МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНИХ
ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
(Мінстратегпром)

НАКАЗ
м. Київ

Щодо створення Міжвідомчої
комісії
З
метою
визначення
можливості
забезпечення
польотів
експериментального літака Ан-70 серійний № 01-02 (тимчасовий реєстраційний
№ 1002, бортовий № 02) Міністерства оборони України у складі повітряної
колони авіації сил безпеки і оборони під час повітряного параду з нагоди 30-ї
річниці Дня незалежності України, відповідно до вимог пункту 8 «Порядку
підготовки і здійснення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності
цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил, інших
військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і
військової техніки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13.08.2014 № 548 та пункту 4.5.3 наказу Міністерства транспорту України
від 08.04.2003 № 269 «Про затвердження Положення про організацію та
виконання демонстраційних польотів»
НАКАЗУЮ:
1. Створити Міжвідомчу комісію з визначення технічної придатності
літака АН-70 серійний № 01-02 (тимчасовий реєстраційний № 1002, бортовий
№ 02) та готовності екіпажу до виконання демонстраційних (тренувальних)
польотів і участі у параді у складі колони літаків з нагоди 30-ї річниці
незалежності України (надалі – Комісія).
2. Призначити головою Комісії ЯНУЛЯ Геннадія Феодосійовича –
начальника Управління авіабудування ДК «Укроборонпром» (за згодою).
3. Призначити членів комісії:
полковник МАЛІШЕВСЬКИЙ Олександр Володимирович - начальник
відділу експлуатації радіо-електронного обладнання управління головного
інженера авіації Командування логістики Командування Повітряних Сил
Збройних Сил України (за згодою);
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полковник ШАПОВАЛОВ Георгій Олегович – начальник відділу
реєстрації та сертифікації державних повітряних суден Управління регулювання
діяльності державної авіації України (за згодою);
підполковник ПОЛІЩУК Анатолій Іванович – начальник відділу
контролю надійності та ремонту авіаційної техніки військової частини А3126 (за
згодою);
полковник ПАУТИНКА Володимир Миронович – т.в.о. заступника
начальника Державного науково-дослідного інституту авіації Міністерства
оборони України (за згодою);
підполковник БУРСАЛА Олександр Леонідович – начальник відділу
Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння
та військової техніки (за згодою);
ГАРНЕЦЬ Павло Федорович – провідний фахівець Управління
авіабудування ДК «Укроборонпром» (за згодою);
ПАХОМОВ Юрій Вікторович – начальник льотно-випробувальної і
доводчої бази ДП «АНТОНОВ» (за згодою);
ЧАБАНОВ Андрій Михайлович – заступник директора Департаменту –
начальник відділу формування державної політики в авіаційній галузі
Департаменту формування політики авіаційної та космічної галузі
Мінстратегпрому;
ЛЕВЧЕНКО Максим Владиславович – начальник відділу розвитку
космічної галузі Департаменту формування політики авіаційної та космічної
галузі Мінстратегпрому.
4. Комісії організувати перевірки технічної справності літака Ан-70
серійний № 01-02 (тимчасовий реєстраційний № 1002, бортовий № 02)
Міністерства оборони України і готовності екіпажу до виконання польотів та
подати акти визначення технічної придатності літака та готовності екіпажу з
комплектом документів згідно пункту 4.1.8 наказу Міністерства транспорту
України від 08.04.2003 № 269 до Міністерства оборони України в наступні
терміни:
перший – до 09.08.2021 року;
другий – до 17. 08. 2021 року;
третій – до 23. 08. 2021 року.
5. Державному підприємству «АНТОНОВ» забезпечити допуск
технічних спеціалістів та надання членам комісії всіх необхідних матеріалів для
проведення оглядів і перевірок.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник
Міністра з питань стратегічних
галузей промисловості України

Валерій ІВАЩЕНКО

