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ПРЕС-РЕЛІЗ 

Всеукраїнської профспілки пілотів  
травень 2016 р. 

 

щодо відновлення роботи по внесенню змін до Правил,  

затверджених наказом Державіаслужби України №920 від 05.12.2005 р. 

(скасування проходження піврічних медичних оглядів, оглядів після відпусток та довготривалих відряджень) 
 

17 травня 2016 р. відбулася трьохстороння зустріч представників Всеукраїнської профспілки пілотів, 

авіакомпанії «МАУ» та Державіаслужби України щодо внесення відповідних змін до нормативно-правових актів, 

які стосуються медичної сертифікації та медичних оглядів авіаційного персоналу (скасування проходження 

піврічних медичних оглядів, оглядів після відпусток та довготривалих відряджень).  

Представники авіакомпанії «МАУ» зазначили про недоліки в сфері медичної сертифікації авіаційного персоналу 

та застарілість норм національного законодавства. Було наголошено про відсутність результатів роботи зі сторони 

Державіаслужби України щодо приведення їх нормативно-правових актів у відповідність до європейських вимог та 

внесення змін до Правил, затверджених наказом Державіаслужби України №920 (надалі – Правил).                    

Також було задекларовано наміри авіакомпанії проводити медичну сертифікація свого авіаційного персоналу в 

країнах ЄС, оскільки медичний сертифікат європейського зразка визнається в Україні. Зауважувалось, що подальше 

ігнорування цієї проблеми може призвести до скорочення робочих місць авіамедичних екзаменаторів. 

Представники Всеукраїнської профспілки пілотів звертали увагу на напрацьований спільно з профспілками та 

Державіаслужбою України проект змін до Правил. Нагадувалось, що у квітні 2016 р. Всеукраїнська профспілка 

пілотів звернулась до новопризначеного Голови Державіаслужби України з вимогою невідкладно розблокувати 

процес внесення до Правил та опублікувати проекту наказу на офіційному сайті Державіаслужби України. 

Наголошувалось, що Державіаслужбою України було надано офіційну відповідь про відновлення роботи по 

внесенню змін до Правил. Зокрема, профспілка наполягала на невідкладному розміщенні на сайті Державіаслужби 

України (винесені на публічне обговорення) проекту Змін до Правил. Крім того, було зазначено про те, що 

проведення медичних оглядів належить до основних завдань Міністерства охорони здоров’я України, а не 

Державіаслужби України, яка відповідає за медичну сертифікацію авіаційного персоналу. 

Представники Державіаслужби України зазначили про відновлення роботи по внесенню змін до Правил, а також 

про напрацювання проекту авіаційних правил України, якими планується ввести в дію норми, які передбачені 

Регламентом ЄС №1178/2011 (PART-MED). 

 

26 травня 2016 р. на офіційному сайті Державіаслужби України (у розділі новини) було розміщено проект наказу 

Державіаслужби України про внесення змін до Правил. Упродовж 1-го місяця з дня опублікування проекту наказу 

Державіаслужба України збирає зауваження і пропозиції до проекту наказу.  
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