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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОХОДЖЕННЯ ЛЛСК
У МСЧ РСП «КИЇВЦЕНТРАЕРО» (М. БОРИСПІЛЬ)
Одним із пунктів програми діяльності Всеукраїнської профспілки пілотів (ВПП) у 2012 – 2013 рр.
була реалізація проходження лікарняної льотної сертифікаційної комісії (ЛЛСК) у м. Бориспіль.
Поставлене завдання було виконано завдяки ініціативі й активним діям ВПП, Асоціації
бортпровідників ЦА України (АБУ) та новому керівництву Сектору авіаційної медицини
Державіаслужби України (ДАСУ).
Зрушити дане питання з місця ВПП вдалось завдяки налагодженню ефективної роботи Сектору
авіаційної медицини ДАСУ та усунення протистоянь і блокувань щодо нормального розвитку авіаційної
медицини в Україні. Тим самим було створено підґрунтя для подальшого належного та кваліфікованого
проходження ЛЛСК у відповідності до європейських вимог.
До 29.03.2013 р. ЛЛСК у Київському регіоні проводилось лише в Державному авіаційному медичному
центрі цивільної авіації України (ДАМЦ ЦА), що в свою чергу створювало монополію в цій сфері. Хоча
існувала можливість проходити її і в МСЧ РСП «Київцентраеро», яка має умови для проведення ЛЛСК у
відповідності до авіаційних вимог. Така можливість була необхідною, тому що більшість пілотів та
бортпровідників проживають і працюють у м. Бориспіль. Зокрема, у багатьох готелях, які розташовані у
м. Бориспіль постійними клієнтами є іногородні екіпажі, що виконують рейси із аеропорту «Бориспіль».
ВПП ініціювала розгляд даного питання на зустрічах з керівництвом Мінінфраструктури України
(МІУ), ДАСУ, а також зверталась до керівництва ДП «Украерорух». Спільно з ВПП, АБУ та керівництвом
МСЧ РСП «Київцентраеро» обговорювались певні подальшій дії. ВПП та АБУ просували погодження
необхідних наказів Мініфраструктури в Державній службі України з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва.
Необхідно виокремити Асоціацію бортпровідників ЦА України, яка зробила вагомий внесок у
вирішенні цього питання, а саме її неабияку наполегливість і постійний контроль за виконанням
поставленого завдання через керівництво ДАСУ.
Враховуючи плідну співпрацю ВПП та Асоціації бортпровідників ЦА України органами
державної влади були прийняті нові Правила: щодо надання повноважень авіаційним медичним
центрам (наказ МІУ № 730 від 30.11.2012 р.) та щодо надання повноважень авіаційним медичним
екзаменаторам (наказ МІУ № 731 від 30.11.2012 р.).
Після чого, за результатами перевірки ДАСУ для надання повноважень МСЧ РСП
«Київцентраеро» підписаний наказ № 246 від 29.03.2013 р. «Про надання МСЧ РСП «Київцентраеро»
повноважень АМЦ на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу» та видане свідоцтво
АМЦ №02/2013, яким засвідчується, що АМЦ МСЧ РСП «Київцентраеро» Украероруху відповідає
вимогам законодавства України про цивільну авіацію та має право проводити медичну сертифікацію
авіаційного персоналу 1, 2, 3 класу.
Дані правила надали можливість проходити ЛЛСК у Київському регіоні в МСЧ РСП
«Київцентраеро», МЦ Національного авіаційного університету (МЦ НАУ) і в ДАМЦ ЦА. Вони ґрунтуються
на вимогах нового ПКУ, JAR-FCL 3 і мають чіткі вимоги до екзаменаторів і медичних центрів.
На сьогоднішній день в МСЧ РСП «Київцентраеро» вже 3 сертифікованих екзаменатора, в МЦ НАУ
– 1 екзаменатор, а в ДАМЦ ЦА – 4 екзаменатори. І з 8 до 19 квітня 4 українські екзаменатори за
підтримки програми TRACEСА проходять навчання у Римі (Італія), що в майбутньому надасть
можливість навчати медичних екзаменаторів відповідно до європейських вимог на території України.
Відповідно до інформації Завідувача Сектора авіаційної медицини ДАСУ проходити ЛЛСК у МСЧ
РСП «Київцентраеро» у м. Бориспіль можна з квітня 2013 р.
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