X 

2.5 ДОПУСТИМІ НЕДОЛІКИ 

Літаки повинні відповідати мінімальним вимогам до льотної придатності протягом усього 
часу, а все обладнання що вимагається Національним вимогам, відповідно до виду 
виконуваних польотів, має бути встановлено і бути у робочому стані. 

2.5.1 ЛІТАКИ, ЩО МАЮТЬ MEL 

CHAS не має у своєму парку повітряних суден, що мають MEL. 
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3 МАРШРУТИ 

3.1 ВИКОНАННЯ 

3.1.1 ЗЛІТ 

Зверніться до наведеної нижче таблиці для отримання відповідної інформації про льотні 
характеристики відповідного типу ПС: 

Тип, реєстрація Сторінки КЛЕ (POH/FM) ПС  Ревізія 
PA34-200T, UR-CQJ сторінки з 5-16 по 5-19, керівництва 1980 рік 

C172M, UR-CQF сторінки з 5-1 по 5-21, керівництва 1976 рік 
F172M, UR-CPD сторінки з 5-1 по 5-21, керівництва 1976 рік 
C172M, UR-CSR сторінки з 5-1 по 5-21, керівництва 1976 рік 
C172M, UR-OBA сторінки з 5-1 по 5-21, керівництва 1974 рік 

Багатодвигунні літаки завжди повинні мати можливість прольоту перешкоди при відмові 
одного двигуна. 

За можливості, зліт завжди має виконуватися з самого початку злітно-посадкової смуги. 

3.1.2 МАРШРУТИ 

При виконанні маршрутного польоту, максимальна дистанція запланованого маршруту, 
для повністю заправленого ПС, без дозаправки має становити не більше: 

Тип, реєстрація відстань  
PA34-200T, UR-CQJ 1200 км 

C172M, UR-CQF 600 км 
F172M, UR-CPD 600 км 
C172M, UR-CSR 600 км 
C172M, UR-OBA 600 км 

Дистанція вказана для штильових умов, із урахуванням аеронавігаційного запасу на 45 
хвилин. 

На аеродромі (ЗПМ) на/з якого планується маршрутний політ повинні бути дозволені 
навчальні польоти, крім цього аеродром (ЗПМ) повинен бути придатним для польотів ПС 
відповідного типу, та мати діюче посвідчення.  

При плануванні маршрутного польоту завжди має бути заплановано запасний(і)  аеродром. 

При виконанні самостійних польотів курсантів за маршрутом, обов’язково має бути подано 
план польоту (flight plan) до відповідного органу ОПР. 

 



 
OPERATIONS MANUAL 

 
ЧАСТИНА 3. МАРШРУТИ 
 

  

 
Видання 
Оригінал 

Ревізія 
2 

Дата ревізії 
15.01.2021 CHAS-OM Сторінка 46 

 

3.1.3 ПОСАДКА 

Зверніться до наведеної нижче таблиці для отримання відповідної інформації про льотні 
характеристики відповідного типу ПС: 

Тип, реєстрація Сторінки КЛЕ (POH/FM) ПС  Ревізія 
PA34-200T, UR-CQJ сторінки з 5-29 по 5-34, керівництва 1980 рік 

C172M, UR-CQF сторінки з 5-1 по 5-21, керівництва 1976 рік 
F172M, UR-CPD сторінки з 5-1 по 5-21, керівництва 1976 рік 
C172M, UR-CSR сторінки з 5-1 по 5-21, керівництва 1976 рік 
C172M, UR-OBA сторінки з 5-1 по 5-21, керівництва 1974 рік 

Багатодвигунні літаки завжди повинні мати можливість прольоту перешкоди при відмові 
одного двигуна. 

3.2 ПЛАНУВАННЯ ПОЛЬОТУ 

3.2.1 ПАЛИВО 

При передпольотній підготовці, курсант завжди має візуально переконатися у кількості 
палива, а не покладатися на показники індикатора палива в кабіні пілота. Палива перед 
вильотом завжди має бути така кількість, щоб після прильоту в баках залишалося  на 45 
хвилин польоту. 

При розрахунках необхідної кількості палива на політ необхідно керуватися реальним 
споживанням палива конкретного ПС. 

Вага має значний вплив на льотні характеристики ПС. Потрібно пам’ятати, що коли літак має 
малу кількість палива, тобто він легкий, курсант буде мати тенденцію до виконання занадто 
високого заходження на посадку на завищеній швидкості, що  в свою чергу призведе до 
труднощів у виконання стандартної посадки. Тому літак має бути повністю заправлений, 
при виконанні першого самостійного польоту, що також підвищує безпеку у разі 
виникнення проблем із літаком чи аеродромом. Це правило слід застосовувати до 
набрання курсантом 5 годин самостійного нальоту. Далі кількість палива можна 
зменшувати до ¾ баку при польотах аеродромним колом. 

При виконанні заправки, необхідно керуватися відповідними процедурами, що містяться в 
POH конкретного літака. При заправці літака завжди має бути присутній PIC. 

Кожна заправка паливом повинна заноситися в Технічний бортовий журнал ПС із 
зазначенням:  

- залишку палива (з попереднього польоту); 
- заправлене паливо; 
- загальна кількість палива на борту. 
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3.2.2 МАСЛО 

Політ не повинен бути початий, якщо кількість мастила на ПС не покриває ті ж аспекти, що 
й по паливу та не відповідає мінімально необхідним, визначеним POH. 

Кількість масла має бути перевірена перед виконанням кожного польоту. 

3.2.3 МІНІМАЛЬНА БЕЗПЕЧНА ВИСОТА 

Відповідно до авіаційних правил (AIP, VFR, IFR, special VFR, night VFR) 

3.2.4 НАВІГАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ 

Відповідно до авіаційних правил (AIP, VFR, IFR, special VFR, night VFR) 

3.3 ЗАВАНТАЖЕННЯ 

3.3.1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

При розрахунках завантаження має бути застосовано реальна вага екіпажу та вантажу. 
Питома вага палива може бути прийнята виходячи із таблиці:  

При + 20оС питома вага бензину 0,730 г/см3 
При + 15оС питома вага бензину 0,735 г/см3 
При + 10оС питома вага бензину 0,739 г/см3 
При + 5оС питома вага бензину 0,743 г/см3 
При  0оС питома вага бензину 0,747 г/см3 
При - 5оС питома вага бензину 0,751 г/см3 
При - 10оС питома вага бензину 0,755 г/см3 

Зважаючи на незначні об’єми мастила, його питома вага може прийматися без поправок на 
зміну температури навколишнього середовища. 
 
При розрахунках, питома вага мастила приймається рівною – 0,9 г/см3. 

3.3.2 ЗАГРУЗОЧНА ВІДОМІСТЬ 

Перед виконанням польоту, завжди має бути підготовлена та заповнена загрузочна 
відомість. Ця відомість має бути залишена у кімнаті для проведення брифінгу.  

Зважаючи на центрувальні графіки ПС, що використовує CHAS, при виконанні польотів 
аеродромним колом та знаходженні на борту лише курсанта та інструктора на своїх 
робочих місцях, загрузочну відомість можна не заповнювати. 
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3.4 МЕТЕОРОЛОГІЧНІ МІНІМУМИ ДЛЯ ВІКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ ЗА ВИЙНЯТКОМ 
УЧБОВИХ 

При виконанні таких польотів, інструктором, має застосовуватися його метеорологічний 
мінімум. 

Швидкість вітру не повинна перевищувати 20 м/с. Бічна складова вітру під час зльоту і 
посадки не повинна перевищувати 7 м/с. 

3.5 МЕТЕОРОЛОГІЧНІ МІНІМУМИ ПРИ ВИКОНАННІ УЧБОВИХ ЧИ САМОСТІЙНИХ 
ПОЛЬОТІВ 

Всі польоти повинні виконуватися у візуальних умовах (VMC). При цьому для польотів по 
колу видимість у польоті 5 км., по горизонталі відсутність хмар в напрямку польоту та при 
видимості земної або водної поверхні. Відстань до хмар по вертикалі* *: 

200 футів (50 м) - до нижньої межі хмар при виконанні польотів поза гірськими районами з 
приладовою швидкістю 160 вузлів та менше; 

400 футів (100 м) - до нижньої межі хмар при виконанні польотів у гірських районах, а також 
поза гірськими районами з приладовою швидкістю більше ніж  161 вузлів.  

Для польотів в зоні відпрацювання техніки пілотування та за маршрутом. видимість у 
польоті 5 км., відстань до хмар по горизонталі 1500 м, по вертикалі 1000 футів (300 м).** 

При самостійних польотах курсантів аеродромним колом та в зону має бути забезпечено 
450 метрів до нижньої межі хмар та 5000 метрів горизонтальної видимості. * * 

При самостійних польотах курсантів за маршрутом має бути забезпечено 600 метрів до 
нижньої межі хмар та 8000 метрів горизонтальної видимості на протязі всього маршруту.** 

**Забороняються польоти в межах ближче ніж 5 морських миль (10 км.) від мощно чи 
кучево – дощовоі хмарності та під мощно чи кучово – дощовою хмарністю  

Під час самостійних польотів курсантів швидкість вітру не повинна перевищувати 8 м/с. 
Бічна складова вітру під час зльоту і посадки не повинна перевищувати 5 м/с.  

За винятком наявності дозволу, виданого диспетчерським органом (відомчим органом 
УПР), зльоти, посадки або вхід в зону аеродромного руху за ПВП не виконуються на 
аеродромі, який знаходиться в межах диспетчерської зони (зони УПР аеродромів 
державної авіації), при висоті нижньої межі хмар менше ніж 450 метрів (1500 футів) та 
видимості біля землі менше ніж 5 кілометрів. 
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Польоти за ПВП в період між заходом та сходом сонця поза гірськими районами 
виконуються за таких умов: 

Видимість біля землі не менше 8 км, висота нижньої межі хмар не менше 600 метрів (1800 
футів); 

Мінімальна висота польоту над земною або водною поверхнею не менше 300 метрів (1000 
футів). 

Вертикальна відстань до нижньої межі хмар не менше 300 метрів 

3.6 НАВЧАЛЬНІ МАРШРУТИ/ЗОНИ 

3.6.1 ГОДИНИ РОБОТИ АЕРОДРОМУ 

Години роботи аеродрому зазначено в AIP (розділ AD), або в інструкції з виконання польотів 
конкретного аеродрому. Необхідно планувати маршрутні польоти таким чином, щоб 
виліт/приліт з/на аеродром був на 30 хвилин раніше кінця роботи аеродрому. 

3.6.2 ПРОЦЕДУРИ РУЛІННЯ 

Руління має виконуватися зі швидкістю не більше 5 км/год (візуально це дорівнює 
швидкості швидко крокуючої людини). 

3.6.3 ПРОЦЕДУРИ ПОЛЬОТУ АЕРОДРОМНИМ КОЛОМ 

Політ аеродромним колом виконується на висоті аеродромного кола. 

Потрібно постійно прослуховувати радіоефір задля контролю місяця знаходження інших ПС 
в аеродромному колі. Також необхідно постійно доповідати про своє місце в 
аеродромному колі. Доповідь, як правило, виконується в точках виконання повороту та на 
прямій: «На первом», «на четвертом», «на прямой». 

3.6.4 СХЕМА ВИЛЬОТУ ЗА ПВП 

Відхід від аеродромного кола польотів виконується в одному з поворотів аеродромного 
кола із доповіддю про свої наміри.   

3.6.5 ЗНИЖЕННЯ ШУМУ 

Процедури зниження шуму не застосовуються. Однак слід уникати польотів в районах 
аеродромів над житловими будинками, а якщо це неможливо то необхідно намагатися 
виконувати політ на істинній висоті більше 300 метрів, окрім моменту виконання посадки 
чи зльоту. 
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3.6.6 МІСЦЕВІ ПІЛОТАЖНІ ЗОНИ 

Місцеві пілотажні зони зазначено в «інструкції з виконання польотів в районі аеродрому» 
конкретного аеродрому. При виконанні навчальних прольотів «у зону» необхідно 
користуватися саме цими зонами. 

3.6.7 СТАНДАРТНІ МАРШРУТИ 

Політика CHAS передбачає самостійну розробку та розрахунок маршрутних польотів 
курсантами відповідно до потреби програми льотної підготовки та на підставі вимог що 
надав інструктор. Однак при виконанні польоту із посадкою на двох різних аеродромах 
мають використовуватися стандартні маршрути, що зазначено у відповідних курсах 
підготовки (PPL та CPL). 

3.6.8 ЗАБОРОНЕНІ ТА НЕБЕЗПЕЧНІ ЗОНИ 

Заборонені зони мають завжди оминатися осторонь, а небезпечні зони мають оминатися у 
відповідності до графіку їхньої роботи у відповідності до AIP та NOTAM. 

При розробці та розрахунку маршруту завжди має використовуватися AIP з картами 
останньої ревізії та наявна інформація NOTAM. При підготовці інструментальних польотів 
має використовуватися інформація із збірників JEPPESEN.  

3.6.9 ПРОЦЕДУРИ ВХОДУ В АЕРОДРОМНЕ КОЛО ПОЛЬОТІВ 

Перед входом в аеродромне коло за 10 хвилин необхідно вийти на зв'язок із аеродромом 
та доповісти про свої наміри чи запросити дозвіл (якщо застосовне). Повторна 
доповідь/запит має відбутися за 2-3 км до входження в аеродромне коло. Як правило, вхід 
має виконуватися в одному із поворотів аеродромного кола «по дотичній» у напрямку 
польоту аеродромним колом. 

3.6.10 ПІСЛЯПОЛЬОТНІ ПРОЦЕДУРИ 

Після прильоту, PIC повинен виконати післяпольотний огляд, щоб переконатися у 
відсутності будь яких пошкоджень ПС у наслідок виконаного польоту та передати ПС 
наступному екіпажу або здати під охорону співробітникам аеродрому (ЗПМ).  
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4 ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ 

4.1 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Особою, яка відповідає за стандарти та кваліфікацію льотного складу в CHAS є Керівник 
підготовки. 

Керівник підготовки відповідає за якість та зміст наданої інструкторському складу 
підготовки. Будь яка необхідна додаткова підготовка співробітників CHAS може бути 
виконана у поєднанні із підготовкою з підвищення кваліфікації, як зазначено у пункті 4.6, 
Керівництва. Стандартизація підготовки має відслідковуватися під час проведення 
брифінгів та навчальних польотів з курсантами CHAS. 

Інструктор ні в якому випадку не має права виконання польоту якщо строк дії медичного 
сертифікату чи відповідної кваліфікаційної відмітки закінчився. Також такий інструктор не 
може виконувати нагляд за курсантом, що виконує самостійний (solo) політ. За дотримання 
цього правила інструктор несе персональну відповідальність. 

4.2 ПОЧАТКОВА ПІДГОТОВКА 

CHAS виконує початкову підготовку льотних інструкторів. Вимоги та процедура підготовки 
вказано у відповідному курсі підготовки. Після завершення навчання за вказаним курсом, 
інструктор також має відповідати вимогам п.4.2.1 цього Керівництва. 

4.2.1 ВИМОГИ ДО ЛЬОТНИХ ІНСТРУКТОРІВ при зміні навчального закладу. При переході з 
іншого навчального центру, льотні інструктори мають виконати, та відповідати наступним 
вимогам: 

Має бути виконано початкове навчання з льотними інструкторами  до початку виконання 
ними своїх прямих обов’язків в CHAS. Має бути розглянуто наступні теми: 

● Перевірка льотно-інструкторських навичок у польоті з CFI на кожному типі/класі ПС в 
умовах реального польоту, на якому інструктор має виконувати свої функції у 
майбутньому; 

● Структура організації, процедури та стандартизація; 
● Теоретична підготовка щодо типів літаків на яких виконуються учбові польоти;  
● Документація CHAS (OM, OMM, TM, SMS, CMS); 
● Процедури обслуговування; 
● Курси підготовки: 

o Програми теоретичної підготовки;  
o Програми льотної підготовки; 

● Аварійне навчання; 
● Ознайомлення із районом виконання польотів; 
● Перевірка вивчених матеріалів під розпис в журналах ознайомлення. 
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При підготовці до викладання за теоретичними програмами підготовки, до початку 
виконання прямих обов’язків з навчання, має бути виконано тестову лекцію. 

Має бути пройдено  тренування по аварійним процедурам та використанню аварійно- 
рятувального обладнання. Даний вид тренування проводиться на базі сертифікованих 
навчальних закладів.  

Має бути пройдено навчання з авіаційної безпеки для льотного складу. Даний вид навчання 
проводиться на базі сертифікованих навчальних закладах. 

4.3 ПІДТВЕРДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Льотний інструктор буде перевірений на відповідність стандартам підготовки Керівником 
підготовки через 6 місяців після початку виконання своїх функціональних обов’язків. У 
подальшому льотні інструктори підлягають перевірці Керівником підготовки на 
відповідність стандартам підготовки кожні 12 місяців. Після даного оцінювання, льотний 
інструктор за рішенням Керівника підготовки, у випадку необхідності, буде направлений на 
додаткове навчання чи періодичну підготовку. Результати таких оцінок мають бути 
відображені у письмовому вигляді та зберігатися у особовій справі пілота – інструктора. 

Для продовження терміну дії кваліфікаційної відмітки FI, інструктор має виконати мінімум 
дві умови із наведених нижче, а саме: 

а) для FI літаків - провести не менше 100 годин льотної підготовки на літаках як FI, CRI, IRI 
або екзаменатор протягом діючої кваліфікаційної відмітки, включаючи не менше 30 годин 
льотної підготовки протягом 12  

місяців, що передують даті закінчення терміну дії кваліфікаційної відмітки FI, 10 годин із цих 
30 годин мають бути підготовкою для IR, якщо продовжуються права з ведення підготовки 
для отримання IR; 

б) брати участь у семінарі або пройти КПК для FI за програмами, затвердженими 
Державіаслужбою протягом 12 місяців, що передують даті закінчення терміну дії 
кваліфікаційної відмітки FI; 

в) пройти професійну перевірку за відповідною програмою протягом 12 місяців, що 
передують  даті закінчення терміну дії кваліфікаційної відмітки FI. 

4.4 СТАНДАРТИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Для досягнення бажаного стандарту підготовки, використовуються наступні процедури: 

● Планові та позапланові зустрічі; 
● Планове та позапланове оцінювання прогресу навчання; 
● Планові та позапланові навчання з безпеки польотів; 
● Періодична підготовка персоналу; 
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● Використання форменого одягу персоналом; 
● Використання розроблених CHAS методичних розробок; 

Задля забезпечення стандартизації підготовки здійснюються планові та позапланові 
зустрічі. Заплановані зустрічі відбуваються у встановлені строки для конкретної групи осіб. 
Позапланові зустрічі відбуваються у будь який момент, у випадку якщо ситуація, що 
склалася, може перерости у таку що становитиме загрозу процесу навчання чи безпеці. 
Окрім цього можуть бути офіційні і неофіційні зустрічі. Під час  неофіційних зустрічей 
ведення протоколу не є необхідним. Проведення офіційних зустрічей вимагає ведення 
протоколу, що має містити принаймні таку інформацію: 

● Дата зустрічі; 
● Ціль зустрічі; 
● Присутні співробітники та курсанти; 
● Теми, що були розглянуті. 

Зустрічі відбуваються між: 

● Керівництвом та інструкторами; 
● Керівництвом та курсантами; 
● Інструкторами та курсантами. 

Ініціатором зустрічі можуть виступати керівництво CHAS, інструкторський склад та/або 
курсанти. 

4.5 ПРОФЕСІЙНІ ПЕРЕВІРКИ 

Професійні перевірки (кваліфікаційні та сертифікаційні) льотних інструкторів мають 
проводитися екзаменаторами, уповноваженими SAAU. 

Професійну перевірку, пілот – інструктор, має пройти протягом 12 місяців, до дати 
закінчення терміну дії кваліфікаційної відмітки FI. 

4.6 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Необхідність підвищення кваліфікації співробітників CHAS визначає Керівник підготовки та 
подає відповідні пропозиції у письмовому вигляді Відповідальному керівнику. 

Підвищення кваліфікації льотного складу CHAS відбувається згідно графіка, що 
затверджується Відповідальним керівником на початку кожного року. 

4.7 СТАНДАРТИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ АТО 

Оцінку підготовки співробітників CHAS виконують відповідні навчальні заклади, на базі яких 
було пройдено відповідну підготовку, згідно внутрішніх вимог. Льотні екзаменатори 
виконують оцінку співробітників CHAS згідно регламентуючих вимог SAAU. 
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ДОДАТОК 1 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕННЯ 

Терміни 

Авіаційна влада - державний орган України управління в галузі цивільної авіації, 
визначений ІСАО, як Відомство цивільної авіації. 

Авіаційний фахівець - фізична особа, яка пройшла спеціальну професійну підготовку і є 
власником відповідного свідоцтва. 

Автожир  -  літальний  апарат,  важчий за повітря, що підтримується  в  польоті за рахунок 
взаємодії повітря з одним або декількома несучими гвинтами, які вільно обертаються 
навколо осей, що перебувають приблизно у вертикальному положенні. 

Багатопілотний (багаточленний) літак/вертоліт - літак/вертоліт, сертифікований для 
виконання польотів при мінімальному складі екіпажу, принаймні з двох пілотів. 

Вертоліт - повітряне судно, важче за повітря, що підтримується в польоті переважно за 
рахунок реакції повітря з одним або декількома несучими гвинтами, що обертаються 
силовою установкою навколо осей, які розташовуються приблизно у вертикальному 
положенні. 

Вид повітряних суден - класифікація повітряних суден на підставі встановлених основних 
характеристик, наприклад: літак, вертоліт, планер та ін. 

Визначення сертифіката - процедура визначення відповідності вимогам органу виконавчої 
влади з питань ЦА сертифіката авіаційного навчального закладу (організації з підготовки 
авіаційного персоналу) іноземної держави, виданого повноважним органом цивільної 
авіації цієї держави або іншим повноважним органом цивільної авіації. 

Відновлення кваліфікаційної відмітки або дозволу - адміністративна процедура, що 
виконується після закінчення терміну дії кваліфікаційної відмітки або дозволу, яка 
відновлює права кваліфікаційних відміток або дозволу на наступний чітко визначений 
термін унаслідок виконання певних вимог. 

Другий пілот - це пілот, який здійснює інше, ніж командир корабля, пілотування 
повітряним судном, для якого необхідний більше ніж один пілот відповідно до переліку 
типів літаків/вертольотів або сертифікату типу повітряного судна, або керівництва з 
льотної експлуатації згідно з якими здійснюється політ, але крім пілота, який знаходиться 
на борту повітряного судна з метою льотної підготовки для отримання свідоцтва або 
кваліфікаційної відмітки. 
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Екзаменатор - це особа, яка має необхідну професійну підготовку, досвід та затверджена 
Повноважним органом ЦА України  для проведення теоретичної, професійної або льотної 
перевірок (тестування) авіаційного персоналу для видачі/продовження терміну дії 
відповідного свідоцтва або кваліфікаційної відмітки. 

Екіпаж повітряного судна - авіаційний персонал, який у встановленому порядку виконує 
обов’язки з керування та обслуговування повітряного судна при здійсненні польотів. 

Експлуатант - юридична або фізична особа, яка експлуатує чи пропонує послуги з  
повітряних суден. 

Інші навчальні пристрої - навчальні засоби, інші ніж пілотажні тренажери, комплексні 
навчальні пристрої або тренажери для відпрацювання техніки пілотування та навігації, які 
забезпечують засоби для навчання, де не обов’язкове повне відтворення кабіни екіпажу. 

Зчислення шляху - спосіб обчислення поточних координат місцезнаходження повітряного 
судна за елементами його руху. 

Кваліфікаційна відмітка - запис у свідоцтві, в якому вказуються особливі умови, права та 
обмеження щодо власника цього свідоцтва. 

Комплексний пілотажний  тренажер - це засіб комплексної підготовки льотного складу, до 
складу якого входить відтворений у реальному масштабі макет кабіни повітряного судна 
конкретного типу або конструкції, конкретної моделі або серії, який включає комплект 
обладнання та програмне  забезпечення, необхідне для відтворення умов експлуатації 
повітряного судна на землі та в повітрі, систему візуалізації, що відображає позакабінний 
простір, та систему імітації акселераційних впливів. 

Курсант-командир повітряного судна (SPIC) - час нальоту, протягом якого пілот-інструктор 
лише здійснює нагляд за курсантом, який діє в якості командира повітряного судна та не 
впливає або не контролює політ повітряного судна. 

Літак - повітряне судно, важче за повітря, що приводиться до руху силовою установкою і 
підйомна сила якого в польоті створюється переважно за рахунок аеродинамічних реакцій 
на нерухомих поверхнях за даних умов польоту. 

Медичне свідоцтво (сертифікат) - документ, що видається лікарсько-льотною 
сертифікаційною комісією та підтверджує відповідність його власника   конкретним 
вимогам придатності за станом здоров'я під час виконання функціональних обов'язків. 

Надлегке повітряне судно (моторне) - повітряне судно, обладнане силовою установкою, з 
максимальною сертифікованою злітною масою не вище 450 кг і згідно з експлуатаційною 
документацією мінімальною швидкістю звалювання у посадочній конфігурації не більше 65 
км/год. Моторні надлегкі повітряні судна за принципом  керування  поділяються на типи з 
балансирним та аеродинамічним керуванням. 
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Наліт з інструктором - польотний час, протягом якого власник свідоцтва або кандидат на 
його одержання проходить льотну підготовку на борту повітряного судна з інструктором, 
який має відповідне свідоцтво. 

Ніч - період часу між заходом та сходом сонця, що починається ввечері та закінчується 
вранці, коли центр сонячного диска розміщується на 6 градусів нижче обрію. 

Однопілотний літак - літак,  сертифікований для польотів  під керуванням одного пілота. 

Обслуговування повітряного руху - загальний термін, що означає у відповідних випадках 
політно-інформаційне обслуговування, аварійне оповіщення, консультативне 
обслуговування повітряного руху, диспетчерське обслуговування повітряного руху 
(районне диспетчерське обслуговування, диспетчерське обслуговування підходу або 
аеродромне диспетчерське обслуговування). 

Офіційний медичний висновок - висновок щодо конкретного випадку, зроблений 
медичними експертами в установленому порядку. 

Пілотування - зміна положення повітряного судна у просторі шляхом дії на органи 
керування протягом польотного часу. 

План польоту - документ установленої форми, що надається органам обслуговування 
повітряного руху командиром повітряного судна та містить визначені формалізовані 
відомості про передбачуваний політ або частину  

польоту, які необхідні для обробки, індикації та забезпечення польоту. 

Планер - повітряне судно, важче за повітря, що не приводиться до руху силовою 
установкою і підйомна сила якого створюється переважно за рахунок аеродинамічних 
реакцій на нерухомих поверхнях за даних умов польоту. 

Повітряне судно - літальний  апарат, що підтримується в атмосфері за рахунок його 
взаємодії з повітрям,  виключаючи взаємодію з повітрям, відбитим від земної поверхні. 

Повітряний рух - рух повітряних суден у польоті, а також рух на площі маневрування  
аеродрому. 

Пов'язане з ризиком вживання психоактивних речовин - вживання авіаційним 
персоналом одного або кількох психоактивних речовин, що призводить до: 

а) небезпеки для людини, що їх вживає, або загрози життю, здоров'ю або благополуччю 
інших людей; 

б) проблеми чи розладу професійного, соціального, психічного або фізичного 
характеру. 

Психоактивні речовини - алкоголь, опіоїди, каннабіоїди, седативні засоби, гіпнотичні 
препарати, кокаїн, інші психостимулювальні засоби, галюциногени та летючі розчинники. 
Виняток становлять тютюн і кофеїн. 
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Польотний час - період часу з моменту від початку руху літака з метою злету до закінчення 
пробігу після посадки. 

Повітряне судно - літальний апарат, що підтримується в атмосфері за рахунок його 
взаємодії з повітрям, виключаючи взаємодію з повітрям, відбитим від земної поверхні. 

Приватний пілот - особа, яка має свідоцтво пілота, яке не дає право виконувати польоти за 
винагороду. 

Продовження терміну дії кваліфікаційної відмітки або дозволу - адміністративна 
процедура, що виконується під час дії кваліфікаційної  відмітки або дозволу, яка дозволяє  
власнику свідоцтва  продовжувати  здійснювати  право, що надається кваліфікаційною 
відміткою або дозволом,  протягом наступного чітко визначеного періоду, внаслідок 
виконання певних вимог. 

Професійний пілот - особа, яка має свідоцтво пілота, яке надає право виконувати польоти 
за винагороду або за наймом (наприклад: комерційний, транспортний пілот). 

Професійна перевірка - демонстрація уміння для продовження або поновлення 
кваліфікаційної відмітки, яка також містить усний іспит, який може вимагати екзаменатор. 

Процедурний тренажер I типу - це нерухомий тренажер, що відтворює внутрішньокабінну 
обстановку певного класу ПС. 

Процедурний тренажер II типу - це нерухомий тренажер, до складу якого входить макет 
кабіни певного типу або класу ПС в обсязі, необхідному для імітації функціонування систем 
відповідно до їх функціонування на ПС. 

Рейтинг - кваліфікаційна відмітка, яка є невід'ємною частиною свідоцтва та встановлює 
особливі умови, права та обмеження щодо власника цього свідоцтва. 

Самостійний наліт курсанта-пілота - час польоту, протягом якого курсант-пілот є єдиною 
відповідальною особою на борту повітряного судна. 

Сектор маршруту (сектор) - політ, що включає зліт, вихід на маршрут, політ за маршрутом 
тривалістю не менше як 15 хвилин, зниження, заходження на посадку та посадку. 

Тип повітряного судна - всі повітряні судна такого самого  основного проектування, 
включаючи всі модифікації, крім модифікацій, які виникають в результаті зміни в 
обслуговуванні, в льотних характеристиках або у доповненні льотного екіпажу. 

Тренажер льотної підготовки - це засіб комплексної підготовки льотного складу на 
тренажері, до складу якого входять прилади, устаткування, панелі та засоби керування 
повітряним судном у межах відкритого або закритого макета кабіни повітряного судна, 
який включає  комплект обладнання та програмне забезпечення, необхідне для 
відтворення умов експлуатації повітряного судна на землі та в повітрі в межах можливостей 
систем, які моделюються на даному авіаційному тренажері. 
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Туристичний планер з двигуном (TMG) - планер з двигуном, що має свідоцтво льотної 
придатності, видане або прийняте державою-членом JAA, який обладнаний невисувним 
двигуном та невисувним повітряним гвинтом. Він повинен мати можливість здійснити зліт 
та підйом згідно з його власною силовою установкою відповідно до його керівництва з 
льотної експлуатації. 

Цивільне повітряне судно - повітряне судно, що занесене до Державного реєстру 
цивільних повітряних суден. 

Час наземного тренування за приладами - час, протягом якого пілот (член екіпажу 
повітряного судна) відпрацьовує на землі політ за приладами на комплексному 
пілотажному  тренажері, затвердженому Державіаслужбою України. 

Час польоту літака (наліт) - період часу від початку руху літака під час зльоту або від початку 
збільшення режиму роботи двигунів під час зльоту без зупинки на виконавчому старті до 
закінчення пробігу після посадки. 

Час польоту за приладами - час польоту, що виконується за умови, коли положення 
повітряного судна у просторі та його місцезнаходження визначаються екіпажем цілком або 
частково за пілотажними та навігаційними приладами. 

Час польоту (наліт пілота) за приладами - час, протягом якого пілот керує повітряним 
судном виключно за приладами без використання зовнішніх орієнтирів. 

Час підготовки з інструктором – польотний час або час наземного тренування за 
приладами, під час якого особа отримує підготовку з інструктором, який затверджений 
належним чином і для цієї мети. 

Член льотного екіпажу повітряного судна - особа авіаційного персоналу, на яку 
покладено обов'язки, пов'язані з керуванням повітряним судном протягом виконання 
політного завдання. 
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Скорочення 
А - літак; 
А/С - повітряне судно; 
ADF - автоматичний радіопеленгатор; 
AIP - збірник аеронавігаційної інформації; 
AIREP - доповідь з борта ПС про умови польоту (метео); 
АМЕ - уповноважений медичний експерт; 
АМС - прийнятні методи забезпечення відповідності; 
AMS - аеромедичний відділ; 
АТС - управління повітряним рухом; 
ATIS - автоматична аеродромна інформаційна служба; 
АТР - пілот транспортної авіації; 
ATPL - свідоцтво пілота транспортної авіації; 
BF - вільний аеростат; 
BITD - основи навчання при підготовці для польотів за приладами; 
САА - уповноважений орган цивільної авіації; 
CAS - відносна (земна) швидкість; 
CFI - головний пілот-інструктор; 
CTKI - головний інструктор з теоретичних знань 
CHAS - ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ВИЩА АВІАЦІЙНА ШКОЛА» 
CM - Керівник з якості 
СММ - Керівництво системи управління якістю  
СР - другий пілот; 
CPL - свідоцтво комерційного пілота; 
CQB - центральний банк питань; 
CRE - екзаменатор класу ПС;  
CRI - інструктор класу ПС; 
DME - всенаправлений дальномірний радіомаяк; 
DF - радіопеленгатор; 
EASA - Европейске агенство з безпеки польотів 
ENPT I - процедурний тренажер І типу; 
ENPT II - процедурний тренажер ІІ типу; 
ETA - очікуваний час прибуття; 
F/E - бортінженер; 
FCL - правила видачі свідоцтв льотному складу; 
FE - льотний екзаменатор; 
FI - льотний інструктор; 
FIE - екзаменатор льотних інструкторів; 
FS - комплексний пілотажний тренажер; 
FTD - тренажер льотної підготовки; 



 
OPERATIONS MANUAL 

 
ЧАСТИНА 5. ДОДАТКИ 
 

  

 
Видання 
Оригінал 

Ревізія 
0 

Дата ревізії 
01.05.2019 CHAS-OM Сторінка 62 

 

FTO - авіаційний навчальний заклад, який здійснює підготовку для отримання  
свідоцтва   члена   екіпажу   та   внесення   кваліфікаційних  відміток  у 
свідоцтво члена екіпажу; 

g - сила прискорення; 
GI - інструктор з теоретичної (наземної) підготовки;  
GP - планер; 
GPS - глобальна система визначення місцеположення; 
GNSS - глобальна навігаційна супутникова система (ГНСС); 
Н - вертоліт; 
HPA - літак з високими льотними характеристиками; 
НТ - керівник підготовки; 
IAS - інструментальна повітряна швидкість; 
ІСАО - міжнародна організація цивільної авіації; 
ІЕМ - матеріал, що містить тлумачення та пояснення; 
IFR - правила польотів за приладами; 
IFR-hood - засіб імітації польотів в СМУ; 
ІМС - метеорологічні умови для польотів за приладами; 
IR - кваліфікаційна відмітка польотів за приладами; 
IRE - екзаменатор польотів за приладами; 
IRI -  інструктор польотів за приладами; 
LMT - місцевий середній час; 
LOFT - льотна підготовка в умовах, що максимально наближені до реальних умов; 
МСС - взаємодія багаточленного екіпажу; 
ME - багатодвигунний; 
MEL - перелік необхідного бортового обладнання; 
МЕР - багатодвигунний поршневий; 
MET - багатодвигунний турбогвинтовий; 
METAR - авіаційний метеорологічний код для передачі зведень про фактичну погоду 
на аеродромі; 
МРА - багатопілотний літак; 
МРН - багатопілотний вертоліт; 
NDB - наземний радіопередавач ненаправленного випромінювання; 
NVFR - допуск до польотів уночі; 
nm - морські милі; 
NOTAM -  оперативно поширювана інформація (сповіщення ) про зміни в правилах 
проведення та забезпечення польотів і аеронавігаційної інформації; 
ОМ - Керівництво з виконання польотів 
ОММ - Керівництво з управління організацією 
OML - експлуатаційні обмеження багаточленного екіпажу; 
OSL - обмеження щодо забезпечення безпеки польотів; 
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OTD - інші навчальні засоби; 
Part - звід нормативно-правових вимог об’єднаної авіаційної влади Європи; 
PF - пілот, який пілотує; 
РІС - командир повітряного судна; 
PICUS - командир повітряного судна під наглядом; 
PNF - пілот, який не пілотує; 
POH - Pilot operation handbook  
PPL - свідоцтво приватного пілота; 
RMI - магнітний радіокомпас; 
QFE - барометричний тиск аеродрому; 
QNH - барометричний тиск приведений до рівня моря; 
RPM - обертів за хвилину; 
R/T - радіотелефонія; 
SAAU - Державна авіаційна служба України 
SE - однодвигунний; 
SEP - однодвигунний поршневий; 
SET - однодвигунний турбогвинтовий; 
SFE - екзаменатор тренажера; 
SFI - інструктор тренажера; 
SIGMET - повідомлення про значні метеорологічні зміни; 
SM - Керівник з безпеки 
SMS-М - Керівництво системи безпеки польотів 
SPA - однопілотний літак; 
SPH - однопілотний вертоліт ; 
SPIC - командир корабля-стажер; 
STD - комплексні навчальні засоби; 
TAF - прогноз погоди по аеродрому; 
TAS - істинна повітряна швидкість; 
ТМ - Керівництво з підготовки (тренувальне керівництво) 
TMG - туристичний планер з двигуном; 
TR - кваліфікаційна відмітка про тип ПС; 
TRE - екзаменатор типу; 
TRI - інструктор типу; 
TRTO - навчальний заклад, який здійснює підготовку для внесення у відповідальне 

свідоцтво члена екіпажу кваліфікаційної відмітки про тип ПС; 
UL - надлегкий; 
UTC - всесвітній скоординований час; 
VFR - правила візуального польоту; 
VHF - надвисокі частоти; 
VOR - Всенаправленный азимутальный радиомаяк; 



 
OPERATIONS MANUAL 

 
ЧАСТИНА 5. ДОДАТКИ 
 

  

 
Видання 
Оригінал 

Ревізія 
0 

Дата ревізії 
01.05.2019 CHAS-OM Сторінка 64 

 

VMC - метеорологічні умови для візуальних польотів; 
VSI - індикатор вертикальної швидкості; 
VS0 - мінімальна швидкість контрольованого польоту у посадочній конфігурації; 
VS1 - мінімальна швидкість контрольованого польоту у польотній конфігурації; 
АД - авіаційний двигун; 
АіРЕО - авіаційне і радіоелектронне обладнання; 
АДП - аеродромно - диспетчерський пункт; 
АМСГ - авіаційна метеорологічна синоптична група; 
АП - авіаційна подія; 
АРЗ - аварійно-рятувальні засоби; 
АРК - автоматичний радіокомпас; 
АТ - авіаційна техніка; 
АФТН - мережа авіаційного наземного зв’язку;  
ВПР - висота прийняття рішення; 
ГЗПС  - ґрунтова злітно-посадочна смуга; 
ЗАІ - збірник аеронавігаційної інформації; 
ЗАНГ - застосування авіації в народному господарстві; 
ЗПМ - злітно – посадковий майданчик; 
ЗПС - злітно-посадкова смуга; 
ІВП - інструкція виконання польотів; 
КВК - курс відновлення кваліфікації; 
КВП  - керівництво по виконанню польотів; 
ККП - карта контрольних перевірок; 
КЛЕ - керівництво з льотної експлуатації; 
КЛС - командно-льотний склад; 
КО - контрольний орієнтир; 
КП - керівник польотів; 
КПК - курс підтвердження кваліфікації;  
КПР - керування повітряним рухом; 
КПС - командир повітряного судна; 
КТЛ - комплексний тренажер літака; 
ЛА - літальний апарат; 
ЛЛСК - лікарсько-льотна сертифікаційна комісія; 
ЛС - льотний склад; 
м - метри; 
МКК - місцева кваліфікаційна комісія; 
МПЛ - місцеві повітряні лінії; 
НЗ - навчальний заклад; 
НПС - надлегке повітряне судно; 
ОВ - особливі випадки; 
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ОВП - особливі випадки польоту; 
ОПР - обслуговування повітряного руху; 
ОПРС - окрема привідна радіостанція; 
ПВП - правила візуальних польотів; 
ПМ - прямокутний маршрут; 
ПН - повітряна навігація (аеродромне коло польотів); 
ПНП - пілотажно-навігаційні прилади; 
ППП - правила польотів за приладами; 
ПС - повітряне судно; 
РА - район аеродрому; 
РВ - руль висоти; 
РД - рубіжна доріжка; 
РДЦ - районний диспетчерський центр; 
РЛС - радіолокаційна станція; 
РН - руль напрямку; 
РНТ - радіонавігаційна точка; 
РСП - радіолокаційна система посадки; 
РСТЗ - радіо-світлотехнічні засоби; 
РТЗ - радіотехнічні засоби; 
САІ - служба аеронавігаційної інформації; 
СКП - стартовий командний пункт; 
СМУ - складні метеорологічні умови; 
СТО - світлотехнічне обладнання; 
СУ  - силова установка; 
ТО - технічне обслуговування; 
ТЗН - технічні засоби навчання; 
УПР - управління повітряним рухом; 
ЦА - цивільна авіація; 
ЦЛЛСК - центральна лікарсько-льотна сертифікаційна комісія; 
ЧВАШ - Чернігівська вища авіаційна школа; 
ШЗПС - штучна злітно-посадочна смуга. 
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ДОДАТОК 2 
СТРУКТУРА АТО 
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ДОДАТОК 3  

КЕРІВНИЙ ПЕРСОНАЛ, КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ 
МОЖУТЬ ВИКОНУВАТИ ОБОВ’ЯЗКИ НА ПЕРІОД ВІДСУТНОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНИХ 
КЕРІВНИКІВ 

Посадові обов'язки 
Function 

П.І.Б. 
Name 

Контактна інформація 
Contacts 

Виконуючий обов'язки 
Deputized by 

Посада, виконуючого 
обов'язки 

Deputy Position 

Повний/не 
повний 

робочий день
Full/part time 

Відповідальний 
керівник 

Accoutable manager 

Льовін Віктор 
Анатолійович 

Volodymyr Yanin 

+380933112388 
ceo@chas.com.ua 

Єфіменко Ігор 
Борисович 

Yefimenko Igor 

Керівник підготовки 
Head of training 

Повний день 
Full time 

Керівник з якості  
 Quality Manager  

Іванченко Олександр 
Павлович 

Ivanchenko Aleksandr 

+380672585002 
qm@chas.com.ua 

Льовін Віктор 
Анатолійович 

Volodymyr Yanin 

Відповідальний 
керівник 

Accoutable manager 

Повний день 
Full time 

Керівник з безпеки 
 Safety Manager  

Іванченко Олександр 
Павлович 

Ivanchenko Aleksandr 

+380672585002 
qm@chas.com.ua 

Льовін Віктор 
Анатолійович 

Volodymyr Yanin  

Відповідальний 
керівник 

Accoutable manager 

Повний день 
Full time 

Керівник 
підготовки 

Head of training 

Єфіменко Ігор 
Борисович 

Yefimenko Igor 

+380685181627 
ht@chas.com.ua 

Петухов Юрій 
Васильович 

Petukhov Yuriy 

Головний льотний 
інструктор 

Chef flight instructor 

Повний день 
Full time 

Головний льотний 
інструктор 

Chef flight instructor 

Петухов Юрій 
Васильович 

Petukhov Yuriy 

+3800675382217 
flt.dep@chas.com.ua 

Єфіменко Ігор 
Борисович 

Yefimenko Igor 

Керівник підготовки 
Head of training 

Повний день 
Full time 

Головний 
інструктор з 

теоретичних знань 
Chef theoretical 

knowledge instructor 

Рубан Анатолій 
Іванович 

Ruban Anatolii 

+380503853639 
 

Єфіменко Ігор 
Борисович 

Yefimenko Igor 

Керівник підготовки 
Head of training 

Неповний 
день 

Part time 

 

 


