
РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 83/2014
від 29 січня 2014 року

яким встановлюються технічні вимоги та адміністративні заходи стосовно повітряних
перевезень суден згідно з Регламенту (ЄК) № 216/2008 Європейського парламенту та Ради

Європи

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,

Прийнявши до уваги положення  Договору про функціонування Європейського Союзу,

Беручи до уваги: Регламент (ЄК) № 216/2008 Європейського парламенту та Ради Європи
від 20 лютого 2008 року про загальні правила у сфері цивільної авіації, про утворення Європейського
агентства з питань авіаційної безпеки, про скасування Директиви
№ 91/670/ЄЕС, Директиви ЄС № 1592/2002 та Директиви ЄС № 2004/361, і зокрема Статті 8(5),

А також враховуючи наступні обставини:

(1) Регламент Комісії (ЄС) № 965/20122 встановлює технічні вимоги та адміністративні
процедури, пов’язані з повітряними перевезеннями, які прийшли на заміну Додатку ІІІ до
Регламенту Ради (ЄЕС) №3922/913, за винятком Підрозділу Q, який стосується обмежень
польотного часу та обмежень часу чергування, а також вимог щодо відпочинку.

(2) У відповідності до статті 22(2) Регламенту (ЄК) №216/2008, імплементаційні правила
стосовно польотного часу, часу чергування та вимог щодо відпочинку повинні від початку
включати в себе всі матеріально-правові положення Підрозділу Q Додатку ІІІ до
Регламенту (ЄЕС) №3922/91 з урахуванням найсучасніших науково-технічних даних.

(3) Цей Регламент являє собою імплементаційний засіб, про який йдеться в статтях 8(5) та
22(2) Регламенту (ЄК) №216/2008, а відтак Підрозділ Q Додатку ІІІ до Регламенту (ЄЕС)
№3922/91 мав би бути видалений у відповідності до статті 69(3) Регламенту (ЄК)
№216/2008. Проте Підрозділ Q Додатку ІІІ до Регламенту  (ЄЕС) №3922/91 повинен мати
силу і далі до моменту закінчення передбачених в цьому Регламенті перехідних періодів і
стосовно тих типів перевезень, для яких були встановлені імплементаційні заходи.

(4) Цей Регламент жодним чином не звужує дію обмежень та мінімальних стандартів, вже
встановлених Директивою Ради 2000/79/ЄК4, зокрема положень про робочий час та вільні
від чергувань дні, які повинні без винятків виконуватися стосовно льотного складу в
цивільній авіації. Положення цього Регламенту та інші положення, затверджені у
відповідності до цього Регламенту, не мають своєю метою надавати підстави для будь-
якого зниження існуючих рівнів захисту для льотного складу. Положення цього Регламенту
не забороняють і жодним чином не обмежують ті пов’язані з умовами роботи, захистом
здоров’я і технікою безпеки положення національних законів та колективних трудових
угод, які забезпечують ще кращий рівень захисту зазначеного персоналу.

(5) Держави-члени мають право відступати або відхилятися від положень цього Регламенту або
від пов’язаних з ним сертифікаційних специфікацій відповідно, якщо вони застосовують
положення, що забезпечують рівень безпеки, який є, принаймні, еквівалентним
передбаченому положеннями Регламенту рівню, для того, щоб конкретні особливості
країни або практичні аспекти роботи в ній були максимально враховані. Про всі відступи та
відхилення від положень цього Регламенту слід повідомляти і тлумачити їх у відповідності
до статей 14 і 22 Регламенту (ЄК) №216/2008, які забезпечують прийняття прозорих та
недискримінаційних рішень на основі об’єктивних критеріїв.

1 OJ L 79, 19.3.2008, стор. 1.
2 OJ L 296, 25.10.2012, стор. 1.
3 OJ L 373, 31.12.1991, стор. 4.
4 OJ L 302, 1.12.2000, стор. 57.



(6) Європейське агентство з авіаційної безпеки (далі – «Агентство») підготувало проект
імплементаційних правил та подало його як висновок5 до Комісії у відповідності до вимог
статті 19(1) Регламенту (ЄК) №216/2008.

(7) Таким чином, до Регламенту (ЄС) №965/2012 мають бути внесені зміни, що відображають
обмеження польотного часу і часу чергування, а також вимоги щодо відпочинку.

(8) Передбачені в цьому Регламенті заходи відповідають висновку Комітету, створеного у
відповідності до вимог статті 65 Регламенту (ЄК) №216/2008,

ПРИЙНЯЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

Стаття 1

До Регламенту (ЄС) №965/2012 вносяться наступні зміни:

(1) У статті (2) додати пункт (6) наступного змісту:

«(6) «Перевезення повітряним таксі» означає, з точки зору обмежень польотного часу
та часу чергування, комерційне перевезення повітряним транспортом поза
графіком на замовлення літаком, який має максимальну робочу пасажиромісткість
(МРПМ) 19 осіб або менше»;

(2) Статтю 8 замінити наступною редакцією:

«Стаття 8

Обмеження польотного часу

1. Комерційні авіаперевезення (КАП) проводяться у відповідності до вимог підрозділу ОПЧ
Додатку ІІІ.

2. Як відступ від вимог параграфу 1, комерційні авіаперевезення літаками в режимі
повітряного таксі, невідкладної медичної допомоги та пілотування одним пілотом повинні
відповідати вимогам статті 8(4) Регламенту (ЄЕС) №3922/91 та Підрозділу Q Додатку ІІІ до
Регламенту (ЄЕС) №3922/91, а також пов’язаним з ними національним виняткам з правил,
визначених за результатами проведення оцінки ризиків компетентними органами.

3. Комерційні авіаперевезення гелікоптерами повинні відповідати національним вимогам;»

(3) Включити статтю 9а наступного змісту:

«Стаття 9а

Агентство має обов’язок постійного проведення аналізу ефективності положень, які стосуються
обмежень польотного часу та часу чергування, а також вимог щодо відпочинку, що містяться в
Додатках ІІ та ІІІ. Агентство повинне видати свій перший звіт за результатами такого аналізу не
пізніше 18 лютого 2019 року.

Зазначений звіт повинен містити в собі наукові висновки та спиратися на робочі дані, які збиралися
за допомогою Держав-Членів протягом тривалого терміну після набуття чинності цим Регламентом.

5 Висновок № 04/2012 Європейського агентства авіаційної безпеки від 28 вересня 2012 року стосовно Регламенту, яким встановлюються
імплементаційні правила обмежень польотного часу та часу чергування, а також вимоги щодо відпочинку (FTL) для комерційних
авіаперевезень (КАП) літаками (http:// www.easa.europa.eu/agency-measures/docs/opinions/2012/04/ EN%20to%20Opinion%2004-2012.pdf)



Аналіз, про який йдеться в параграфі 1, повинен містити в собі оцінку впливу на пильність екіпажу,
як мінімум, наступних чинників:

- перебування на чергуванні протягом більше ніж 13 годин в найбільш сприятливий час доби,

- перебування на чергуванні протягом більш ніж 10 годин в найменш сприятливий час доби,

- перебування на чергуванні протягом більше ніж 11 годин членів екіпажу, стан акліматизації
яких невідомий,

- перебування на чергуванні, пов’язане з великою кількістю відтинків польоту (більше 6),

- чергування за викликом, як-от вихід на польотне чергування зі стану готовності або з
резерву, а також

- незручні графіки чергування.»

(4) Внести до Додатку ІІ зміни у відповідності до Додатку І цього Регламенту;

(5) Внести до Додатку ІІІ зміни у відповідності до Додатку ІІ цього Регламенту.

Стаття 2

Цей Регламент набуває чинності на двадцятий день від дати його публікації в Офіційному бюлетені
Європейського Союзу.

Його застосування починається з 18 лютого 2016 року.

Як відступ від вимог другого пункту, Держави-члени мають право вирішити не застосовувати
положення пункту ORO.FTL.205(e) Додатку ІІІ до Регламенту (ЄС) № 965/2012 і продовжити
застосування своїх національних положень щодо відпочинку під час польоту до 17 лютого 2017 року.

В разі, коли Держава-член застосовує положення третього параграфу, вона повинна повідомити про
це Комісію та Агентство та навести причини такого відступу від вимог, повідомити про його
тривалість, а також про відповідну програму імплементації норм, включаючи заходи, що
передбачаються, та графік їх виконання.

Це положення в усій його цілісності є обов’язковим і застосовним напряму для всіх Держав-членів.

Виконано в Брюсселі, 29 січня 2014 року.

Від імені Комісії –
Голова
Жозе Мануел Баррозу



ДОДАТОК І

Додати до Додатку ІІ до Регламенту (ЄС) №965/2012 наступні пункти ARO.OPS.230 та ARO.OPS.
235:

«ARO.OPS.230  Визначення поняття «незручний графік»

В цілях обмежень польотного часу компетентний орган повинен визначити в пункті ORO.FTL.105
Додатку ІІІ, у відповідності до «раннього» та «пізнього» типів незручних графіків, які саме з цих двох
типів незручних графіків повинні застосовуватися до всіх операторів КАП, які перебувають під його
наглядом.

ARO.OPS.235  Затвердження індивідуальних схем специфікацій польотного часу

(a) Компетентний орган повинен затверджувати схеми специфікацій польотного часу, які
пропонуються операторам КАП, якщо оператор здатний продемонструвати факт дотримання
ним положень Регламенту (ЄК) №216/2008 та Підрозділу FTL Додатку ІІ до цього
Регламенту.

(b) В усіх випадках, коли схема специфікації польотного часу, запропонована оператором,
відхиляється від застосовних специфікацій сертифікату, виданого Агентством, компетентний
орган повинен застосувати процедуру, передбачену статтею 22(2) Регламенту (ЄК) №
216/2008.

(c) В усіх випадках, коли запропонована оператором схема специфікації польотного часу
відступає від застосовних імплементаційних правил, компетентний орган повинен
застосувати процедуру, передбачену статтею 14(6) Регламенту (ЄК) № 216/2008.

(d) Після їхнього застосування затверджені відхилення або відступи повинні піддаватися оцінці
на предмет того, чи існує необхідність підтвердити або змінити такі відхилення та відступи.
Таку незалежну оцінку повинні проводити компетентний орган та Агентство на основі
відомостей, наданих оператором. Ця оцінка повинна мати пропорційний та прозорий характер
та базуватися на наукових принципах і знаннях.



ДОДАТОК ІІ

Додати наступний підрозділ FTL (обмеження польотного часу) до Додатку ІІІ до Регламенту (ЄС)
№965/2012.

«ПІДРОЗДІЛ FTL
ОБМЕЖЕННЯ ПОЛЬОТНОГО ЧАСУ ТА ЧАСУ ЧЕРГУВАННЯ І ВИМОГИ ЩОДО

ВІДПОЧИНКУ

СЕКЦІЯ 1

Загальні положення

ORO.FTL.100  Сфера застосування

В цьому підрозділі визначаються вимоги, які мають виконуватися оператором та його екіпажами
стосовно обмежень польотного часу та часу чергування, а також стосовно вимог щодо відпочинку
членів екіпажу.

ORO.FTL.105  Визначення

В тексті цього підрозділу наведені далі терміни мають наступні значення:

(1) «Акліматизований» означає стан, в якому добовий біологічний годинник члена екіпажу є
синхронізованим з годинним поясом, в якому такий член екіпажу знаходиться.  Член екіпажу
вважається акліматизованим до годинного поясу в дві години завширшки, в межах якого
визначається місцевий час в момент відправлення. Якщо місцевий час в пункті, де
починається чергування, відрізняється більше ніж на дві години від місцевого часу в пункті,
де починається наступне чергування, член екіпажу, в цілях розрахунку максимальної
тривалості чергування протягом польотної доби, вважається акліматизованим згідно із
значеннями, наведеними в таблиці 1.

Таблиця 1

Різниця в часі (години) між
опорним часом та

місцевим часом в поясі, де
член екіпажу починає
наступне чергування

Час, який минув з моменту надання повідомлення за опорним часом

< 48 48 – 71:59 72 – 95:59 96 – 119:59 ≥ 120
< 4 B D D D D
≤ 6 B X D D D
≤ 9 B X X D D
≤ 12 B X X X D

B – «акліматизований до місцевого часу годинного поясу відправлення»,

D – « акліматизований до місцевого часу в поясі, де член екіпажу починає своє наступне чергування»,
а також

X – «член екіпажу перебуває в невідомому стані акліматизації»;

(2) «Опорний час» означає місцевий час в пункті виходу на чергування, який розташований в
межах годинного поясу в дві години завширшки, за яким визначений той місцевий час, до
якого член екіпажу є акліматизованим;



(3) «місце відпочинку» означає, з точки зору перебування члена екіпажу в резерві та позмінного
чергування, затишне та зручне місце, закрите для загалу, обладнане регуляторами освітлення і
температури, а також адекватними меблями, де член екіпажу має можливість спати, де є
достатньо місця для розміщення всіх членів екіпажу, які одночасно знаходяться в ньому, а
також де є доступним харчування  і напої;

(4) «Зручне місце відпочинку» означає, з точки зору перебування в резерві, позмінного
чергування та відпочинку, окрему кімнату для кожного члена екіпажу, яка знаходиться в
тихому місці, має ліжко, достатню вентиляцію, можливість регулювання температури та
освітлення, а також де є доступним харчування та напої;

(5) «Підсилений льотний екіпаж» означає льотний екіпаж, що має в своєму складі більшу
кількість членів, аніж та, що є мінімально необхідною для експлуатації повітряного судна, що
дає можливість кожному члену екіпажу полишити своє робоче місце для відпочинку в ході
польоту, а також бути заміненим іншим членом льотного екіпажу, який має відповідну
кваліфікацію;

(6) «Перерва» означає період часу протягом періоду польотного чергування, який є коротшим від
періоду відпочинку, зараховується як перебування на чергуванні, і протягом якого член
екіпажу є вільним від виконання всіх завдань;

(7) «Вихід на чергування із затримкою» означає відкладення планового періоду польотного
чергування (ППЧ) оператором до того, як член екіпажу полишив місце відпочинку;

(8) «Незручний графік» означає такий розклад роботи члена екіпажу, який позбавляє його
можливості спати протягом оптимального часу для сну через те, що він передбачає ППЧ або
сполучення ППЧ, які тривають, починаються або закінчуються протягом будь-якого відтинку
дня або ночі, протягом якого відбувається акліматизація такого члена екіпажу. Графік може
вважатися незручним через ранній початок, пізнє закінчення чергування, або через
чергування у нічний час.

(a) «Ранній тип» незручного графіку означає:

i. «Ранній початок», коли період чергування починається з 05:00 до 05:59 годинного
поясу, до якого є акліматизованим член екіпажу; а також

ii. «Пізнє закінчення», коли період чергування закінчується з 23:00 до 01:59
годинного поясу, до якого є акліматизованим член екіпажу;

(b) «Пізній тип» незручного графіку означає:

i. «Ранній початок», коли період чергування починається з 05:00 до 06:59 в
годинному поясі, до якого член екіпажу є акліматизованим; а також

ii. «Пізнє закінчення», коли період чергування закінчується з 00:00 до 01:59 в
годинному поясі, до якого член екіпажу є акліматизованим;

(9) «Нічне чергування» означає період чергування, що припадає на будь-яку частину періоду від
02:00 до 04:59 в годинному поясі, до якого член екіпажу є акліматизованим;

(10) «Чергування» означає будь-яке завдання, яке член екіпажу виконує в інтересах оператора,
включаючи польотне чергування, адміністративну роботу, проведення тренувань та перевірок
в ролі інструктора або слухача, перебування в естафетному екіпажі, а також деякі елементи
перебування в резервній готовності;

(11) «Період чергування» означає період, що починається, коли оператор наказує члену екіпажу
явитися на чергування або почати його, і закінчується, коли така особа стає вільною від всіх
чергувань, включаючи післяпольотне чергування;



(12) «Період польотного чергування (ППЧ)» означає період, який починається, коли член екіпажу
отримує наказ явитися на чергування, що може передбачати один відтинок або низку
відтинків польоту, і закінчується, коли повітряне судно нарешті припиняє рух та вимикає
двигуни наприкінці останнього відтинку польоту, протягом якого член екіпажу діє як робочий
член екіпажу;

(13) «Льотний час» означає для літаків та туристичних мотопланерів час від моменту, коли
повітряне судно рушає з місця паркування для зльоту і до моменту його повної зупинки в
призначеному місці паркування та вимкнення всіх двигунів або пропелерів;

(14) «Основне місце базування» означає місце, визначене оператором для члена екіпажу, з якого
цей член екіпажу, як правило, починає та закінчує період чергування або низку періодів
чергування, і в якому, за звичайних обставин, оператор не несе відповідальності за
розташування даного члена екіпажу для відпочинку;

(15) «Місцева доба» означає період протягом 24 години, який починається о 00:00 за місцевим
часом;

(16) «Місцева ніч» означає період протягом 8 годин, що припадає на час від 22:00 до 08:00  за
місцевим часом;

(17) «Робочий член екіпажу» означає члена екіпажу, який виконує свої обов’язки  на борту
повітряного судна на протязі відтинку польоту;

(18) «Перебування в естафетному екіпажі» означає перевезення неробочого члена екіпажу з
одного місця до іншого за розпорядженням оператора, за винятком:

- часу пересування від місця приватного відпочинку до визначеного місця явки на
чергування на основному місці базування і навпаки, а також

- часу місцевого переміщення від місця відпочинку до місця початку чергування і
навпаки;

(19) «Пристосування для відпочинку» означає койку або крісло з опорою для ніг, придатне для сну
члена екіпажу на борту повітряного судна;

(20) «Перебування в резерві» означає період часу, протягом якого член екіпажу отримує від
оператора вказівку перебувати у десятигодинній готовності для отримання завдання на ППЧ,
зміну положення або іншого завдання за умови того, що таке завдання ставиться за 10 годин
до початку його виконання;

(21) «Період відпочинку» означає єдиний, безперервний та визначений період часу після або до
перебування на чергуванні, протягом якого член екіпажу є вільним від всіх чергувань,
перебування в готовності або в резерві;

(22) «Ротація» - це перебування на чергуванні або на низці чергувань, що включає в себе
принаймні одне польотне чергування та періоди відпочинку, які проходять за межами
основного місця базування, починаються на основному місці базування та закінчуються
поверненням на основне місце базування для періоду відпочинку, протягом якого оператор
знімає з себе відповідальність за розташування члена екіпажу для відпочинку;

(23) «Повна вільна від чергувань доба» означає, в контексті дотримання положень Директиви Ради
2000/79/ЄС*, час, вільний від всіх чергувань та перебування в готовності, що триває один день
та дві місцеві ночі, про який надається попереднє повідомлення. В повну вільну від чергувань
добу може зараховуватися період відпочинку.

* OJ L 302, 1.12.2000, Стор. 57.



(24) «Відтинок польоту» означає сегмент ППЧ від моменту зрушення повітряного судна з місця
для зльоту і до його повної зупинки після посадки на призначеному місці паркування;

(25) «Перебування в готовності» означає заздалегідь доведений до відома члена екіпажу і
визначений період часу, протягом якого оператор віддає такому члену екіпажу наказ
перебувати в готовності для отримання завдання на політ, зміну положення або іншого
завдання без переривання періоду відпочинку;

(26) «Готовність в аеропорті» означає перебування в готовності в межах аеропорту;

(27) «Інша готовність» означає перебування в готовності або за місцем проживання, або в
зручному місці відпочинку;

(28) «Вікно уповільнення добового ритму (ВУДР)» означає період від 02:00 до 05:59 в годинному
поясі, до якого член екіпажу є акліматизованим.

ORO.FTL.110  Обов’язки оператора

Оператор зобов’язаний:

(a) Публікувати графіки чергувань достатньо завчасно для того, щоб члени екіпажу мали можливість
спланувати для себе адекватний відпочинок;

(b) Дбати про те, щоб періоди польотних чергувань планувалися таким чином, який дає членам
екіпажу можливість почуватися достатньо вільними від втоми, щоб бути здатними працювати на
задовільному рівні безпеки за всіх обставин;

(c) Визначати час явки таким чином, щоб залишати достатній час для виконання наземних завдань;

(d) Ураховувати відношення між частотою та схемою періодів польотних чергувань та періодів
відпочинку і брати до уваги сумарний ефект тривалого перебування на чергуванні в поєднанні з
мінімальними періодами відпочинку;

(e) Передбачати такі схеми чергування, які дозволяють уникати значних порушень сталої схеми
сну/роботи, наприклад, чергування поперемінно вдень і вночі;

(f) Дотримуватися положень, які стосуються незручних графіків, у відповідності до ARO.OPS.230;

(g) Забезпечувати періоди відпочинку достатньої тривалості для того, щоб члени екіпажу мали змогу
подолати наслідки попередніх чергувань та почуватися відпочилими на момент початку
наступного періоду польотного чергування;

(h) Планувати періодичні подовжені періоди відновлення та відпочинку та доводити їх до відома
екіпажу достатньо завчасно;

(i) Планувати польотні чергування таким чином, щоб вони могли бути завершені протягом
допустимого періоду польотного чергування з урахуванням часу, необхідного для виконання
передпольотних завдань, завдань на відтинку польоту та для міжпольотної роботи;

(j) Вносити зміни до графіку та/або складу екіпажу в разі, якщо фактичний час перевезення
перевищує максимальний час польотного чергування більше аніж на 33% тривалості польотного
чергування в даному графіку протягом запланованого сезонного періоду.

ORO.FTL.115  Обов’язки члена екіпажу

Члени екіпажу зобов’язані:



(a) Виконувати вимоги пункту CAT.GEN.MPA.100(b) Додатку IV (Частина САТ); а також

(b) Оптимально користуватися можливостями та пристосуваннями для відпочинку, що надаються, і
належним чином використовувати свої періоди відпочинку.

ORO.FTL.120  Управління ризиками втоми (УРВ)

(a) В разі необхідності створення системи УРВ через вимоги цього підрозділу або відповідних
специфікацій сертифікату, оператор зобов’язаний створити, запровадити та підтримувати УРВ як
невід’ємну частину своєї системи управління. УРВ повинне забезпечувати відповідність
основним вимогам пунктів 7.f, 7.g nf 8.f Додатку IV Регламенту (ЄК) №216/2008. Система УРВ
повинна бути відображена в керівництві з льотної експлуатації.

(b) Створене, запроваджене та забезпечене підтримкою УРВ повинне гарантувати постійне
підвищення загальної якості роботи з УРВ та включати в себе:

1) Опис філософії та принципів оператора стосовно УРВ, який має назву «Правила УРВ»;

2) Документацію процесів УРВ, включаючи процедуру доведення до відому персоналу його
обов’язків, а також процедуру внесення змін до такої документації;

3) Наукові принципи і знання;

4) Процес виявлення небезпек та оцінки ризиків, що дає можливість управляти
експлуатаційними ризиками оператора, які можуть виникати як наслідок постійної втоми
членів екіпажу;

5) Процес зменшення ризиків, яким передбачається негайна реалізація тих заходів з усунення
недоліків, які є необхідними для ефективного зменшення ризиків оператора, що є наслідком
втоми членів екіпажу, а також для постійного моніторингу та періодичної оцінки зменшення
пов’язаних із втомою ризиків, яке досягається такими заходами;

6) Процес забезпечення безпеки в рамках УРВ;

7) Процедури просування практики УРВ.

(c) Система УРВ повинна відповідати схемі специфікації польотного часу, розміру організації
оператора та характеру і складності його діяльності з урахуванням небезпек та пов’язаних з
ними ризиків, що є притаманними такій діяльності, а також застосовної схеми специфікації
польотного часу.

(d) Оператор зобов’язаний вживати заходів із зменшення ризиків у випадках, коли результати
процесу забезпечення УРВ вказують на відхилення від необхідних параметрів безпеки.

ORO.FTL.125  Схеми специфікацій польотного часу

(a) Оператори зобов’язані створювати, запроваджувати та виконувати схеми специфікацій
польотного часу, які є належними для видів перевезень, що ними виконуються, а також
відповідають положенням Регламенту (ЄК) №216/2008, цього підрозділу та іншим застосовним
нормативно-правовим актам, включаючи Директиву 1000/79/ЄС.

(b) Схеми специфікацій польотного часу, включаючи, в разі необхідності, пов’язану з ними систему
УРВ, перед їх реалізацією мають бути затверджені компетентним органом.

(c) Для того, щоб підтвердити дотримання ним вимог Регламенту (ЄК) №216/2008 та цього
підрозділу, оператор повинен застосовувати відповідні специфікації сертифікату, прийняті
Агентством. Як варіант, в разі, якщо оператор хоче відхилитися від таких специфікацій
сертифікату у відповідності до статті 22(2) Регламенту (ЄК) №216/2008, він зобов’язаний надати



компетентному органу повний опис запланованого відхилення, перш ніж воно буде реалізоване.
Такий опис повинен включати в себе всі нові редакції посібників або процедур, що можуть бути
актуальними, а також результати їх оцінки, які підтверджують відповідність вимогам Регламенту
(ЄК) №215/2008 та цього підрозділу.

(d) В цілях пункту ARO.OPS.2325(d), протягом двох років з моменту реалізації певного відхилення
або відступу від вимог оператор зобов’язаний збирати дані стосовно санкціонованого відхилення
або відступу на основі наукових підходів з метою оцінки наслідків такого відхилення або
відступу на ступінь втоми екіпажу. Результати такого аналізу повинні надаватися в формі звіту до
компетентного органу.

СЕКЦІЯ 2

Оператори комерційних авіаперевезень

ORO.FTL.200  Місце постійного базування

Оператор зобов’язаний визначити місце постійного базування для кожного члена екіпажу.

ORO.FTL.205  Період польотного чергування (ППЧ)

(a) Оператор зобов’язаний:

1) Визначати час явки на чергування для кожного окремого перевезення з урахуванням
ORO.FTL.110(с);

2) Створювати процедури, які визначають, яким чином командир екіпажу повинен, в разі
настання особливих обставин, що можуть призвести до значної втоми його членів, а
також після проведення консультацій з відповідними членами екіпажу, скорочувати
фактичний ППЧ та/або подовжувати період відпочинку для того, щоб запобігти
негативним наслідкам для безпеки польоту.

(b) Базовий максимальний добовий ППЧ.

1) Максимальний добовий ППЧ без урахування його подовжень для акліматизованих членів
екіпажу має відповідати даним поданої далі таблиці:

Таблиця 2

Максимальний добовий ППЧ – Акліматизовані члени екіпажу

Початок
ППЧ за

опорним
часом

1 – 2
відтинки

3
відтинки

4
відтинки

5
відтинків

6
відтинків

7
відтинків

8
відтинків

9
відтинків

10
відтинків

0600-
1329

13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00

1330-
1359

12:45 12:15 11:45 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00

1400-
1429

12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00

1430-
1459

12:15 11:45 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00 09:00



1500-
1529

12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 09:00

1530-
1559

11:45 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00 09:00 09:00

1600-
1629

11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 09:00 09:00

16:30-
1659

11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00 09:00 09:00 09:00

1700-
0459

11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00

0500-
0514

12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 09:00

0515-
0529

12:15 11:45 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00 09:00

0530-
0544

12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00

0545-
0559

12:45 12:15 11:45 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00

2) Максимальний добовий ППЧ в разі, коли стан акліматизації членів екіпажу невідомий,
повинне відповідати показникам наступної таблиці:

Таблиця 3

Члени екіпажу, стан акліматизації яких невідомий

Максимальний добовий ППЧ у відповідності до кількості відтинків польоту

1 – 2 3 4 5 6 7 8

11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 09:00

3) Максимальний добовий ППЧ в разі, коли стан акліматизації членів екіпажу невідомий, а
оператор запровадив систему УРВ, повинен відповідати даним наступної таблиці:

Таблиця 4

Члени екіпажу, стан акліматизації яких невідомий, за умов запровадження УРВ

Значення, наведені в наступній таблиці, можуть бути застосовними за умови, що в системі УРВ
оператора здійснюється постійний моніторинг необхідних параметрів безпеки.



Максимальний добовий ППЧ у відповідності до кількості відтинків польоту

1 – 2 3 4 5 6 7 8

12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00

(c) УРВ з різним часом явки на чергування для льотного екіпажу та бортпровідників.

В усіх випадках, коли бортпровідники потребують більше часу, аніж льотний екіпаж для
проведення передпольотного інструктажу для одного й того ж самого відтинку польоту або для
низки відтинків польоту, ППЧ бортпровідників може бути подовжений за рахунок різниці між
часом явки на чергування бортпровідників та льотного екіпажу. Така різниця не повинна
перевищувати 1 години. В розрахунку максимального добового ППЧ для бортпровідників за
початок відліку має братися час, в який льотний екіпаж прибуває для свого ППЧ, але відлік ППЧ
повинен починатися від часу явки бортпровідників.

(d) Максимальний добовий ППЧ для акліматизованих членів екіпажу з використанням подовжень
без відпочинку в польоті.

1) Максимальний добовий ППЧ може бути подовженим не більше аніж на 1 годину і не частіше
аніж двічі протягом 7 діб поспіль. В такому разі:

i. Мінімальні періоди передпольотного  та післяпольотного відпочинку повинні бути
збільшені на 2 години; або

ii. Період післяпольотного відпочинку повинен бути збільшений на 4 години.

2) В разі застосування подовжень для ППЧ, які йдуть одне за одним, періоди передпольотного та
післяпольотного відпочинку між двома подовженими ППЧ, що вимагаються за параграфом 1,
повинні надаватися один за одним.

3) Подовження повинні плануватися заздалегідь та обмежуватися наступними максимальними
значеннями:

i. 5 відтинків польоту в разі, коли вони не потрапляють до ВУДР; або

ii. 4 відтинки польоту, коли вони потрапляють до ВУДР на 2 години або менше; або

iii. 2 відтинки польоту, коли вони потрапляють до ВУДР більше аніж на 2 години.

4) Подовження максимального базового добового ППЧ без відпочинку в польоті не можна
поєднувати з подовженнями, пов’язаними з можливістю відпочинку в польоті або позмінними
чергуваннями протягом одного й того ж самого періоду чергування.

5) В схемах специфікацій польотного часу мають зазначатися граничні значення подовжень
максимального базового добового ППЧ згідно із сертифікаційними специфікаціями,
застосовними до даного типу перевезень, з урахуванням:

i. Кількості завершених відтинків польоту; а також

ii. Ступеню збігу з ВУДР.

(e) Максимальний добовий ППЧ з використанням подовжень, пов’язаних з можливістю відпочинку в
польоті.



В схемах специфікацій польотного часу необхідно визначати конкретні умови подовження
максимального базового добового ППЧ з відпочинком в польоті у відповідності до
сертифікаційних специфікацій, застосовних до даного типу перевезення, з урахуванням
наступних чинників:

i. Кількість завершених відтинків польоту;

ii. Мінімальний час відпочинку в польоті, визначений для кожного члена екіпажу;

iii. Тип пристосувань для відпочинку в польоті; а також

iv. Наявність підсиленого складу базового льотного персоналу.

(f) Непередбачені обставини в ході повітряних перевезень – власний розсуд командира.

1) Умови, за яких вносяться зміни до граничних періодів польотного чергування, чергування та
відпочинку за рішенням командира в разі непередбачених обставин в ході авіаперевезення,
які настали в час виходу на чергування або пізніше, повинні відповідати наступним вимогам:

i. Максимальна тривалість добового ППЧ, яка визначена за результатами застосування
положень пунктів (b) або (с) пункту ORO.FTL.205 або пункту ORO.FTL.220, не повинна
подовжуватися більше аніж на 2 години, за винятком випадку, коли льотний екіпаж
працює в підсиленому складі: в останньому випадку допускається подовження періоду
польотного чергування не більше аніж на 3 години;

ii. Якщо, в силу непередбачених обставин, які настали після зльоту, ППЧ подовжується
понад допустимі норми, при цьому цей ППЧ припадає на заключний відтинок польоту,
допускається продовження польоту до запланованого пункту призначення або до
запасного аеродрому; а також

iii. Допускається скорочення періоду відпочинку після ППЧ, але його тривалість в жодному
випадку не може бути менше 10 годин.

2) В разі настання непередбачених обставин, які можуть призвести до значної втоми, командир
зобов’язаний скоротити фактичний період польотного чергування та/або подовжити період
відпочинку для того, щоб уникнути будь-яких негативних наслідків для безпеки польоту.

3) Перш ніж приймати рішення про зміни у відповідності до підпунктів 1 та 2, командир
зобов’язаний порадитися з всіма членами екіпажу щодо рівня їхньої пильності.

4) В разі подовження ППЧ або скорочення періоду відпочинку за своїм власним рішенням, командир
повинен надати відповідне повідомлення оператору.

5) В разі, коли ППЧ подовжується або період відпочинку зменшується більше аніж на 1 годину,
оператор повинен не пізніше аніж протягом 28 діб після події направити компетентному органу
копію такого повідомлення разом із своїми коментарями.

6) Стосовно використання командиром свого права діяти на власний розсуд у відповідності до цього
положення, оператор повинен застосувати принцип некарності та навести опис такої події в
експлуатаційній документації.

(g) Непередбачені обставини в ході повітряного перевезення – затримка виходу на чергування.

Оператор повинен визначити в експлуатаційній документації процедури виходу на чергування із
затримкою в разі настання непередбачених обставин у відповідності до сертифікаційних
специфікацій, що існують для даного типу перевезення.

ORO.FTL.210  Польотний час та періоди чергування



(a) Загальний час періодів чергування, на якому може перебувати член екіпажу, не повинен
перевищувати:

1) 60 годин чергування протягом будь-яких 7 діб поспіль;

2) 110 годин чергування протягом будь-яких діб поспіль; а також

3) 190 днів чергування протягом будь-яких 28 діб поспіль, які мають бути розподілені в
зазначеному періоді максимально рівномірно.

(b) Загальний польотний час на тих відтинках польоту, на яких конкретний член екіпажу
призначається робочим членом екіпажу, не повинен перевищувати:

1) 100 годин польотного часу протягом будь-яких 28 діб поспіль;

2) 290 годин польотного часу протягом будь-якого календарного року; а також

3) 1000 годин польотного часу протягом будь-яких 12 календарних місяців поспіль.

(c) Час післяпольотного чергування до періоду чергування не зараховується. Оператор зобов’язаний
визначити в своїй експлуатаційній документації мінімальний часовий період післяпольотних
чергувань.

ORO.FTL.215 Перебування в естафетному екіпажі

Якщо оператор призначає члена екіпажу до естафетного екіпажу, повинні діяти наступні правила:

(a) Перебування в естафетному екіпажі після виходу на чергування, але до початку роботи повинне
зараховуватися як ППЧ, але не зараховуватися як відтинок польоту;

(b) Увесь час, проведений в естафетному екіпажі, повинен зараховуватися як період чергування.

ORO.FTL.220  Позмінне чергування

Умови, за яких базовий максимальний добовий ППЧ подовжується у зв’язку з забезпеченням перерви
на землі, повинні відповідати наступним вимогам:

(a) В схемах специфікацій польотного часу повинні бути конкретно визначені наступні елементи
позмінного чергування у відповідності до сертифікаційних специфікацій, які існують для даного
типу перевезення:

1) Мінімальна тривалість перерви на землі; а також

2) Можливість подовження ППЧ, визначеного згідно з пунктом ORO.FTL.295(b) з
урахуванням тривалості перерви на землі, приміщень, наданих члену екіпажу для
відпочинку, та інших дотичних чинників;

(b) Перерва на землі зараховується повністю як ППЧ;

(c) Не допускається позмінне чергування після скороченого періоду відпочинку.

ORO.FTL.225  Перебування у готовності та чергування в аеропорті

Якщо оператор призначає члена екіпажу на перебування в готовності або на чергування в аеропорті,
діють наступні правила згідно із сертифікаційними специфікаціями, застосовними для даного типу
перевезення:



(a) Перебування в готовності та будь-яке чергування в аеропорті повинні відображатися в реєстрі,
при цьому час початку та закінчення періоду перебування в готовності повинні бути визначені та
доведені до відома відповідних членів екіпажу для того, щоб вони мали змогу спланувати для
себе адекватний відпочинок;

(b) Член екіпажу вважається таким, що перебуває в готовності в аеропорті, від моменту його явки на
пункт призначення і до закінчення періоду перебування в готовності, доведеного до його відома;

(c) В цілях пунктів ORO.FTL.210 та ORO.FTL.235, перебування в готовності в аеропорті повинне
повністю зараховуватися як період чергування;

(d) Будь-яке чергування в аеропорті повинне повністю зараховуватися як період чергування, відлік
якого починається від моменту явки до аеропорту для чергування;

(e) Оператор зобов’язаний забезпечити члена екіпажу, що перебуває в готовності в аеропорті, місцем
для відпочинку;

(f) В схемах специфікацій польотного часу повинні зазначатися наступні елементи:

1) Максимальна тривалість будь-якого періоду перебування в готовності;

2) Наслідки проведеного в готовності часу для максимальної тривалості ППЧ, на яке
може бути призначений член екіпажу з урахуванням приміщень, наданих члену
екіпажу для відпочинку, а також інших дотичних чинників, таких як:

- Потреба в тому, щоб член екіпажу перебував в повній готовності,

- Завади, які створює режим перебування в готовності для сну, а також

- Достатньо завчасне повідомлення про час перебування в готовності для того,
щоб забезпечити можливості для сну в інтервалі від виклику на чергування і
до ППЧ, призначеного для члена екіпажу;

3) Мінімальний період відпочинку після перебування в готовності, який не дає підстав
для призначення ППЧ для даного члена екіпажу;

4) Яким чином буде зараховуватися проведений в режимі готовності в аеропорті час в
цілях підрахунку сумарних періодів чергування.

ORO.FTL.230  Перебування в резерві

В разі, коли оператор призначає членів екіпажу до резерву, повинні діяти наступні вимоги у
відповідності до сертифікаційних специфікацій, що існують для даного типу перевезення:

(a) Перебування в резерві має бути зафіксоване в реєстрі;

(b) В схемах специфікацій польотного часу мають бути конкретно визначені наступні елементи:

1) Максимальна тривалість кожного окремого періоду перебування в резерві;

2) Кількість днів поспіль перебування в резерві, яка визначена для даного члену екіпажу.

ORO.FTL.235  Періоди відпочинку

(a) Мінімальний період відпочинку в місці постійного базування.

1) Мінімальний період відпочинку, який надається перед вступом в ППЧ, що починається за
місцем постійного базування, повинен мати, принаймні, таку саму тривалість, як і період



чергування, який передує цьому періоду відпочинку, або ж 12 годин, якщо цей строк є
більшим.

2) Відступ від пункту (1) є допустимим, якщо оператор забезпечує члена екіпажу зручним
місцем для відпочинку за місцем постійного базування: в такому разі можуть діяти вимоги
щодо надання мінімального відпочинку, наведені в пункті (b).

(b) Мінімальний період відпочинку поза місцем постійного базування.

Мінімальний період відпочинку, що надається перед вступом в ППЧ поза місцем постійного
базування, повинен мати, принаймні, таку ж саму тривалість, як і період чергування, що
передував даному періоду відпочинку, або 10 годин, якщо цей строк є більшим. В цей період
повинен бути включеним час на сон протягом 8 годин, на додаток до часу, необхідного для
переїздів та задоволення фізіологічних потреб.

(c) Скорочений відпочинок

Відступ від положень пунктів (а) та (b) є допустимим, коли схеми специфікацій польотного часу
можуть передбачати скорочення мінімального періоду відпочинку у відповідності до
сертифікаційних специфікацій, що існують для даного типу перевезення, а також з врахуванням
наступних елементів:

1) Мінімальний період скороченого відпочинку;

2) Подовження наступного періоду відпочинку; а також

3) Скорочення ППЧ, який слідує за скороченим відпочинком.

(d) Періодичні подовжені періоди відновлення та відпочинку

В схемах специфікацій польотного часу необхідно зазначати періодичні подовжені періоди
відновлення та відпочинку для компенсації втоми, яка накопичується. Мінімальний періодичний
подовжений період відновлення та відпочинку повинен тривати 36 годин, включаючи 2 місцеві
ночі, при цьому інтервал часу між закінченням одного подовженого періоду і початком
наступного подовженого періоду відновлення та відпочинку в жодному разі не повинен
перевищувати 168 годин. Двічі на місяць тривалість періодичного подовженого періоду
відновлення та відпочинку повинна збільшуватися до 2 місцевих днів.

(e) В схемах специфікацій польотного часу необхідно зазначати додаткові періоди відпочинку у
відповідності до застосовних сертифікаційних специфікацій з метою компенсації:

1) Ефекту зміни годинних поясів та подовжень ППЧ;

2) Додаткової сумарної втоми, пов’язаною із змінним графіком чергування; а також

3) Зміни місця постійного базування.

ORO.FTL.240  Харчування

(a) На протязі ППЧ обов’язковою є організація можливості для прийняття їжі та напоїв для
попередження явищ, що негативно позначаються на якості роботи членів екіпажу, особливо в
випадках, коли ППЧ триває більше 6 годин.

(b) Оператор зобов’язаний визначати в своїй експлуатаційній документації спосіб, в який
організується харчування членів екіпажу під час ППЧ.

ORO.FTL.245  Записи про місце постійного базування, польотний час, періоди чергування та
відпочинку



(a) Оператор зобов’язаний вести журнали, що зберігаються 24 місяці та містять в собі:

1) Окремі записи для кожного члену екіпажу, які фіксують:

i. Польотний час;

ii. Початок, тривалість та кінець кожного періоду чергування та ППЧ;

iii. Періоди відпочинку та дні, вільні від всіх обов’язків; а також

iv. Призначене місце постійного базування;

2) Повідомлення про факти застосування подовжених періодів польотного чергування та
скорочені періоди відпочинку.

(b) Оператор зобов’язаний надавати копії індивідуальних записів польотного часу, періодів
чергування та періодів відпочинку наступним особам за їхньою вимогою:

1) Члену екіпажу, якого такі записи стосуються; а також

2) Іншому оператору стосовно члена екіпажу, який є або буде членом екіпажу такого оператора.

(c) Записи, про які йдеться в пункті CAT.GEN.MPA.100(b)(5) по відношенню до тих членів екіпажу,
які виходять на чергування в інтересах більш аніж одного оператора, повинні зберігатися
протягом 24 місяців.

ORO.FTL.250  Тренування з навичок контролю втоми

(a) Оператор зобов’язаний організовувати для членів екіпажів, персоналу, відповідального за
підготовку та ведення реєстрів екіпажів та керівного персоналу, якого це стосується, початкові та
повторні тренування з навичок контролю втоми.

(b) Такі тренування повинні проводитися після завершення навчальної програми, організованої
оператором та відображеною в експлуатаційній документації. Навчальний план повинен
охоплювати всі можливі причини та наслідки втоми, а також заходи з протидії їй».


