ПРЕС-РЕЛІЗ
Всеукраїнської профспілки пілотів
червень 2016 р.
щодо підготовки сучасних розслідувачів авіаційних подій
Всеукраїнська профспілка пілотів (ВПП) згідно з своєю Програмою діяльності на 2015-2016 рр.,
завдяки співпраці з Міжнародною Федерацією Асоціацій Лінійних Пілотів (IFALPA), а також взаємодії з
Державіаслужбою України та Інститутом ІКАО при Національному авіаційному університеті здійснила ряд
заходів для започаткування змін до підходів у системі розслідування авіаційних подій (АП) в Україні.


Організація сучасних курсів підготовки розслідувачів АП
На початку 2016 р. ВПП спільно з Державіаслужбою України та Інститутом ІКАО було
започатковано і успішно проведено курс з підготовки інспекторів з безпеки авіації
(внутрішні розслідування) при Інституті ІКАО. До викладання цього курсу було залучено викладачаінструктора із європейського регіону. За рахунок ВПП щонайменше 10-ть пілотів прослухали цей курс
та отримали відповідні сертифікати IКАО.
Доцільно зауважити, що організація курсу при Інституті ІКАО позитивно вплинуло на проходження
аудиту IКAO в Україні у квітні 2016 р. (в частині розслідування АП).
Наразі курс з підготовки фахівців з внутрішніх розслідувань при Інституті ІКАО проводиться на
постійній основі. До викладання цього курсу залучається пілот ВПП, який виконує польоти на
сучасній техніці.


Акредитація пілотів у якості розслідувачів IFALPA в Україні
У червні 2016 р. була проведена процедура акредитації (надання повноважень) українського пілота
Владислава Петренка (командира повітряного судна Боїнг-737, члена ВПП) у якості розслідувача
Міжнародної Федерації Асоціацій Лінійних Пілотів. Процедура акредитації проводилась IFALPA за
результатами проходження міжнародного курсу розслідувачів АП у Мексиці.
IFALPA проводить акредитацію діючих комерційних пілотів за відповідною програмою, яка
передбачає відбір пілотів на основі їх професійної підготовки, кваліфікації та досвіду, а також
успішного проходження міжнародного курсу розслідувачів АП. Це дає можливість залучати сучасних
професіоналів до будь-яких офіційних розслідувань АП та інцидентів у всьому світі.
Акредитація українського пілота є першою серед пілотів країн Балтії, Балкан, а також
пострадянського простору. Вона дозволяє залучати цього спеціаліста до розслідувань АП в Україні та
за її межами. Зокрема, відповідно до свого керівництва IFALPA повідомляє Державіаслужбу України про
наявність акредитованого розслідувача IFALPA в Україні та закликає залучати його до розслідувань АП.
ВПП має наміри збільшити кількість акредитованих розслідувачів IFALPA серед українських пілотів,
які виконують польоти на різних типах повітряних суден. Наприклад, кількість пілотів, які акредитовані
IFALPA в таких країнах як: Австралія, Австрія, Велика Британія, Італія, Мексика, Німеччина, Франція,
Японія,– складає від 4 до 16 пілотів. Тому, в жовтні-листопаді 2016 р. за профспілкові кошти заплановано
навчання українських пілотів на курсі IFALPA з розслідування АП (м. Дублін, Ірландія).
Також профспілка не залишає наміру підготовки декількох українських інструкторів (з числа пілотів,
які виконують польоти на сучасній техніці) для подальшого викладання ними відповідних курсів з
розслідування АП в Україні.
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