ЗРАЗОК
Рекомендована інформація
про перевірку Заявником технічного стану та
визначення льотної придатності літака
NK Заявник
Власник ПС

Адреса власника ПС/ телефон/факс/е-mail

Місце знаходження ПС (адресаF:
OK Дані про ПС
Тип ПС

Державний і реєстраційний знаки

Дата випуску ПС з заводу

Дата крайнього ремонту L еквівалентних робіт
години

Заводський та серійний номери

посадки

роки

Наліт з початку експлуатації
Наліт після останнього ремонту
Ресурси та строки
служби ПС

призначеного

Залишок ресурсів та
строків служби ПС

призначеного

до ремонту або еквівалентних робіт
до ремонту або еквівалентних робіт

PK Дані про Програму ТО
Дата схвалення Програми ТО
№ ревізіїI дата схвалення

4K Дані про ресурси та строки служби двигунів та повітряних гвинтів
Двигун № 1 L
Двигун № O

Повітряний гвинт № 1 L
Повітряний гвинт № O

Примітка

Тип
Заводський номер
Дата установки

При наданні
вперше

Дата випуску з заводу

При наданні
вперше

Дата крайнього ремонту

При наданні
вперше

Призначений ресурс та строк
служби (год./цикл./р.F

При наданні
вперше

Міжремонтний ресурс та строк
служби (год./цикл. /р.F

При наданні
вперше

Напрацювання з початку
експлуатації (год./цикл. /р.F
Напрацювання після крайнього
ремонту (год./цикл. /р.F
Залишок призначеного
ресурсу (год./цикл.F
Залишок призначеного
строку служби (до датиF

O

RK Дані про виконані роботи з ТО з дати проведення крайньої інспекції
Дата

Форми ТО

Напрацювання
(годиниF

№I дата
сертифіката
передачі
до експлуатації

Організація (уповно- Місце
важений персоналFI проведення
яка виконала роботи. робіт
№ Сертифіката
організації або
№ ліцензії персоналу

SK Додаткові дані
S.1. Статус директив льотної придатності від ______________ .
S.O. Статус агрегатів з обмеженим ресурсом від _______________ .
S.P. Дата крайнього зважування та визначення центрування: _______________________ .
S.4. Переобладнання / модифікації ПС _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(вид роботиI датаI назва організаціїI яка виконала роботиI місце виконанняF

TK ВисновокK На підставі перевірки технічного стану та аналізу експлуатаційної
документації повітряного судна підтверджуюI що для ПС виконані всі вимоги схваленої Програми
ТОI застосовних директив льотної придатності і спеціальних перевірок.
Повітряне судно технічно справне та придатне до польотів _____________________________
____________________________________________________________ на термін _________ місK
__________
Дата

_________________________ ________________________________
Підпис заявника

ПІБ

ПриміткаK Перевірку технічного стану рекомендовано проводити у період не раніше ніж за SM
днів до пред’явлення повітряного судна компетентному органу.

ЗРАЗОК
Рекомендована інформація
про перевірку Заявником технічного стану та
визначення льотної придатності вертольоту/автожиру
1. Заявник
Власник ПС

Адреса власника ПС/ телефон/факс/е-mail

Місце знаходження ПС (адреса):
O. Дані про ПС
Тип ПС

Державний і реєстраційний знаки

Дата випуску ПС з заводу

Дата крайнього ремонту / еквівалентних робіт
години

Заводський та серійний номери

посадки

роки

Наліт з початку експлуатації
Наліт після останнього ремонту
Ресурси та строки
служби ПС

призначеного

Залишок ресурсів та
строків служби ПС

призначеного

до ремонту або еквівалентних робіт
до ремонту або еквівалентних робіт

P. Дані про Програму ТО
Дата схвалення Програми ТО
№ ревізіїI дата схвалення

4. Дані про ресурси та строки служби двигунів, гвинтів та головного редуктора
Двигун № 1/
Двигун № O

Редуктор

Несучий гвинт
Номера ЛНГ

Хвостовий гвинт

Примітка

Номера ЛХГ

Тип
Заводський
номер
Дата установки
Дата випуску з заводу
Дата крайнього
ремонту
Призначений ресурс та
строк служби
(год/цикл. /р.)
Міжремонтний ресурс
та строк служби
(год/цикл. /р.)
Напрацювання з
початку експлуатації
(год/цикл. /р.)
Напрацювання після
крайнього ремонту
(год/цикл. /р.)
Залишок призначеного ресурсу
(год/цикл. /р.)
Залишок призначеного строку служби
(до дати)

При
наданні
вперше
При
наданні
вперше
При
наданні
вперше
При
наданні
вперше
При
наданні
вперше

O

5. Дані про виконані роботи з ТО з дати проведення крайньої інспекції
Дата

Форми ТО

Напрацювання
(години)

№I дата
сертифіката
передачі
до експлуатації

Організація (уповно- Місце
важений персонал)I проведення
яка виконала роботи. робіт
№ Сертифіката
організації або
№ ліцензії персоналу

6. Додаткові дані
6.1. Статус директив льотної придатності від ______________ .
6.O. Статус агрегатів з обмеженим ресурсом від _______________ .
6.P. Дата крайнього зважування та визначення центрування: _______________________ .
6.4. Переобладнання / модифікації ПС _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ .
(вид роботиI датаI назва організаціїI яка виконала роботиI місце виконання)

T. Висновок. На підставі перевірки технічного стану та аналізу експлуатаційної
документації повітряного судна підтверджуюI що для ПС виконані всі вимоги схваленої
Програми ТОI застосовних директив льотної придатності і спеціальних перевірок.
Повітряне судно технічно справне та придатне до польотів _____________________________
____________________________________________________________ на термін _________ міс.
__________
Дата

_________________________ _______________________________
Підпис заявника

ПІБ

Примітка. Перевірку технічного стану рекомендовано проводити у період не раніше ніж за 6M
днів до пред’явлення повітряного судна компетентному органу.

ЗРАЗОК
Рекомендована інформація
про перевірку Заявником технічного стану та
визначення льотної придатності теплового аеростату
NK Заявник
Власник ПС

Адреса власника ПС/ телефон/факс/е-mail

Місце знаходження ПС (адреса):
OK Дані про ПС
Тип ПС

Державний і реєстраційний знаки

Дата випуску ПС з заводу

Дата крайнього ремонту L еквівалентних робіт

Заводський та серійний номери

години

роки

Наліт з початку експлуатації
Наліт після останнього ремонту
Ресурси та строки
служби ПС

призначеного

Залишок ресурсів та
строків служби ПС

призначеного

до ремонту або еквівалентних робіт
до ремонту або еквівалентних робіт

PK Дані про Програму ТО
Дата схвалення Програми ТО
№ ревізіїI дата схвалення

4K Дані про ресурси та строки служби основних компонентів
Балон
№1

Балон
№O

Балон
№P

Балон
№4

Блок
пальників

Гондола

Примітка

Тип
Заводський номер
Дата установки

При наданні
вперше

Дата випуску з заводу

При наданні
вперше

Дата крайнього ремонту

При наданні
вперше

Призначений ресурс та
строк служби (год./р.)

При наданні
вперше

Міжремонтний ресурс та
строк служби (год./р.)

При наданні
вперше

Напрацювання з початку
експлуатації (год./р.)
Напрацювання після
крайнього ремонту (год./р.)
Залишок призначеного
ресурсу (год.)
Залишок призначеного
строку служби (до дати)

O

RK Дані про виконані роботи з ТО з дати проведення крайньої інспекції
Дата

Форми ТО

Напрацювання
(години)

№I дата
сертифіката
передачі
до експлуатації

Організація (уповно- Місце
важений персонал)I проведення
яка виконала роботи. робіт
№ Сертифіката
організації або №
ліцензії персоналу

SK Додаткові дані
6.1. Статус директив льотної придатності від ______________ .
6.O. Статус агрегатів з обмеженим ресурсом від _______________ .
6.P. Дата крайнього зважування: _______________________ .
6.4. Переобладнання / модифікації ПС _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ .
(вид роботиI датаI назва організаціїI яка виконала роботиI місце виконання)

TK ВисновокK На підставі перевірки технічного стану та аналізу експлуатаційної документації
повітряного судна підтверджуюI що для ПС виконані всі вимоги схваленої Програми ТОI
застосовних директив льотної придатності і спеціальних перевірок.
Повітряне судно технічно справне та придатне до польотів ______________________________
_____________________________________________________________ на термін _________ місK
__________
Дата

_________________________ ______________________________
Підпис заявника

ПІБ

ПриміткаK Перевірку технічного стану рекомендовано проводити у період не раніше ніж за 6M
днів до пред’явлення повітряного судна компетентному органу.

ЗРАЗОК
Рекомендована інформація
про перевірку Заявником технічного стану та
визначення льотної придатності планера
NK Заявник
Власник ПС

Адреса власника ПС/ телефон/факс/Е-mail

Місце знаходження ПС (адресаF:
OK Дані про ПС
Заводський та серійний номери

Тип ПС

Державний і реєстраційний знаки

Дата випуску ПС з заводу

Дата крайнього ремонту L еквівалентних робіт
години

посадки

роки

Наліт з початку експлуатації
Наліт після останнього ремонту
Ресурси та строки
служби ПС

призначеного

Залишок ресурсів та
строків служби ПС

призначеного

до ремонту або еквівалентних робіт
до ремонту або еквівалентних робіт

PK Дані про Програму ТО
Дата схвалення Програми ТО
№ ревізіїI дата схвалення

4K Дані про виконані роботи з ТО з дати проведення крайньої інспекції
Дата

Форми ТО

Напрацювання
(годиниF

№I дата
сертифіката
передачі
до експлуатації

Організація (уповно- Місце
важений персоналFI проведення
яка виконала роботи. робіт
№ Сертифіката
організації або №
ліцензії персоналу

O

RK Додаткові даніK
R.1. Статус директив льотної придатності від ______________ .
R.O. Статус агрегатів з обмеженим ресурсом від _______________ .
R.P. Дата крайнього зважування та визначення центрування: _______________________ .
R.4. Переобладнання / модифікації ПС _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ .
(вид роботиI датаI назва організаціїI яка виконала роботиI місце виконанняF

SK ВисновокK На підставі перевірки технічного стану та аналізу експлуатаційної
документації повітряного судна підтверджуюI що для ПС виконані всі вимоги схваленої
Програми ТОI застосовних директив льотної придатності і спеціальних перевірок.
Повітряне судно технічно справне та придатне до польотів ____________________________
____________________________________________________________ на термін _________ місK
__________
Дата

_________________________ _________________________________
Підпис заявника

ПІБ

ПриміткаK Перевірку технічного стану рекомендовано проводити у період не раніше ніж за SM
днів до пред’явлення повітряного судна компетентному органу.

