
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства оборони України  

 № 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ІНСТРУКЦІЯ 

з контролю якості пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин у 

державній авіації України 

 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Інструкція з контролю якості пально-мастильних матеріалів та 

спеціальних рідин у державній авіації України (далі – Інструкція) встановлює 

єдиний порядок організації та проведення робіт, пов’язаних із контролем 

якості пального, для всіх типів авіаційних двигунів, мастильних матеріалів, 

спеціальних рідин та спирту (далі – ПММ) пiд час їх приймання, зберігання, 

транспортування, видачі і є обов’язковою для керівництва та виконання всіма 

суб’єктами державної авіації України (далі – ДА) та іншими суб’єктами, які 

задіяні до виконання робіт з контролю якості ПММ в інтересах ДА. 

Контроль якості організовується з метою збереження якості ПММ, 

недопущення виходу його за межі кондиції і виключення застосування 

некондиційного ПММ або використання його не за призначенням. 
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1.2. Забезпечення якості ПММ організовують: 

у суб’єктах державної авіації (далі – СДА) – органи управління авіації 

центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ);  

у видах Збройних Сил України – начальники служб ПММ видів 

Збройних Сил України; 

у військовій частині (далі – авіаційні частини) – начальник служби  

ПММ; 

у авіаційній частині, де посаду начальника служби ПММ штатом не 

передбачено, − посадова особа, яка призначена наказом командира авіаційної 

частини.  

 

1.3. Під забезпеченням якості розуміється: 

 проведення науково-дослідних і випробувальних робіт, направлених на 

розробку основ і положень щодо збереження і контролю якості ПММ;  

 розроблення керівних документів із питань контролю якості ПММ; 

 вивчення змін якості ПММ під час транспортування, зберігання, 

перекачування та експлуатації техніки, встановлення строків зберігання 

ПММ у резервуарах, тарі і баках повітряних суден (далі – ПС), визначення 

видів випробування (аналізу), їх обсягів і строків проведення; 

 контроль за збереженням якості ПММ під час транспортування, 

зберігання, перекачування і заправки техніки; 

 визначення допустимих відхилень якості ПММ від вимог стандартів і 

технічних умов під час зберігання і застосування на техніці; 

 контроль і забезпечення відповідного технічного стану засобів 

зберігання, перекачування, заправки і транспортування ПММ, який 

забезпечує збереження якості ПММ; 

 організація і виконання лабораторної перевірки якості ПММ; 

 розроблення та вдосконалення стандартних методів випробування 

(аналізу) і експрес-методів випробування (аналізу) ПММ; 
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 організація навчання із спеціальної підготовки особового складу 

лабораторій ПММ. 

 

ІІ. Терміни та їх визначення 

 

У цій інструкції терміни вживаються у таких значеннях: 

Авіаційна частина - суб’єкт СДА, який має на оснащенні (на озброєнні) 

повітряні судна, здійснює їх льотну, технічну експлуатацію, а також усі види 

забезпечення польотів. 

Акредитація – процедура, під час якої національний орган з акредитацiї 

документально засвiдчує компетентнiсть юридичної особи чи вiдповiдного 

органу з оцiнювання вiдповiдностi виконувати певнi види робiт 

(випробування, аналізу, калiбрування, сертифiкацiя, контроль). 

Акредитована лабораторiя – лабораторiя, акредитована на право 

виконання вiдповiдної роботи з випробування (аналізу) ПММ у певнiй 

(заявленiй) областi у вiдповiдностi з вимогами нормативних документiв на 

ПММ i методи їх випробування (аналізу). 

Атестація – документальне засвідчення органом атестації 

компетентності і права заявника проводити калібрування засобів 

вимірювальної техніки та (або) вимірювання. 

Арбітражна проба – проба нафти або нафтопродукту, яка зберігається 

на випадок виникнення розбіжностей в оцінці якості нафти або 

нафтопродукту і використовується для проведення арбітражних випробувань 

(аналізів). 

Арбiтражнi випробування (аналізи) – випробування (вимірювання, 

аналізи) з метою визначення вiдповiдностi показникiв якостi ПММ вимогам 

нормативних документiв, що здiйснюються нейтральною лабораторiєю у разi 

виникнення суперечностей в оцiнюваннi якостi ПММ. 

Військова вимірювальна лабораторiя – частина чи підрозділ Збройних 

Сил України, інших військових формувань, що здійснює вимірювання 
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(аналізи) фізичних величин, визначення хімічного складу, фізико-хімічних, 

фізико-механічних та інших властивостей і показників речовин, матеріалів і 

продукції, крім вимірювань, пов’язаних із проведенням оцінки відповідності 

продукції, процесів, послуг, та документальне оформлення їх результатів. 

Військова метрологічна лабораторія − частина чи підрозділ Збройних 

Сил України, інших військових формувань, що здійснює повірку, 

калібрування засобів вимірювальної техніки військового призначення та 

виконує інші види робіт із метрологічного забезпечення Збройних Сил 

України, інших військових формувань у мирний та воєнний час та має на 

оснащенні військові еталони. 

Вiдновлення (виправлення) якостi ПММ – приведення показників  

якостi ПММ у відповідність до вимог нормативного документа. 

Відпрацьований нафтопродукт – нафтопродукт, під час експлуатації 

якого відбулися зміни деяких властивостей, регламентованих нормативною 

документацією. 

Державна авіація – авіація, що використовує повітряні судна з метою 

виконання функцій із забезпечення національної безпеки і оборони держави 

та захисту населення, які покладаються на Збройні Сили України, інші 

військові формування, утворені відповідно до законів України, органи 

внутрішніх справ, спеціально уповноважені ЦОВВ з питань цивільного 

захисту, органи охорони державного кордону України, органи доходів і 

зборів. 

Донна проба – проба ПММ, вiдiбрана з дна резервуара (цистерни, АПЗ) 

переносним металевим пробовiдбiрником. Донна проба не належить до 

складу сукупної проби, а випробовується окремо. 

Експрес-метод – стандартизований (атестований) або 

нестандартизований метод випробування (аналізу), що дає змогу за бiльш 

короткий час визначити показники якостi ПММ. 

Експрес-випробування (аналіз) – випробування (аналіз) ПММ, якi 

здiйснюються з використанням експрес-методiв. 
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Забезпечення збереження якостi – комплекс заходiв, що забезпечують 

відповідність якості ПММ вимогам нормативних документiв у процесi 

приймання, зберiгання, транспортування та видачі. 

Заправка – комплекс робіт із заповненням бортових ємностей перед 

вильотом ПС різноманітними видами ПММ. 

Засіб вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) – технічний засіб, який 

застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні 

характеристики. 

Кондиційність паливно-мастильних матеріалів – відповідність ПММ 

вимогам нормативних документів. 

Контрольна проба – частина сукупної проби, яка використовується для 

проведення випробування (аналізу). 

Контрольне випробування (контрольний аналіз) – оцiнювання 

вiдповiдностi якостi ПММ вимогам нормативного документа за 

встановленим перелiком показникiв якостi з метою пiдтвердження 

можливостi його застосування за прямим призначенням або встановлення 

початку змiнювання якостi. 

Контроль якості паливно-мастильних матеріалів – визначення фізико-

хімічними випробуваннями (аналізами) значення показників якості ПММ для 

установлення відповідності отриманих значень вимогам нормативних 

документів. 

Лабораторнi випробування (вимiрювання) – визначення фактичних 

значень показникiв якостi ПММ, встановлених нормативними документами, 

з використанням стандартизованих методiв випробовувань (аналізів) або 

атестованих методик випробувань (аналізів). 

Марка ПММ – ПММ, назва, умовне позначення, склад і властивостi 

якого регламентовано стандартами i технiчними умовами. 

Метрологічне забезпечення – комплекс заходів, спрямованих на 

досягнення єдності вимірювань і достовірності контролю параметрів об’єктів 

вимірювання авіаційного призначення авіаційних частин. 
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Метрологічна атестація ЗВТ – дослідження ЗВТ із метою визначення їх 

метрологічних характеристик і встановлення придатності цих засобів до 

застосування. 

Механічні домішки – присутні у ПММ дрібнодисперсні тверді частки 

мінерального, рослинного, корозійного, зносного й іншого походження. 

Нафтопродукт – продукт, отриманий під час перероблення нафти, 

газового конденсату або їх суміші, за винятком продуктів нафтохімії. 

Нейтральна лабораторiя – випробувальна (вимiрювальна) лабораторiя, 

яка проводить арбiтражнi випробування (аналізи) або вимiрювання (далi − 

арбiтражнi випробування). 

Некондиційне (нестандартне) ПММ – ПММ, що за одним чи 

декiлькома показниками якостi не вiдповiдає вимогам нормативного 

документа. 

Пально-мастильні матеріали – група матеріалів, що об’єднує палива, 

мастильні матеріали. 

Паспорт якостi – документ, що мiстить данi для iдентифiкацiї та 

фактичнi значення показникiв якостi ПММ, отриманi в результатi 

лабораторних випробувань (аналізів), в якому зазначається їх вiдповiднiсть 

вимогам нормативних документiв.  

Пересувна (мобiльна) лабораторiя – лабораторiя, укомплектована 

необхiдним обладнанням, приладами та пристроями для визначення якостi 

ПММ експрес-методами проведення випробування (аналізів), якi дають 

змогу оперативно визначати показники якостi нафтопродуктiв. 

Повiрка засобiв вимiрювальної технiки – встановлення придатностi 

засобiв вимiрювальної технiки, на якi поширюється державний 

метрологiчний нагляд, до застосування на пiдставi результатiв контролю їх 

метрологiчних характеристик. 

Приймально-здавальнi випробування (аналізи) – оцiнювання 

вiдповiдностi якостi ПММ за встановленим перелiком показникiв даних, 
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наведених у паспортi якостi вантажовідправника (пiд час приймання) або в 

журналi обліку якісного стану (пiд час видачі).  

Проба – визначена кількість продукту, призначена для проведення 

фізико-хімічного випробування (аналізу) його якості. 

Свiдоцтво про визнання вiдповiдностi – документ, що засвiдчує 

визнання iноземних документiв про пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї 

вимогам, установленим законодавством України (Закон України “Про 

пiдтвердження відповідності”). 

Світлий нафтопродукт – продукт, отриманий під час перероблення 

нафти, газового конденсату та має температуру кипіння в інтервалі від 30 

град.С до 370 град.С (бензини, гас, дизельні палива тощо). 

Сертифiкат вiдповiдностi – документ, який пiдтверджує, що продукцiя, 

системи якостi, системи управлiння якiстю, системи управлiння довкiллям, 

персонал вiдповiдають встановленим вимогам конкретного стандарту чи 

iншого нормативного документа, визначеного законодавством (Закон 

України “Про пiдтвердження відповідності”). 

Склад пально-мастильних матеріалів – комплекс будинків, 

споруджень, обладнання і устаткування для прийому, зберігання і видачі 

ПММ на заправку ПС  та спецтранспорту. 

Служба пально-мастильних матеріалів – структурний підрозділ 

авіаційної частини (авіапідприємства), що забезпечує постачання паливно-

мастильних матеріалів, прийом, зберігання, підготовку і видачу їх на 

заправку ПС і наземної техніки з дотриманням правил і вимог охорони праці, 

пожежної безпеки й охорони навколишнього середовища. 

Стандартизований метод випробування (аналізу) – метод випробування 

(аналізу), на який є нормативний документ, розроблений та затверджений у 

встановленому порядку. 

Сукупна проба – проба, складена з декількох точкових проб, 

вiдiбраних у вiдповiдному порядку i змiшаних у вказаному в ДСТУ 

4488:2005 спiввiдношеннi. 

http://www.qdpro.com.ua/qdw/php/common/disarchieve/getdoc.php?isnvalue=9764
http://www.qdpro.com.ua/qdw/php/common/disarchieve/getdoc.php?isnvalue=9764
http://www.qdpro.com.ua/qdw/php/common/disarchieve/getdoc.php?isnvalue=9764
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Тип ПММ – сукупнiсть ПММ однакового функцiонального 

призначення. 

Точкова проба – проба, вiдiбрана в один прийом. Вона характеризує 

якiсть ПММ на певному заданому рiвнi в резервуарi чи транспортному 

засобi, а також якiсть ПММ в одному тарному мiсцi (бочцi, бiдонi, бутлi). 

Уповноважена (атестована) організація – метрологічний центр, 

територіальний орган, головна  та базова організація, підприємство та 

організація, повірочна калібрувальна чи вимірювальна  лабораторія, що має 

право на проведення відповідної метрологічної роботи.  

Ходова проба – проба, вiдiбрана в процесi руху ПММ трубопроводом. 

Чистота пально-мастильних матеріалів – міра забруднення ПММ 

небажаними розчиненими і нерозчиненими домішками. 

Якість пально-мастильних матеріалів – спроможність ПММ 

задовольняти умовам їх використання, зберігання і транспортування 

відповідно до  їхнього призначення.  

 Інші терміни, які використовуються у цій Інструкції, вживаються у 

значеннях, наведених у стандартах Міжнародної організації цивільної авіації, 

Повітряному кодексі України та інших нормативно-правових актах України з 

питань діяльності у галузі державної авіації. 

 

 III. Лабораторний контроль якості ПММ 

 

3.1. Контроль якості ПММ у ДА здійснюють: 

для Збройних Сил України – 10 Хіммотологічний центр Міністерства 

оборони України (далі – 10 ХЦ),  лабораторія ПММ військової частини 

А2287 Повітряних Сил Збройних Сил України, відділи контролю якості 

пального центрів забезпечення, об’єднаних центрів забезпечення, лабораторії 

ПММ авіаційних військових частин, або інші заклади, які атестовані 

(акредитовані) та мають право проводити відповідні випробування (аналізи) 

у межах своєї відповідальності; 
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для інших СДА – 10 ХЦ (у межах вимог нормативних документів, що 

регламентують його діяльність), органи забезпечення матеріально-

технічними засобами (ПММ) ЦОВВ, лабораторії органів виконавчої влади, 

лабораторії ПММ авіаційних частин, або інші заклади, які атестовані 

(акредитовані) та мають право проводити відповідні випробування (аналізи). 

Лабораторії ПММ авіаційних частин повинні бути атестовані 

відповідно до вимог Правил уповноваження та атестації на здійснення 

метрологічної діяльності у сфері оборони, затверджених  наказом Міністра 

оборони України від 28 грудня 2009 року № 674, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 27 січня 2010 року за № 94/17389. 

Випробувальні лабораторії повинні бути акредитовані згідно із 

Законом України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”. 

 

3.2. Для планування, контролю і обліку заходів щодо забезпечення 

якості ПММ під час його надходження від постачальників до баків ПС у 

лабораторіях ПММ авіаційних частин ведуться документи, вказані в додатку 

1 до цієї Інструкції. 

 

3.3. Випробовування (аналізи) ПММ, які проводяться лабораторіями,  

залежно від призначення підрозділяються на чотири види: приймально-

здавальні,  контрольні, повні та арбітражні. Види випробовування (аналізів) 

та перелік показників якості, що контролюються під час прийому, зберігання 

та видачі ПММ, вказані в додатку 30 до цієї Інструкції. 

Приймально-здавальному випробовуванню (аналізу) підлягає ПММ під 

час його приймання залізничними цистернами (вагонами, автомобільним 

транспортом) до зливання і під час відвантаження – до відправлення. Мета 

випробовування (аналізу) – одержати об’єктивну інформацію про марку і 

якість ПММ, яке прибуло до отримувача, чи відповідає ця інформація 

вказаній у документах відправника (накладній і паспорті), а під час 

відвантаження – впевнитися в тому, що продукт, запланований до 
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відвантаження, – саме тієї якості, яка зазначається в журналах обліку 

якісного стану. Перелiк показникiв якостi, наведений у додатку 30 до цієї 

Інструкції, обов’язковий, але не виключає можливостi проведення 

випробовування (аналіз) ПММ за iншими показниками якостi, зазначеними в 

нормативних документах. 

Контрольному випробовуванню (аналізу) підлягають ПММ:   

після зливу з транспортних засобів;   

які знаходиться в резервуарах і тарі (у строки, вказані в додатку 31 до 

цієї Інструкції);  

після його перекачування по трубопроводах, які не виключають 

можливості змішування перекачаного ПММ з ПММ іншої марки; 

при проведенні сезонних і регламентних робіт на ПС. 

Мета випробовування (аналізу) – впевнитися, що під час перекачування 

ПММ не змішалося з іншими марками, а під час зберігання та експлуатації в 

системах ПС – визначити за встановленим переліком показників 

відповідність якості ПММ вимогам стандарту, підтвердити можливість 

застосування ПММ за прямим призначенням або його подальшого зберігання 

до наступного випробовування (аналізу).  

Повному випробовуванню (аналізу) підлягає ПММ: 

 перед закладкою на довгострокове зберігання; 

 після закінчення строків зберігання, вказаних у додатках 34, 35 до цієї 

Інструкції; 

 після відновлення якості ПММ; 

 у випадках, вказаних у пунктах 9.5, 10.10, 10.26 цієї Інструкції; 

 під час розслідування причин відмови техніки; 

 в інших випадках, коли необхідно встановити фактичну якість ПММ.  

Арбітражному випробуванню (аналізу) підлягає ПММ у разі 

виникнення розбіжності в оцінці його якості лабораторіями різних СДА або 

лабораторіями відправника та отримувача. Якщо розбіжності в оцінці якості 

ПММ виникли між лабораторіями різних СДА, арбітражні випробування 
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(аналізи) проводяться в нейтральній лабораторії за вказівкою начальника 

ЦУЗ ПММ або відповідного керівника ЦОВВ.  

У разі розбіжності в оцінці якості ПММ виникли між лабораторією 

організації, яка не входить до складу ДА, та лабораторією ПММ авіаційної 

частини, рiшення про випробовування (аналіз) арбiтражної проби 

приймаються на пiдставi письмової заяви (форма довільна) однiєї iз сторiн 

або спiльної заяви всiх зацiкавлених сторiн. У заявi мають бути зазначенi 

показники якостi ПММ, за якими виникли суперечності та які запропоновані 

лабораторії для проведення арбітражного випробовування (аналізу).  

Розкриття арбітражної проби в лабораторії оформлюється Актом 

розкриття арбітражної проби (додаток 37 до цієї Інструкції). 

Перелік показників якості, які визначаються під час приймально-

здавального, контрольного та повного випробовування (аналізу), наведено в 

додатку 30 до цієї Інструкції. Перелік показників якості, які визначаються 

під час проведення арбітражного випробовування (аналізу), встановлюється в 

кожному випадку виходячи з конкретної ситуації. 

Під час випробовування (аналізу) будь-якого виду (крім арбітражного) 

забороняється скорочувати перелік обов’язкових для визначення показників 

якості ПММ. 

Якщо лабораторія не в змозі виконати деякі показники випробовування 

(аналізу), вона обов’язково повинна надати частку проби в іншу лабораторію 

з копією Акта відбору проби ПММ і супроводжувальним листом. У 

супроводжувальному листі обов’язково вказуються показники якості, які 

необхідно визначити, та строк надання результатів, якщо результати потрібні 

терміново, вказується причина терміновості. 

 

3.4. Лабораторна перевірка якості ПММ під час приймання, зберігання 

та видачі проводиться в порядку і строки, визначені в додатках 1 – 31 до цієї 

Інструкції.  

 Для ПММ з продовженими строками зберігання строк проведення 
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випробовування (аналізу) скорочується вдвічі. 

ПММ, яке надійшло в запаяній та іншій герметичній упаковці з 

пломбами заводу-виробника, у разі відповідності результатів приймально-

здавального та контрольного випробовування (аналізу) (додаток 30 до цієї 

Інструкції) вимогам державного стандарту (ГОСТ, ДСТУ, ОСТ, ТУ), при 

дотриманні належних умов зберігання дозволяється зберігати і видавати для 

застосування на ПС за паспортами заводів-виробників без проведення 

випробовування (аналізу) протягом встановленого строку зберігання 

(додаток 34 до цієї Інструкції). 

Після закінчення цього строку вказане ПММ допускається до 

застосування, якщо воно відповідає вимогам стандарту в об’ємі повного 

випробовування (аналізу) (додаток 30 до цієї Інструкції). 

ПММ після розкриття герметичної тари підлягає витраті за прямим 

призначенням у першу чергу. Перед видачею перевіряється відсутність води і 

механічних домішок (якісно). 

Основні показники якості нафтопродуктів, які найбільш схильні до 

змін, наведено в додатку 65 до цієї Інструкції. 

 

3.5. ПММ до авіаційних частин надходить із паспортами якості 

(додаток 17 до цієї Інструкції). Паспорти якості, видані постачальником та 

одержані з транспортними документами, по одному екземпляру від кожної 

партії, зберігаються в лабораторії, якщо її немає, – у службі ПММ авіаційної 

частини в окремій папці до повної витрати ПММ. У паспортах якості мають 

бути: номер транспорту і цистерни (вагона, автомобіля), якими прибуло 

ПММ, в який резервуар його злито або в яке сховище розміщено. Номер 

резервуара (сховища), в який злито (розміщено) ПММ, що надійшло, 

вказують також і в Акті приймання (додаток 36 до цієї Інструкції). 

Показники якості ПММ, вказані в паспорті, заносяться в Журнал реєстрації 

результатів випробовування (аналізу) ПММ (додатки 9 – 11 до цієї 

Інструкції). 
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Під час надходження ПММ з паспортом якості від вантажовідправника 

його якість повинна відповідати вимогам стандарту на ПММ за всіма 

показниками. 

Акти приймання ПММ (договір про надання послуг) надаються на 

адресу ЦУЗ ПММ (ЦОВВ) разом з копіями паспортів якості 

вантажовідправника. 

 Під час передачі ПММ між авіаційними частинами ДА  постачальник 

обов’язково надає копії паспортів якості з гербовою печаткою. 

 

3.6. Для уникнення виходу ПММ тривалого зберігання за межі 

кондиції, воно підлягає періодичному поновленню. Для контролю за 

своєчасним поновленням запасів ПММ авіаційної частини щорічно 

розробляють План поновлення запасів ПММ тривалого зберігання авіаційної 

частини та графік поновлення запасів ПММ тривалого зберігання авіаційної 

частини (додаток 3 до цієї Інструкції). 

Розроблені план і графік авіаційної частини до 20 грудня надають до 

відповідних ЦОВВ, а авіаційних частин Збройних Сил України – до ОЦЗ, до 

якого вони прикріплені, видів Збройних Сил України за підпорядкованістю 

та до лабораторії ПММ військової частини А2287 Повітряних Сил Збройних 

Сил України, яка здійснює узагальнення планів поновлення за військові 

частини Повітряних Сил Збройних Сил України. 

 ПММ підлягають поновленню (у тому числі раніше встановлених 

строків зберігання), якщо за даними повного випробування (аналізу) 

встановлено, що показники його якості погіршувалися (у зв’язку з 

порушенням умов прийому, зберігання, видачі) і досягли гранично 

допустимого значення за стандартом. У цьому разі начальник служби ПММ 

авіаційної частини повинен негайно повідомити ОЦЗ (ЦЗП), до якого 

прикріплена авіаційна частина, або до відповідного ЦОВВ. Підставою для 

прийняття рішення щодо продовження строків зберігання ПММ є паспорт 

якості на ПММ в об’ємі повного випробування (аналізу). Під час визначення 
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планових строків зберігання ПММ необхідно керуватися строками 

зберігання відповідно до додатків 34, 35 до цієї Інструкції.  

Продовження строків зберігання ПММ у баках та системах ПС 

забороняється.  

Після закінчення встановлених строків зберігання питання щодо 

застосування ПММ для ПС вирішується для авіаційних частин Збройних Сил 

України – службою ПММ видів ЗСУ, при узгодженні з інженерно-авіаційною 

службою (далі – ІАС), для інших СДА ЦОВВ, за результатами випробувань 

(аналізів) ПММ в об’ємі повного випробування (аналізу), а також з 

урахуванням конкретних умов експлуатації авіаційної техніки. 

Під час поновлення ПММ тривалого зберігання авіаційні частини 

подають донесення про виконання плану поновлення непорушного запасу 

ПММ тривалого зберігання до ОЦЗ або ЦОВВ, в яких вони знаходяться на 

забезпеченні (підпорядкуванні) (додаток 71 до цієї Інструкції). 

 

3.7. Лабораторії,  у разі виявлення некондиційного ПММ під час видачі 

паспортів на ці ПММ або супроводжуючих листів до паспортів, зобов’язані 

давати рекомендації щодо подальшого використання або відновлення якості 

некондиційних ПММ. 

У разі виникнення розбіжностей у результатах випробовування 

(аналізу) лабораторія повинна затребувати проби некондиційних ПММ на 

повторне випробовування (повторний аналіз). Авіаційна частина, яка 

одержала такий запит, повинна в п’ятнадцятиденний строк доставити в 

лабораторію проби ПММ на повторне випробовування (повторний аналіз). У 

разі надання проб ПММ на повторне випробовування (повторний аналіз) 

ПММ повинне залишатися без руху до одержання результатів повторного 

випробовування (аналізу) і відповідних рекомендацій лабораторії, яка 

проводила випробовування (аналіз). 

Кожен випадок виходу ПММ за межі кондиції повинен бути 

розслідуваний комісією, призначеною наказом командира авіаційної частини, 
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з обов’язковою участю в ній фахівців служби ПММ і, за необхідності, служб, 

що відповідають за експлуатацію ПС, винні притягуються до 

адміністративної і матеріальної відповідальності. Комісія складає акт 

довільної форми. Акт повинен містити такі дані: 

назва нафтопродукту і номер нормативного документа на нього; 

 дата і місце відбору проби ПММ; 

 найменування лабораторії, яка проводила випробовування (аналіз) 

проби ПММ, і дата проведення випробовування (аналіз); 

 номер і дата видачі паспорта якості; 

 показники якості, за якими ПММ визнано некондиційним, і причини 

виходу ПММ за межі кондиції;  

 висновок паспорта якості; 

 умови, строки зберігання і кількість ПММ, від якого відібрана проба;  

якість відпрацювання і виконання річного плану проведення 

випробовування (аналіз) ПММ; 

 сума нанесеного збитку; 

 винні посадові особи; 

 висновок комісії про найбільш доцільне використання некондиційного 

ПММ. 

 До акта додаються паспорт якості ПММ, пояснення посадових осіб 

служби ПММ,  довідка з бухгалтерії про вартість ПММ, інші   документи, що 

мають відношення до розслідування.  

За матеріалами службового розслідування командир авіаційної частини 

приймає рішення (з виданням наказу) про покарання винних 

(адміністративне стягнення, притягнення до матеріальної відповідальності, 

або передача матеріалів до прокуратури) з подальшою доповіддю до ЦУЗ 

ПММ (ЦОВВ).  

Облік наявності некондиційного ПММ ведеться у журналі (додаток 16 

до цієї Інструкції). 

Про всі випадки виявлення некондиційних ПММ ОЦЗ (ЦМТЗ, склади, 
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бази) авіаційні частини доповідають до ЦУЗ ПММ (ЦОВВ). 

 

3.8. Рішення щодо подальшого використання некондиційного ПММ 

(відновлення якості, знищення, пониження сортності, передачі для подальшої 

реалізації) та ПММ, яке не користується попитом, у Збройних Силах України 

– приймаються ЦУЗ ПММ, у інших СДА – ЦОВВ. Відновлення якості 

некондиційного ПММ проводиться відповідно до вимог додатків 14, 33, 48, 

56 до цієї Інструкції, на основі рекомендацій лабораторій за участю комісії, 

призначеної наказом командира авіаційної частини. 

Якість відновленого ПММ підлягає перевірці в об’ємі повного 

випробування (аналізу). Результати роботи комісії в разі відновлення ПММ 

шляхом змішування з ПММ, що мають запас якості, або додавання 

компоненту, якого не вистачає, оформлюється Актом складання сумішей за 

встановленою формою (додаток 62 до цієї Інструкції). В інших випадках 

оформлюється акт довільної форми. Акт затверджується командиром 

авіаційної частини і подається до забезпечувального органу та за 

підпорядкованістю. Другий екземпляр Акта складання сумішей проводиться 

за книгами бухгалтерського обліку.  

Рішення про застосування ПММ, якість якого відновлено, для 

Збройних Сил України приймає служба ПММ виду Збройних Сил України, 

для інших СДА – ЦОВВ за погодженням з ІАС ЦОВВ. 

 

3.9. Некондиційні ПММ, якість якого не можливо відновити, за 

рішенням начальника ЦУЗ ПММ (ЦОВВ) можуть бути переведені в нижчий 

сорт тієї ж марки ПММ або в іншу марку з показниками якості, що 

допускають його використання, передані для реалізації або переведені у 

відпрацьовані нафтопродукти. Порядок збору та здачі відпрацьованих 

нафтопродуктів наведено в додатку 50 до цієї Інструкції. 

 

3.10. Авіаційні частини ведуть облік некондиційного ПММ та ПММ, 
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яке не користується попитом, щоквартально подають дані щодо їх наявності 

до ОЦЗ (ЦЗП), ЦОВВ (додатки 23, 24 до цієї Інструкції). 

  

3.11. Видача некондиційних ПММ для застосування на транспортних 

засобах і ПС забороняється. 

 

3.12. У разі надходження до авіаційних частин некондиційних ПММ 

(ПММ, що знаходиться на межі кондиції) командир авіаційної частини 

зобов’язаний негайно подати доповідь до ЦУЗ ПММ (ЦОВВ), зазначити це в 

акті приймання (додаток 26 до цієї Інструкції) та до прийняття рішення 

укласти договір з постачальником щодо надання послуг на зберігання 

пально-мастильних матеріалів відповідно до вимог чинного законодавства.  

Пально-мастильні матеріали, які надійшли наливним автомобільним 

транспортом (за винятком постачання ПММ відповідно до договорів 

закупівлі), приймаються за даними паспорта якості постачальника. При 

цьому перевіряється густина, колір, прозорість, відсутність механічних 

домішок і води. 

За невідповідності пально-мастильних матеріалів, які надійшли, 

вимогам нормативних документів за результатами приймально-здавального 

випробування (аналізу) (відсутність паспорта якості, відсутність у паспорті 

вантажовідправника всіх показників якості або їх невідповідність 

нормативним документам) або якщо отримані показники якості значно 

відрізняються від даних паспорта якості постачальника, приймання пального 

здійснюється лише до окремих зачищених резервуарів (за наявності Акта на 

зачищення резервуарів).  

Рішення щодо операцій з некондиційними (на межі кондиції) ПММ 

приймається начальником ЦУЗ ПММ (ЦОВВ) після вирішення всіх спірних 

питань між постачальником та отримувачем. 

Відновлені ПММ допускається для застосування відповідно до вимог 

пункту 3.8 цієї Інструкції. 
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3.13. Для перевірки якості ПММ відбираються проби відповідно до 

вимог ДСТУ 4488:2005 та додатка 7 до цієї Інструкції.  

Особлива увага під час відбору проб звертається на правильну 

підготовку необхідного посуду і приладів. Проби відбираються під час 

прийому, зберігання, видачі, заправки транспортних засобів і ПС у всіх 

випадках, коли необхідно встановити якість ПММ в об’ємі приймально-

здавального, контрольного або повного випробовування (аналізу), або за 

окремими показниками. 

Для контролю якості ПММ у баках транспортних засобів і ПС 

тривалого зберігання (під час перевірок авіаційних частин) відбираються 

проби ПММ. За рішенням особи, що перевіряла, проби підлягають 

контрольному, повному випробовуванню (аналізу) або визначенню окремих 

показників якості (наприклад, вміст водорозчинних кислот і лугів у паливах 

для авіаційних двигунів) з дотриманням вимог пункту 3.3 і додатка 35 до цієї 

Інструкції. 

Випробовування (аналіз) вказаних проб повинні бути проведені у 

строк, встановлений особою, що перевіряла, відповідно до вимог пункту 3.19 

цієї Інструкції та у строки, встановлені Планом перевірки організації 

контролю якості ПММ (додаток 5 до цієї Інструкції), з дотриманням норм 

часу на проведення випробовування (аналіз) ПММ (додаток 4 до цієї 

Інструкції). Результати випробовування (аналізу) доводяться до командира 

авіаційної частини, в якій відібрано проби. Якщо якість ПММ у баках ПС та 

спеціальній техніці не відповідає вимогам стандартів або умовам 

застосування, результати випробовування (аналізу) доводяться до 

начальників служб ПММ  органів управління авіації Збройних Сил України, 

начальників органів управління авіації ЦОВВ, а також заступників 

командувачів видів Збройних Сил України з ІАС у дводенний строк після 

одержання результатів випробовування (аналізу), а також до ОЦЗ (центрів 

забезпечення ПММ), які ведуть облік некондиційних ПММ. Під час 
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перевірки авіаційної частини проби відбираються не менше ніж з 25 % 

одиниць техніки тривалого зберігання підрозділів, які перевіряються. 

 

      3.14. Відбір проб ПММ оформлюється актом (додаток 7 до цієї 

Інструкції). Акт на відбір проб у двох екземплярах складається комісією, 

призначеною командиром авіаційної частини. Один екземпляр акта 

зберігається в лабораторії, яка провела випробовування (аналізу), другий 

екземпляр з відміткою цієї лабораторії про прийом проб на випробовування 

(аналіз) зберігається в службі ПММ авіаційної частини (лабораторії складу 

ПММ), що надала проби на випробовування (аналіз). 

Акт на відбір арбітражної проби зберігається в отримувача 

(відправника) до встановлення відповідності якості одержаних 

(відправлених) ПММ вимогам стандарту, у разі висування претензій щодо 

якості – до вирішення претензій. 

Акт на відбір проб ПММ є підставою для списання. з книг обліку 

кількості ПММ, яка відібрана для випробовування (аналізу).  

Списання ПММ проводиться відповідно норми вказаної у  додатку 31 

до цієї Інструкції. 

 

3.15. Під час направлення проб на випробовування (аналіз) в 

лабораторію разом із пробами представляються акти відбору проб із 

вказанням виду випробовування (аналізу) або показників, за якими необхідно 

перевірити якість ПММ. Разом із пробами ОТР (крім бензинів та олив), олив 

і мастил у дрібній тарі до лабораторії передаються акти відбирання проб. 

Лабораторія оприбутковує ці продукти в книгах обліку. Залишки проб після 

проведення випробовування (аналізу) у лабораторії знищуються згідно з 

актом знищення і списуються з книг обліку. 

Неправильно оформлені проби в лабораторію на випробовування 

(аналіз) не приймаються. 
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3.16. Проби, доставлені в лабораторію, реєструються в Журналі 

реєстрації проб (додаток 8 до цієї Інструкції), а результати заносяться в 

журнали реєстрації результатів випробування  ПММ (додатки 9 – 12 до цієї 

Інструкції). 

У журналах реєстрації результатів випробування (аналізів) ПММ 

записуються висновки лабораторії щодо якості ПММ і рекомендації стосовно 

його подальшого використання. 

 

3.17. На кожну пробу ПММ лабораторія  видає паспорт якості (додаток 

17 до цієї Інструкції). Основою для заповнення паспорта якості є записи і 

висновки в журналі реєстрації результатів випробовування (аналізів). 

Виписка паспортів якості за даними робочих зошитів лаборантів 

забороняється. 

Паспорту якості присвоюється номер відповідно до порядкового 

номера проби за журналом реєстрації проб. 

У разі приймання частки проби від іншої лабораторії лабораторія, яка 

визначала окремі показники, за результатом випробовування (аналізу) видає 

паспорт без висновку про відповідність ПММ вимогам стандарту. 

У паспорт, який видається лабораторією за результатами 

випробовування (аналізу) проб, записуються всі показники якості, 

передбачені тим видом випробовування (аналізу), на який ця проба 

представлена. 

Паспорт, що видається одержувачу на ПММ, призначене для поточного 

забезпечення (крім ПММ, вилученого з тривалого зберігання, ПММ у 

заводський тарі після завершення гарантійного строку зберігання, ПММ 

після відновлення якості), заповнюється за всіма показниками якості, 

передбаченими приймально-здавальним і контрольним видами 

випробовування (аналізу). У паспорт вносяться результати останніх 

випробовувань (аналізів), якщо строки проведення випробовування 

(аналізів), встановлені цією Інструкцією, не порушено. 
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Паспорт, що видається одержувачу на ПММ, вилучене з тривалого 

зберігання, відновлене, або на ПММ у заводський тарі, в якого закінчився 

гарантійний строк зберігання, заповнюється за всіма показниками якості, 

передбаченими повним випробовуванням (аналізом). У паспорт вносяться 

результати останнього повного випробовування (аналізу), якщо строки 

проведення випробовування (аналізу), встановлені цією Інструкцією, не 

порушено. 

Паспорт, який видається одержувачу на ПММ, призначене для 

тривалого зберігання чи заправки транспортних засобів і ПС тривалого 

зберігання, заповнюється за всіма показниками якості в обсязі стандарту, 

дані беруться з журналу реєстрації за результатами останніх випробовувань 

(аналізів) і на підставі даних паспорта постачальника. 

Паспорт підписується начальником лабораторії і лаборантом, їх 

підписи завіряються печаткою атестованої лабораторії, яка проводила 

випробування (аналіз). Якщо паспорт якості видається іншій авіаційній 

частині (організації), то такий паспорт засвідчується гербовою печаткою, 

копія паспорта завіряється у встановленому порядку. Строк дії паспорта 

якості – до наступного повного випробування (аналізу) або повної витрати 

ПММ. 

Паспорт видається отримувачу під підпис у Журналі реєстрації видачі 

паспортів якості (додаток 18 до цієї Інструкції). У разі неприбуття 

представника авіаційної частини за паспортами якості протягом 30 діб, 10 

ХЦ, відділам контролю якості ПММ ОЦЗ (ЦЗП), лабораторії  ПММ 

військової частини А2287 Повітряних Сил Збройних Сил України 

дозволяється відсилати їх поштою на адресу авіаційної частини з 

супроводжувальним листом. У цьому разі в Журналі реєстрації видачі 

паспортів якості у графі 11 ставиться вихідний номер супроводжувального 

листа. 

 

3.18. На проби ПММ, злитого (відібраного) з систем транспортних 
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засобів і ПС, лабораторія на підставі проведеного випробовування (аналізу) 

видає паспорти без висновку щодо відповідності ПММ вимогам стандарту. У 

паспортах у цих випадках обов’язково наводяться дані про наявність або 

відсутність у пробі води і механічних домішок. 

Рішення (на підставі паспорта якості) щодо подальшого застосування 

ПММ, або зливу його з систем, приймається начальником служби ПММ і 

начальником, який відповідає за експлуатацію (технічний стан) ПС, на основі 

даних паспорта і вимог експлуатаційної документації або нормативних 

документів на ПС. 

  

3.19. Під час проведення випробовування (аналізу) і надання висновків 

щодо якості ПММ лабораторії повинні керуватися діючими стандартами з 

урахуванням внесених до них змін. 

ПММ, виготовлені за раніше діючими стандартами, підлягають 

випробуванню (аналізу) за діючими стандартами. У разі невідповідності 

показників із діючими стандартами, висновок щодо якості таких ПММ 

надається відповідно до норм того стандарту, за яким воно було виготовлене, 

якщо інше не обумовлено окремими розпорядженнями і вказівками. 

Випробовування (аналіз) проб ПММ повинні проводитися за методами 

випробовування (аналізів), вказаними в стандартах (стандартні методи) на 

продукт, чи за відповідними інструкціями, директивами, вказівками, 

методичними рекомендаціями з хімотології 10 ХЦ. Для скорочення часу на 

проведення випробовування (аналізів) ПММ можуть застосовуватися 

стандартні експрес-методи, затверджені начальником ЦУЗ ПММ Збройних 

Сил України Тилу Збройних Сил України. Норми часу на проведення 

випробовування (аналізу) ПММ, витрат хімічних реактивів, спирту, умов їх 

зберігання наведено в додатках 4, 13, 15, 60 до цієї Інструкції. 

Якщо в результаті випробовування (аналізу) за допомогою експрес-

методу буде встановлено некондиційність ПММ за яким-небудь показником, 

ПММ піддаються повторному випробовуванню (аналізу) за цим показником 
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за допомогою стандартного методу випробовування (аналізу), вказаного в 

державному стандарті на продукт. Результати цього випробовування 

(аналізу) є остаточними. 

За правильність проведення випробовування (аналізу) із застосуванням 

стандартизованих і експрес-методів відповідає начальник лабораторії 

(лаборант). 

За правильність рекомендацій щодо подальшого застосування ПММ 

відповідає начальник лабораторії, а в авіаційних частинах – начальник 

служби ПММ. Повне випробовування (повний аналіз) необхідно проводити 

не пізніше десяти діб (у разі виникнення інцидентів, пов’язаних з 

використанням ПММ, – не пізніше трьох діб), контрольне – не пізніше п’яти 

діб із дня надходження проби в лабораторію. У разі приймання 

(відвантаження) ПММ від організацій (організаціям), які не входять до 

складу Збройних Сил України, строк виконання повного випробовування 

(аналізу) має становити не більше п’яти діб від дати надходження проби до 

лабораторії, а контрольного – не більше двох діб (якщо інший строк не 

обумовлений договором). 

 

3.20. Усі записи і розрахунки під час випробовування (аналізів) 

ведуться в Робочих журналах лаборантів (додаток 28 до цієї Інструкції). 

Робочі журнали лаборантів мають бути зареєстровані,  пронумеровані, 

прошнуровані та скріплені печаткою авіаційної частини. Записи і розрахунки 

на окремих аркушах не допускаються. 

 

3.21. Засоби вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), які застосовуються 

під час випробовування (аналізів) ПММ, підлягають періодичній повірці 

(калібруванню) в метрологічних лабораторіях у встановлені строки (додаток 

61 до цієї Інструкції). 

ЗВТ, які не повіряються військовими метрологічними лабораторіями 

(або якщо доставка ЗВТ до військових метрологічних лабораторій 
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економічно недоцільна), здаються на повірку (метрологічну атестацію, 

калібрування) в місцеві метрологічні органи державної метрологічної 

служби. 

Засоби вимірювальної техніки, які використовують лабораторіями 

ПММ інших СДА, підлягають періодичній повірці (калібруванню) в місцевих 

метрологічних органах державної метрологічної служби. 

Облік технічного стану ЗВТ ведеться у Книзі обліку технічного стану, 

калібрування, повірки та ремонту  засобів вимірювальної техніки військового 

призначення (додаток 63 до цієї інструкції). 

Особа, яка відповідає за організацію повірки ЗВТ, призначається 

наказом командира авіаційної частини.  

 

3.22. Проведення випробовування (аналізу) у лабораторії планується в 

умовних випробовуваннях (аналізах) (додаток 4 до цієї Інструкції). 

Звіти про роботу лабораторій авіаційних частин подають один раз на 

рік до відділів контролю якості ОЦЗ (ЦЗП), органів управління авіації ЦОВВ 

до 12 грудня. 

 

3.23. У кожній лабораторії авіаційної частини відпрацьовується Картка 

обліку роботи лабораторії ПММ (додаток 25 до цієї Інструкції). Під час 

узгодження плануючих документів (план проведення випробовувань 

(аналізів), план поновлення) начальник лабораторії надає на перевірку картку 

обліку до відділу контролю якості ПММ ОЦЗ (ЦЗП), органів управління 

авіації ЦОВВ. Начальник відділу (органу управління авіації центральних 

органів виконавчої влади) перевіряє правильність заповнення картки, звіряє 

дані картки з даними пояснювальної записки, ставить відмітку про перевірку 

та підпис. 

 

3.24. На ПС застосовуються ПММ, які  передбачено наказами 

Міністерства оборони України, командувачів видів Збройних Сил України, 
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начальників органів управління авіації ЦОВВ,  експлуатаційною 

документацією для згаданого типу ПС та відповідають вимогам державних 

стандартів. 

Нові марки ПММ допускаються до застосування на ПС на підставі 

позитивних результатів їх випробувань (аналізів) (лабораторних, відповідно 

до комплексів експлуатаційних методів кваліфікаційної оцінки  

експлуатаційних якостей, в стендових та експлуатаційних умовах) та 

приймаються на забезпечення наказами Міністерства оборони України або 

командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, а також спільними 

вказівками командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, начальників  

органів управління авіації ЦОВВ. 

Переведення ПС на нові марки ПММ здійснюється вказівками 

начальників управлінь, що відають замовленнями і експлуатацією техніки 

(начальника органу управління авіації ЦОВВ), при цьому марки ПММ, які 

раніше застосовувалися, витрачаються за прямим призначенням у першу 

чергу, якщо немає розпорядження, яке забороняє їх застосування. 

Перелік марок ПММ закордонного виробництва допущених до 

застосування на ПС і Збройних Силах України наведено в додатку 59 до цієї 

Інструкції. 

Заборона застосування на ПС окремих партій марок ПММ і тимчасове 

припинення їх застосування на окремих типах ПС або зміна строків роботи в 

системах вводяться рішеннями управлінь, що відають експлуатацією ПС 

(начальника органу управління авіації ЦОВВ). 

 

3.25. ПММ, вироблене за раніше діючими стандартами, які є або 

надійшли після тривалого зберігання, за відсутності розпорядження, що 

забороняє його застосування, використовується за прямим призначенням до 

повної витрати. Для заправки ПС тривалого зберігання таке ПММ 

застосовувати забороняється. 
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3.26. У разі коли у зразках техніки технічною документацією  

передбачено застосування декількох марок ПММ, дозволяється змішування 

їх у паливних і змащувальних системах у будь-яких пропорціях, за винятком 

випадків, які вказано в інструкціях з експлуатації ПС або в документах щодо 

застосування ПММ. 

 

3.27. Для оцінки підготовленості особового складу лабораторій до 

проведення випробовування (аналізу) організовуються міжлабораторні 

порівняльні випробовування (аналізи). Для вимірювальних лабораторій цей 

порядок визначено в Інструкції про порядок перевірки точності результатів 

вимірювань у вимірювальних лабораторіях, затвердженій наказом 

Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої 

політики від 12 серпня 1999 року № 99 (зі змінами), зареєстрованій у 

Міністерстві юстиції України 02 грудня 1999 року за № 833/4126. 

 Організація цієї роботи покладається на 10 ХЦ, для Повітряних Сил 

Збройних Сил України – лабораторію ПММ Повітряних Сил Збройних Сил 

України. 

 

3.28. Особи, відповідальні за контроль якості ПММ, повинні мати 

теоретичну та практичну підготовку, яка забезпечує кваліфіковане 

проведення випробувань (аналізів) ПММ, заходів щодо перевірки технічного 

стану засобів зберігання, заправки, перекачки, транспортування та 

фільтрування.    

Підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) осіб, 

відповідальних за контроль якості ПММ, здійснюється в обсязі програм, 

затверджених начальником ЦУЗ ПММ  Збройних Сил України Тилу 

Збройних Сил України, на базі Національного авіаційного університету або в 

інших навчальних закладах, що мають дозвіл на відповідний вид діяльності, з 

видачею документа про проходження навчання. 

По прибутті до військової частини після підготовки (перепідготовки) 
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особа, відповідальна за контроль якості ПММ, надає копію свідоцтва 

(сертифіката) у стройову частину і на підставі цього видається наказ 

командира авіаційної частини щодо допуску до самостійного виконання 

випробувань (аналізів) ПММ.  

Перепідготовка (підвищення кваліфікації) осіб, відповідальних за 

контроль якості ПММ, обов’язково здійснюється один раз на два роки. 

В окремих випадках, за рішенням начальника служби ПММ 

Повітряних Сил Збройних Сил України дозволяється направляти осіб, 

відповідальних за контроль якості ПММ авіаційних частин, на стажування до 

лабораторії ПММ військової частини А2287 Повітряних Сил Збройних Сил 

України зі складанням іспиту спеціально створеній комісії під головуванням 

керівника підготовки (стажування).  

Результати здачі іспиту комісія військової частини А2287 Повітряних 

Сил Збройних Сил України під головуванням начальника служби ПММ 

Повітряних Сил Збройних Сил України, оформлює протоколом, копія якого 

направляється до військової частини за місцем служби (роботи) лаборанта. 

На підставі копії протоколу видається наказ командира авіаційної 

частини щодо допуску особи до самостійної роботи з проведення 

випробувань ПММ.  

Допуск особи, відповідальної за контроль якості ПММ, до 

самостійного виконання випробувань ПММ на підставі протоколу дійсний до 

моменту проходження підготовки (перепідготовки) на базі Національного 

авіаційного університету або іншого навчального закладу, але не більше 

одного року. 

 

 

3.29. У разі виникнення інцидентів (відмов техніки), пов’язаних із 

застосуванням ПММ, робота з розслідування їх причин здійснюється  

спеціальними  комісіями відповідно до методик, наведених у додатку 49 до 

цієї Інструкції. 
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3.30. Контроль якості ПММ у авіаційних частинах здійснюється 

стаціонарними та польовими засобами контролю якості ПММ. 

Польові засоби контролю якості призначені для проведення 

лабораторних випробовувань (аналізів) і здійснення контролю якості ПММ у 

польових умовах. 

Технічна характеристика польових засобів контролю якості ПММ та 

порядок їх використання наведено в додатку 32 до цієї Інструкції. 

 

IV. Відбір і транспортування проб ПММ 

 

 4.1. Проби ПММ із засобів зберігання і транспортування відбираються 

відповідно до вимог ДСТУ 4488:2005.  

 

 4.2. Залежно від способу відбору і призначення проби поділяються на 

точкові, сукупні, контрольні (арбітражні) і донні. 

 

 4.3. Проби ПММ для встановлення відповідності їх якості вимогам 

стандартів, залежно від виду випробовування (аналізу), відбираються в 

кількості, вказаній у  додатку 31 до цієї Інструкції. Порядок підготовки 

пробовідбірних засобів наведено в додатку 58 до цієї Інструкції. 

 

 4.4. Відібрана об’єднана проба ПММ під час його приймання і 

відвантаження ділиться на дві частини. Одну частину використовують для 

проведення випробовування (аналізу), а другу частину зберігають 

опечатаною на випадок розбіжності в оцінці якості ПММ.  

Для випробовування (аналізу) в сторонній лабораторії, яка не входить 

до складу Збройних Сил України чи СДА ЦОВВ, або в державних органах 

контролю пробу відбирають в об’ємі не менше 3 л, дiлять на три рiвнi 

частини, з яких перша (для випробовування (аналізу) та друга (арбiтражна) 
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направляються до сторонньої випробувальної лабораторії, третя (арбiтражна) 

залишається в авіаційній частині. Для контрольного та повного 

випробовування (аналізу) ПММ у лабораторії іншої авіаційної частини або 

10 ХЦ пробу відбирають у кількості, вказаній у додатку 31 до цієї Інструкції. 

Арбітражні випробовування (аналізи) здiйснюються їх iнiцiатором у 

лабораторiї за згодою i в присутностi всiх зацiкавлених сторiн, якi письмово 

повiдомляються про мiсце i дату проведення арбiтражних випробовувань 

(аналізів). Необхідно до початку випробовування (аналізу) у лабораторії, в 

якій проводяться арбітражні випробовування (аналізи), ознайомитися з 

документами, що мають відношення до арбітражних випробовувань 

(аналізів) (сертифікатами метрологічної перевірки приладів, паспортами на 

хімічні реактиви, результатами атестації методів випробовувань (аналізів), 

свідоцтвами щодо проходження підготовки (перепідготовки) лаборантського 

складу). Доцільно перед арбітражним випробовуванням (аналізом) 

перевірити точність методу в кожній лабораторії за допомогою державних 

стандартних зразків. 

 

4.5. Порядок відбору проб чітко регламентований з метою одержання 

ідентичності оцінки якості пального. Порушення правил відбору проб, 

підготовки до роботи пробовідбірників і посуду для зберігання та 

транспортування проб призводить до неправильної оцінки якості пального. 

 

V.  Завдання лабораторії ПММ військової частини А2287 Повітряних 

Сил Збройних Сил України, лабораторій авіаційних частин 

 

5.1. На лабораторію ПММ військової частини А2287 Повітряних Сил 

Збройних Сил України покладається: 

організація планування заходів щодо контролю якості ПММ у 

авіаційних частинах видів Збройних Сил України та СДА ЦОВВ; 

відпрацювання плану поновлення ПММ тривалого зберігання 
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Повітряних Сил Збройних Сил України та контроль за його виконанням; 

проведення випробовування (аналізу) ПММ в об’ємі повного 

випробовування (аналізу); 

розробка методичних вказівок і рекомендацій з питань застосування та 

контролю якості ПММ на авіаційній техніці; 

участь у роботі з розслідування інцидентів і відмов авіаційної техніки, 

пов’язаних із застосуванням ПММ; 

перевірка умов зберігання ПММ, їх якісного стану в авіаційних 

частинах Повітряних Сил Збройних Сил України; 

методичне керівництво лабораторіями авіаційних частин, надання їм 

методичної та технічної допомоги, здійснення контролю за їх роботою; 

контроль за своєчасним проходженням підготовки та перепідготовки 

лаборантів авіаційних частин; 

перевірка точності випробовування (аналізу) ПММ лабораторіями 

авіаційних частин; 

участь у проведенні випробовування (аналізів) нових і дослідних марок 

ПММ на авіаційній техніці. 

 

5.2. На лабораторії авіаційних частин покладається: 

ведення документації згідно з додатком 1 до цієї Інструкції; 

 організація і контроль за виконанням заходів щодо збереження якості 

ПММ під час приймання, зберігання і видачі; 

 своєчасне проведення випробовування (аналізу) ПММ в об’ємі 

контрольного випробовування (аналізу) (за відсутності необхідного 

обладнання (хімічних реактивів) випробовування (аналіз) ПММ проводиться 

за показниками, що мають найбільшу тенденцію до змін під час тривалого 

зберігання);  

 перевірка якості ПММ, яке видається на авіаційну техніку; 

 контроль за дотриманням правил зберігання ПММ; 

 контроль за дотриманням правил збирання і зберігання відпрацьованих 
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нафтопродуктів і спеціальних рідин; 

 перевірка чистоти резервуарів, автоцистерн, тари, а також баків ПС 

тривалого зберігання перед заповненням їх ПММ; 

 перевірка резервуарів, заповнених ПММ, на відсутність води і 

механічних домішок; 

 видача паспортів і контрольних талонів на ПММ; 

 ведення обліку якісного стану ПММ за авіаційну частину; 

 підготовка і відправка проб на випробовування (аналіз) в лабораторію 

для перевірки тих показників, які не можуть бути визначені в лабораторії 

авіаційної частини; 

 контроль технічного стану спеціального обладнання засобів заправки, 

транспортування і фільтрування ПММ; 

 контроль за відсутністю розливів ПММ на території складу і 

відсутністю ПММ у стічних водах.  

 

VI. Обов’язки посадових осіб, які відповідають за застосування та 

організацію контролю якості ПММ у ДА 

 

6.1. Основні обов’язки уточнюються і конкретизуються відповідно до 

місцевих умов та особливостей роботи, затверджуються відповідними 

начальниками і доводяться до посадових осіб під підпис під час вступу на 

посаду і в подальшому щорічно. 

Забороняється використовувати особовий склад лабораторій ПММ для 

виконання робіт, які  не пов’язані з функціональними обов’язками. 

 

6.2. Начальник лабораторії ПММ військової частини А2287 Повітряних 

Сил Збройних Сил України відповідає за правильну організацію робіт з 

контролю якості ПММ, безперебійну роботу лабораторії щодо проведення 

випробовування (аналізів) ПММ в повному обсязі і відповідно до вимог 

стандартів на методи його випробовування (аналізу);  
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за здійснення методичного керівництва, технічної допомоги і контролю 

за роботою лабораторій авіаційних частин і складів ПММ, організації 

підготовки лаборантів для них, за своєчасне забезпечення лабораторій 

авіаційних частин стандартами (ТУ) на ПММ і методи його випробовування 

(аналізу). 

Він зобов’язаний: 

знати номенклатуру і властивості ПММ, які застосовується на ПС; 

знати методи та вміти проводити випробовування (аналізи) в об’ємі 

повного випробовування; 

знати керівні і нормативні документи з питань застосування, контролю 

якості, економії і нормування ПММ; 

керувати розробкою плануючих  робочих і звітних документів 

лабораторії, контролювати правильність їх оформлення і ведення; 

розробляти річний план роботи лабораторії і здійснювати заходи щодо 

його своєчасного виконання; 

у відповідності з вимогами нормативної документації організовувати 

виконання випробовування (аналізів) проб ПММ в об’ємі і строках, 

встановлених цією Інструкцією; 

відправляти проби ПММ до 10 ХЦ для перевірки тих показників якості, 

які неможливо визначити у лабораторії; 

організовувати і здійснювати контроль якості ПММ у прикріплених 

військових частинах і надавати їм допомогу; 

один раз на рік організовувати перевірку фактичної точності 

випробовування (аналізу) ПММ у закріплених лабораторіях, результати 

перевірки своєчасно доводити до учасників; 

забезпечувати участь лабораторії в міжлабораторних порівняльних 

випробуваннях (аналізах) нафтопродуктів згідно з програмою, вказаною у 

пункті 3.27 цієї Інструкції, які проводить 10 ХЦ, з випробовуванням 

(аналізом) отриманих результатів і прийняттям заходів з удосконалення 

професійного рівня лаборантів; 
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один раз на півроку проводити перевірку точності визначення 

показників якості особовим складом лабораторії з використанням 

контрольних (державних,  стандартних) зразків або шляхом особистої 

перевірки; 

контролювати своєчасність проходження підготовки та перепідготовки 

лаборантів авіаційних військових частин; 

постійно проводити роботу щодо розширення можливостей лабораторії 

стосовно виконання випробовувань (аналізів); 

організовувати забезпечення прикріплених лабораторій необхідними 

приладами, реактивами, нормативною документацією на ПММ і методами 

випробовування (аналізів) та доводити зміни до них;  

надавати рекомендації з поліпшення експлуатації лабораторного 

обладнання і приладів; 

організовувати своєчасний і якісний контроль проб, які надійшли 

(відібрані) з військових частин, баз і складів ПММ; 

узагальнювати річний план (графік) поновлення запасів ПММ 

тривалого зберігання за всі Повітряні Сили Збройних Сил України та 

контролювати його виконання; 

постійно вдосконалювати особисту підготовку за фахом; 

вести облік некондиційного та неліквідного ПММ у частинах 

Повітряних Сил Збройних Сил України; 

доповідати в службу ПММ логістики Командування Повітряних Сил 

Збройних Сил України про всі виявлені некондиційні проби ПММ з 

рекомендаціями щодо можливості їх виправлення і подальшого 

використання; 

брати участь у роботі з відновлення якості ПММ і готувати пропозиції 

з його подальшого використання; 

організовувати і керувати спеціальною підготовкою особового складу 

лабораторії; 

особисто перевіряти один раз на квартал технічний стан і правильність 
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експлуатації обладнання, вимірювальної техніки в стаціонарній і пересувній 

лабораторіях, організовувати їх метрологічну перевірку; 

організовувати утримання в справному стані і забезпечувати зберігання 

техніки, обладнання і майна та їх своєчасне поновлення і заміну; 

вести облік і забезпечувати своєчасну повірку вимірювальних приладів, 

що знаходяться в лабораторії; 

керувати роботою з надання послуг із питань випробовування (аналізів) 

ПММ; 

робити висновки щодо якості ПММ і за необхідності надавати 

рекомендації з його подальшого застосування; 

брати участь у проведенні навчально-методичних зборів особового 

складу служби ПММ і мастильних матеріалів логістики Командування 

Повітряних Сил Збройних Сил України; 

контролювати проведення протипожежних заходів у лабораторії; 

здійснювати контроль за своєчасним медичним обстеженням особового 

складу лабораторії; 

надавати практичну допомогу начальникам служб ПММ військових 

частин з організації робіт з економного і раціонального використання ПММ. 

 

6.3. Начальник стаціонарного відділення контролю якості пального 

лабораторії ПММ підпорядковується начальнику лабораторії. Він є прямим 

начальником особового складу відділення і відповідає за проведення 

випробовувань (аналізів) ПММ відповідно до встановлених стандартів на 

методи його випробовувань (аналізів), правильну експлуатацію 

лабораторного обладнання і технічну готовність автомобільної техніки 

відділення, дотримання мір безпеки і пожежної безпеки в лабораторії. 

Начальник стаціонарного відділення контролю якості пального 

зобов’язаний: 

знати фізико-хімічні властивості, методи випробовувань (аналізів) 

ПММ і вміти проводити випробовування (аналізи) ПММ у повному обсязі; 
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знати тактико-технічні характеристики закріпленої за відділенням 

техніки; 

знати вимоги керівних документів із питань застосування, 

взаємозамінності, організації контролю якості ПММ, номенклатуру та галузь 

застосування ПММ на авіаційній техніці. 

організувати правильний прийом, зберігання, використання і знищення 

проб, що надходять до лабораторії; 

вчасно організовувати роботу та робочі місця для проведення 

випробовування (аналізів); 

вести облік проведених робіт і якості ПММ, які випробовувалися;  

видавати паспорта на кожну пробу ПММ, що надійшла для 

випробовування (аналізу); 

суворо контролювати дотримання встановлених методів проведення 

випробовування (аналізів) проб ПММ; 

 перевіряти частини Повітряних Сил Збройних Сил України з питань 

щодо організації контролю якості, зберігання і застосування ПММ; вести 

облік виявлених під час перевірок недоліків і контролювати їх усунення; 

розробляти і впроваджувати заходи щодо наукової організації праці 

при роботі у лабораторії; 

вживати заходів щодо підтримання лабораторного обладнання у 

справному стані щодо укомплектування необхідним посудом, апаратурою, 

реактивами і вести їх облік; 

забезпечувати правильну експлуатацію обладнання стаціонарної 

лабораторії, вчасно організовувати його ремонт; 

щомісяця перевіряти наявність, комплектність, технічну справність і 

готовність приладів, апаратів, правильність збереження і придатність 

хімічних реактивів; 

керувати консервацією і переконсервацією приладів і обладнання 

лабораторії при тривалому зберіганні; 

проводити заняття щодо спеціальної підготовки з лаборантами; 
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надавати методичну і технічну допомогу лабораторіям авіаційних 

частин Повітряних Сил Збройних Сил України під час їх перевірки; 

контролювати справність і перевірку мір і вимірювальних приладів, що 

знаходяться в лабораторії; 

не рідше одного разу в тиждень особисто оглядати справність систем 

опалення, вентиляції, водопостачання та електропостачання стаціонарної 

лабораторії; 

забезпечувати чистоту, порядок у лабораторії, дотримання особовим 

складом мір безпеки і пожежної безпеки, а також контролювати готовність 

засобів нейтралізації і пожежегасіння до дії; 

перед початком роботи інструктувати особовий склад щодо мір техніки 

безпеки і пожежної безпеки, а також із правил робіт, перевіряти справність 

індивідуальних засобів захисту. 

 

6.4. Начальник пересувного відділення контролю якості пального 

лабораторії ПММ підпорядковується начальнику лабораторії ПММ.  

Він є прямим начальником особового складу пересувної лабораторії і 

відповідає за постійну готовність пересувної (рухомої) лабораторії до роботи 

в польових умовах, правильність проведення випробовування (аналізу), 

застосування стандартизованих методів, правильну експлуатацію 

лабораторного обладнання, апаратури і приладів пересувної лабораторії, 

дотримання заходів безпеки в лабораторії. 

Він зобов’язаний: 

 знати керівні документи з питань застосування, контролю якості, 

економії і нормування витрат ПММ; 

 знати методи і вміти проводити випробовування (аналізи) ПММ в 

об’ємі повного випробовування (аналізу); 

 організовувати правильне приймання, зберігання і використання проб, 

які надійшли; 

 своєчасно організовувати роботу і робочі місця для випробовування 
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(аналізу); 

 вести облік проведених робіт; 

 видавати паспорти на кожну пробу ПММ, що надійшла; 

 суворо контролювати дотримання встановлених методів 

випробовування (аналізів) проб ПММ; 

 здійснювати заходи з підтримання пересувної лабораторії у справності 

і постійній технічній готовності, з укомплектування її необхідним 

обладнанням, посудом, реактивами і вести їх облік; 

 забезпечувати правильну експлуатацію обладнання пересувної 

лабораторії, своєчасно доповідати щодо потреб у ремонті; 

 щомісячно перевіряти наявність, комплектність, технічну справність і 

готовність приладів, апаратів, правильність зберігання і придатність хімічних 

реактивів; 

 керувати консервацією та переконсервацією приладів і обладнання 

пересувної лабораторії під час тривалого зберігання; 

 проводити заняття з лаборантами зі спеціальної підготовки; 

 надавати допомогу військовим лабораторіям під час їх перевірки; 

 не рідше одного разу на тиждень особисто перевіряти справність 

систем опалення, вентиляції і електрозабезпечення пересувної лабораторії; 

 контролювати справність і клеймування вимірювальних приладів, які 

знаходяться в пересувній лабораторії, організовувати їх метрологічну 

повірку; 

 забезпечувати чистоту, порядок у пересувній лабораторії, дотримання 

особовим складом вимог пожежної безпеки, а також контролювати 

готовність до дії засобів нейтралізації і пожежогасіння; 

 перед початком роботи інструктувати особовий склад щодо заходів 

техніки безпеки і пожежної безпеки, а також правил робіт, перевіряти 

справність індивідуальних засобів захисту. 

 Забороняється використовувати особовий склад відділу контролю 

якості ПММ для виконання робіт, які не пов’язані з функціональними 
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обов’язками. 

 

6.5. Інженер лабораторії ПММ відповідає за правильну експлуатацію 

моторних установок, справність лабораторного обладнання, своєчасність 

проведення на них регламентних робіт, дотримання мір безпеки в 

лабораторії. 

Інженер лабораторії ПММ підпорядковується начальнику лабораторії 

та зобов’язаний: 

добре знати фізико-хімічні властивості пального, мастильних 

матеріалів, спеціальних рідин та умови збереження їх якості, а  також основні 

положення щодо його застосування; 

добре знати будову моторної установки та правила її експлуатації; 

знати строки, об’єм і порядок проведення на установках регламентних 

робіт, своєчасно і в повному обсязі їх виконувати; 

знати порядок огляду технічного стану моторної установки та 

своєчасно його проводити; 

знати можливі несправності, які зустрічаються у роботі установки та 

вміти їх усувати; 

знати порядок заміни агрегатів і приладів на установці, вміти 

виконувати ці заміни; 

готувати до роботи на установках еталонні та контрольні палива; 

знати та виконувати вимоги техніки безпеки при експлуатації 

установок, обслуговуванні двигуна, приготування еталонних і контрольних 

палив, користування з бензинами; 

якісно готувати прилади і лабораторний посуд для проведення 

випробовувань (аналізів); 

знати методи та вміти проводити випробування (аналізи) пального в 

повному об’ємі; 

вміти правильно приймати, дотримуватися вимог щодо зберігання проб 

пального, які надходять на випробовування (аналізи); 
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суворо дотримуватися встановлених методів випробування (аналізів); 

приймати міри щодо підтримання моторної установки в справній та 

постійній технічній готовності, вести облік роботи установки та проведення 

регламентних робіт; 

щоденно особисто перед початком роботи оглядати справність систем 

опалення, вентиляції, водопостачання і електропостачання в приміщеннях 

моторної установки та виробничих приміщень лабораторії; 

контролювати справність вимірювальних приладів в лабораторії та 

приміщенні моторної установки і своєчасно доповідати щодо необхідніості їх 

перевірки та клеймування;      

забезпечити підтримання чистоти, порядку в приміщеннях лабораторії і 

моторної установки; 

слідкувати за дотриманням техніки безпеки і пожежної безпеки, а 

також контролювати готовність засобів захисту та пожежогасіння; 

постійно підвищувати свою кваліфікацію щодо знання методів 

випробовування (аналізів) пального,  приладів для проведення 

випробовувань (аналізів) і правил експлуатації моторних установок; 

брати участь у роботі комісії щодо своєчасного знищення залишків 

проб отруйних технічних рідин і складати акти на їх знищення; 

навчати лаборантів, що прибули на стажування та навчання, 

проведенню випробовувань (аналізів), проводити з ними заняття щодо 

спеціальної підготовки; 

брати участь у роботі комісії по раціоналізаторській роботі та 

винахідництву; 

вміти користуватися засобами пожежогасіння і надавати першу 

медичну допомогу; 

щоденно особисто перед початком роботи інструктувати лаборантів 

щодо мір безпеки і пожежної безпеки під час роботи в лабораторії. 

 

6.6. Інженер з якості лабораторії ПММ відповідає за точність 
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проведення випробовування (аналізів), застосування стандартних методів, 

правильну експлуатацію лабораторного обладнання та приладів, дотримання 

мір безпеки в лабораторії. 

Інженер з якості лабораторії ПММ підпорядковується начальнику 

лабораторії та зобов’язаний: 

добре знати фізико-хімічні властивості пального, мастильних 

матеріалів, спеціальних рідин та умови збереження їх якості, а  також основні 

положення щодо його застосування; 

якісно готувати прилади та лабораторний посуд для проведення 

випробовування (аналізів); 

вміти відбирати проби із резервуарів, баків ПС, цистерн і тари; 

вести облік кліматичних умов у приміщеннях лабораторії; 

своєчасно проводити перевірку титрів робочих розчинів; 

брати участь у заходах щодо впровадження наукової організації праці 

під час проведення випробовування (аналізів) проб пального та експлуатації 

обладнання і лабораторних приладів, розробці методичних рекомендацій 

тощо; 

брати участь у перевірці точності випробовування (аналізів) пального 

лаборантів лабораторії та між лабораторіями авіаційних частин; 

добре знати будову аналітичних та інших терезів, приладів, апаратів, 

що використовуються під час виконання випробовувань (аналізів), правила їх 

експлуатації; 

знати можливі несправності, які зустрічаються в роботі з приладами та 

вміти їх усунути; 

правильно експлуатувати всі прилади і апарати, що використовуються 

в лабораторії, своєчасно доповідати щодо потреб їх в ремонті; 

вміти проводити випробовування (аналізи) ПММ у об’ємі повного при 

суворому дотримані діючих методів випробовування (аналізу); 

постійно та охайно вести робочий журнал лаборанта, інші журнали та 

документацію лабораторії; 
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брати участь у проведенні випробовування (аналізу) нових і дослідних 

марок ПММ; 

постійно відслідковувати зміни у діючих ГОСТах, ДСТУ, ТУ на інших 

нормативних документах, своєчасно доводити зміни до лаборантів 

лабораторії; 

підтримувати чистоту та порядок на своєму робочому місці; 

постійно підвищувати свою кваліфікацію щодо знання методів 

випробовування (аналізу) ПММ, знати влаштування приладів та апаратів, що 

застосовуються і правила їх експлуатації; 

виконувати обов’язки чергового по лабораторії відповідно до графіка 

чергування, правильно приймати, зберігати і використовувати проби ПММ, 

що надійшли для випробовування (аналізу); 

вміти користуватися засобами пожежогасіння і надавати першу 

медичну допомогу потерпілому; 

дотримуватись мір техніки безпеки і пожежної безпеки в лабораторії; 

утримувати в чистоті та справності засоби індивідуального захисту. 

 

6.7. Начальник лабораторії авіаційної частини підпорядковується 

начальнику служби ПММ авіаційної частини і відповідає за контроль якості 

ПММ під час прийому, зберігання і видачі, організацію роботи лабораторії  

відповідно до вимог нормативних документів, дотримання заходів техніки 

безпеки в лабораторії. 

Він зобов’язаний: 

знати вимоги керівних документів щодо організації забезпечення якості 

ПММ, вимоги нормативних документів на ПММ і методи випробовування 

(аналізу); 

проводити відбір і випробовування (аналіз) проб ПММ відповідно до 

вимог нормативних документів на ПММ і методи випробовувань (аналізів), 

не допускати скорочення встановленого переліку контрольованих показників 

якості; 
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проводити роботу з контролю точності випробовувань (аналізів) ПММ, 

що виконуються в лабораторії, контролювати правильність проведення 

випробовування (аналізів) лаборантами; 

проводити відбір, підготовку і відправку проб ПММ у відповідну 

лабораторію, за місцем закріплення; 

розробляти плануючі, робочі і звітні документи з організації 

забезпечення якості ПММ; 

вести облік якості ПММ, що зберігається в авіаційній частині (на 

складі ПММ);  

брати участь у роботах із своєчасного поновлення запасів ПММ 

тривалого зберігання; 

видавати паспорти на ПММ; 

вести облік некондиційного ПММ, брати участь у розслідуванні 

причин псування ПММ, надавати пропозиції з відновлення його якості і 

подальшого використання; 

вести облік наявності неліквідного ПММ, надавати пропозиції з його 

використання; 

брати участь в оформленні претензійних документів на некондиційне 

ПММ, що поступило в авіаційну частину (на склад ПММ); 

забезпечувати правильну експлуатацію обладнання лабораторії, 

своєчасно доповідати щодо потреб у ремонті; 

подавати донесення та звіти про роботу лабораторії; 

своєчасно здавати засоби вимірювання (прилади, апарати) в 

уповноважені метрологічні організації на повірку (атестацію); 

здійснювати заходи щодо укомплектування лабораторії необхідним 

обладнанням, посудом, реактивами і вести їх облік; 

здійснювати контроль за своєчасним проходженням підготовки 

(перепідготовки) лаборантів; 

забезпечувати чистоту, порядок у лабораторії, дотримання особовим 

складом вимог пожежної безпеки, контролювати готовність до використання 
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засобів пожежогасіння; 

перевіряти якість зачистки резервуарів, тари, автомобільних засобів 

заправки і транспортування ПММ і визначати їх придатність під налив 

ПММ; 

 контролювати чистоту та технічний стан спеціального обладнання 

засобів заправки і транспортування ПММ; 

 контролювати стан і роботу фільтрів та фільтрів-сепараторів, заміну 

фільтрувальних елементів відповідно до встановлених вимог, проводити 

зливання відстою ПММ із них; 

 видавати контрольні талони на ПММ; 

 перевіряти відсутність води та механічних домішок у пробах ПММ; 

 вести формуляри на засоби фільтрування складу ПММ. 

 

 6.8. Лаборант повинен: 

 знати фізико-хімічні властивості ПММ і умови збереження його якості; 

 якісно готувати прилади і лабораторний посуд для відбору проб і 

проведення випробовування (аналізів); 

 проводити відбір проб із резервуарів, цистерн, тари; 

 проводити випробовування (аналізи)  ПММ з суворим дотриманням 

діючих методів випробовувань (аналізів); 

 постійно вести робочий журнал лаборанта; 

 підтримувати чистоту і порядок на робочому місці; 

 уміти надавати першу медичну допомогу постраждалим та 

користуватися засобами пожежогасіння; 

 утримувати в чистоті та справному стані засоби індивідуального 

захисту; 

 дотримуватись вимог безпеки та пожежної безпеки в приміщенні 

лабораторії; 

 перевіряти якість зачищення резервуарів, тари, автомобільних засобів 

заправки і транспортування ПММ, їх придатність під налив ПММ. 
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 VII.  Обов’язки посадових осіб авіаційних частин 

 

7.1. Заступник командира авіаційної частини з тилу відповідає за 

організацію контролю якості, економне і раціональне використання ПММ. 

 Він зобов’язаний: 

 знати вимоги керівних документів із питань застосування, 

взаємозаміни і контролю якості ПММ; 

 організовувати підготовку і подачу на аеродром (майданчик) 

кондиційного ПММ відповідно до заявок; 

 проводити контрольний огляд засобів наземного обслуговування 

польотів; 

 у складі комісії брати участь у розслідуванні інцидентів на авіаційній  

техніці, пов’язаних із застосуванням ПММ, вивчати і аналізувати їх причини 

та вживати заходів щодо їх попередження; 

 у складі комісії брати участь у перевірці (не рідше одного разу на 

квартал) стану зберігання, відстоювання, фільтрування і контролю якості 

ПММ на складі ПММ і збереження якості у баках ПС; 

 здійснювати контроль (не менше одного разу на квартал) за 

виконанням вимог керівних документів щодо організації контролю якості (у 

тому числі в процесі підготовки ПММ для видачі на заправку ПС). 

 

7.2. Заступник командира авіаційної частини з інженерно-авіаційної 

служби відповідає за організацію аеродромного контролю якості ПММ 

(контролю якості ПММ на майданчиках), за забезпечення заходів щодо 

економії ПММ під час експлуатації авіаційної і наземної техніки. 

 Він зобов’язаний: 

 знати вимоги керівних документів із питань застосування, заправки і 

збереження якості ПММ у паливних баках і системах авіаційної техніки, а 

також організовувати контроль за їх виконанням; 
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 не менше одного разу на квартал організовувати перевірку 

аеродромного контролю якості ПММ зі складанням акта;  

 щомісяця аналізувати витрату ПММ, виявляти понаднормові витрати і  

економію, а також витрати машино-годин по наземній техніці 

підпорядкованих служб, результати доповідати командиру частини; 

 організовувати роботу з економії ПММ під час експлуатації авіаційної і 

наземної техніки підпорядкованих служб; 

 брати участь у розслідуванні інцидентів на  авіаційній техніці, 

пов’язаних із застосуванням ПММ, вивчати і аналізувати їх причини і 

вживати заходи щодо їх попередження. 

 

7.3. Старший інженер (інженер) авіаційної частини по літаку і двигуну 

відповідає за правильність допуску наземних засобів обслуговування 

польотів до заправки ПС і проведення підлеглими посадовими особами 

аеродромного контролю якості ПММ, за забезпечення заходів щодо економії 

і скорочення витрат ПММ. 

 Він зобов’язаний: 

 знати вимоги керівних документів із питань застосування марок ПММ;  

 знати номенклатуру, властивості ПММ, які використовуються на ПС; 

 проводити заняття з особовим складом із метою вивчення керівних 

документів із питань застосування і контролю якості ПММ; 

 контролювати правильність проведення аеродромного контролю якості 

ПММ і допуску засобів заправки до роботи, а також слідкувати за 

дотриманням встановлених строків зберігання ПММ на авіаційній техніці та 

за його якісним станом; 

 здійснювати контроль за правильним і своєчасним зливом відстою 

ПММ з паливної системи ПС і виконанням інших заходів щодо забезпечення 

чистоти ПММ у баках ПС відповідно до технічної документації на авіаційну 

техніку; 

 у складі комісії брати участь у перевірці (не рідше одного разу на 
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квартал) стану зберігання, відстоювання, фільтрування і контролю якості 

ПММ на складі ПММ і збереження якості ПММ у баках ПС; 

 у складі комісії здійснювати контроль за ходом експлуатаційних 

випробовувань (аналізів) нових марок ПММ, вести облік особливостей їх 

застосування, а також виконувати інші роботи відповідно до методичної 

документації з випробовування (аналізів) ПММ на авіаційній техніці; 

 у складі комісії брати участь у розслідуванні інцидентів на авіаційній 

техніці, пов’язаних із застосуванням ПММ, контролювати відбір і доставку 

проб цього ПММ, в організацію, яка проводить дослідження їх причин; 

 розробляти і забезпечувати виконання заходів щодо економії і 

скорочення витрат ПММ у повітрі і на землі. 

 

7.4. Заступник командира авіаційної ескадрильї по ІАС відповідає за 

перевірку чистоти ПММ у паливних баках ПС і своєчасне поновлення ПММ 

у них відповідно до діючої технічної документації, за перевірку аеродромних 

засобів обслуговування польотів і оформлення допуску для застосування 

ПММ на авіаційній техніці, організацію збору і здачі відпрацьованих 

авіаційних олив та відстою ПММ. 

 Він зобов’язаний: 

 знати вимоги керівних документів із питань застосування, заправки і 

збереження якості ПММ у паливних баках і системах авіаційної техніки; 

 організовувати контроль чистоти паливних баків і систем авіаційної 

техніки; 

 здійснювати аеродромний контроль засобів заправки ПС ПММ, 

перевіряти якість ПММ та оформляти допуск його застосування на авіаційній 

техніці; 

 проводити роботи щодо економії ПММ, організовувати збір і здачу 

відпрацьованих авіаційних олив. 

 

7.5. Начальник техніко-експлуатаційної ланки (загону) відповідає за 
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правильність перевірки аеродромних засобів обслуговування польотів, за 

кількість і якість заправленого в ПС ПММ, за збір і здавання відпрацьованих 

авіаційних олив та відстою ПММ на склад. 

 Він зобов’язаний: 

 знати вимоги керівних документів із питань застосування, заправки і 

збереження якості ПММ у паливних баках і системах авіаційної техніки; 

 проводити контрольний огляд засобів заправки ПС ПММ, перевіряти 

наявність у контрольному талоні (паспорті), формулярі записів про заправку 

відмітки посадової особи ІАС, яка надала дозвіл на заправку ПС ПММ; 

 контролювати якість і кількість залитого в ПС ПММ; 

 організовувати збір і здавання відпрацьованих авіаційних олив. 

 

7.6. Старший бортовий технік (інженер), старший технік (технік) літака 

відповідає за своєчасний злив відстою ПММі з паливних баків ПС і перевірку 

його на відсутність механічних домішок та води (у зимовий час – кристалів 

льоду), за кількість і якість ПММ, заправленого в ПС, за перевірку наявності 

в контрольному талоні, формулярі (паспорті) засобу заправки або робочому 

журналі групового заправника ПММ дозволу посадових осіб ІАС на заправку 

ПММ. 

 Він зобов’язаний: 

 знати марки ПММ, які застосовуються на ПС, та норми витрат ПММ; 

 перевіряти наявність у контрольному талоні (паспорті) на ПММ, а 

також у формулярі на засоби заправки відмітки посадової особи ІАС, яка 

дозволила заправку ПС ПММ; 

 перевіряти за контрольним талоном (паспортом) відповідність 

наданого на заправку ПММ вимогам технічної документації; 

 особисто контролювати якість і кількість ПММ, яке наливається в ПС, 

а також здійснювати злив відстою ПММ із паливних баків ПС і перевірку 

відсутності в ньому механічних домішок та води (у зимовий час –  кристалів 

льоду) відповідно до вимог експлуатаційно-технічної документації на 
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конкретний тип ПС із записом у Журналі зливання відстою і перевірки ПММ 

на відсутність води і механічних домішок (додаток 22 до цієї Інструкції); 

 проводити роботу щодо економії ПММ, збирати і здавати 

відпрацьовані авіаційні оливи на склад ПММ. 

 

7.7. Начальник служби ПММ авіаційної частини відповідає за 

забезпечення лабораторного і аеродромного контролю якості ПММ, у тому 

числі за відповідність схеми і технології очистки ПММ вимогам цієї 

Інструкції і своєчасне обслуговування її технологічного обладнання, за 

оперативну взаємодію з ІАС частини з питань раціонального застосування і 

контролю якості ПММ (додатки 47, 55 до цієї Інструкції). 

 Він зобов’язаний: 

 знати і виконувати вимоги керівних документів із питань застосування, 

взаємозаміни і контролю якості ПММ; 

 знати номенклатуру, фізико-хімічні і експлуатаційні властивості всіх 

марок ПММ, які застосовуються на ПС авіаційної частини, порядок і методи 

лабораторного і аеродромного контролю якості; 

 організовувати роботу щодо забезпечення відповідності схеми і 

технології забезпечення чистоти ПММ вимогам цієї Інструкції, 

контролювати правильність установки, справність і своєчасне 

обслуговування технологічного обладнання системи забезпечення чистоти 

ПММ; 

 організовувати і контролювати виконання заходів щодо контролю 

якості під час приймання, зберігання і видачі ПММ; 

 організовувати і контролювати виконання заходів щодо аеродромного 

контролю якості і забезпечення чистоти ПММ; 

 здійснювати керівництво лабораторією ПММ і забезпечувати 

виконання лабораторією всіх методів випробовування (аналізів) в об’ємі 

контрольного, встановленого в додатку 30 до цієї Інструкції; 

 організовувати й особисто контролювати роботу щодо введення 
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противодокристалізаційних рідин у паливо для реактивних двигунів, 

перевіряти точність дозування і забезпечувати дотримання техніки безпеки 

під час виконання згаданих робіт; 

 організовувати підготовку і проведення один раз на два роки 

переатестації начальника лабораторії (лаборантів); 

 розробляти та організовувати виконання планів поновлення запасів 

ПММ і проведення їх випробовувань (аналізів), графіків зачистки 

резервуарів і засобів заправки, перевірки контрольно-вимірювальних 

приладів; 

 організовувати і здійснювати збір та здачу відпрацьованих 

нафтопродуктів; 

 у складі комісії брати участь у перевірці (не рідше одного разу на 

квартал) стану зберігання, відстоювання, фільтрування і контролю якості 

ПММ на складі ПММ і збереження якості ПММ у баках ПС; 

 у складі комісії брати участь у розслідуванні інцидентів на авіаційній 

техніці, пов’язаних із застосуванням ПММ; 

 проводити заняття з особовим складом лабораторії та посадовими 

особами, які залучаються до організації заправки авіаційної техніки; 

 у складі комісії брати участь в експлуатаційних випробуваннях 

(аналізах) нових марок ПММ відповідно до вимог керівних документів. 

 

7.8. Помічник начальника служби ПММ – інженер з контролю якості 

ПММ авіаційної частини відповідає за правильну організацію контролю 

якості ПММ під час його приймання, зберігання і видачі, за забезпечення 

чистоти ПММ, виконання планів поновлення запасів ПММ і проведення його 

випробовувань (аналізів), виконання графіків зачистки резервуарів і засобів 

заправки, перевірки засобів вимірювання, облік лабораторного обладнання та 

хімічних реактивів лабораторії. 

 Він зобов’язаний: 

 знати номенклатуру, фізико-хімічні та експлуатаційні властивості 
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ПММ, що застосовується на авіаційній техніці, порядок і методи 

лабораторного і аеродромного контролю якості; 

 знати і виконувати вимоги керівних документів із питань щодо 

застосування, взаємозаміни і контролю якості ПММ; 

 організовувати і особисто брати участь у роботі щодо контролю якості 

ПММ під час його приймання на склад, зберігання та видачі; 

 забезпечувати правильну організацію аеродромного контролю якості 

ПММ; 

 забезпечувати відповідність схеми забезпечення чистоти ПММ 

вимогам цієї Інструкції (додатки 47, 55 до цієї Інструкції); 

 організовувати своєчасне технічне обслуговування і ремонт 

технологічного обладнання системи забезпечення чистоти ПММ; 

 контролювати заміну фільтрувальних елементів (чохлів) відповідно до 

встановлених вимог; 

 здійснювати виконання заходів щодо забезпечення чистоти ПММ; 

 здійснювати керівництво лабораторією ПММ; 

 організовувати і особисто контролювати роботу щодо введення 

противодокристалізаційних рідин у паливо для реактивних двигунів, 

перевіряти точність дозування і забезпечувати дотримання техніки безпеки 

під час виконання цих робіт; 

 організовувати підготовку і проведення один раз на два роки 

переатестації начальника лабораторії (лаборантів); 

 розробляти та організовувати виконання планів поновлення запасів 

ПММ  та проведення їх випробовувань (аналізів), графіків зачистки 

резервуарів і засобів заправки; 

 у складі комісії брати участь у розслідуванні інцидентів на авіаційній 

техніці, пов’язаних із застосуванням ПММ; 

 проводити заняття з особовим складом лабораторії та посадовими 

особами, які залучаються до організації заправки авіаційної техніки; 

 у складі комісії брати участь в експлуатаційних випробуваннях 
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(аналізах) нових марок ПММ відповідно до вимог керівних документів. 

 

7.9. Начальник складу ПММ авіаційної частини відповідає за 

збереження якості під час приймання та видачі ПММ, перевірку в 

установлені строки технічного стану трубопроводів, резервуарів, фільтрів та 

усунення виявлених недоліків. 

 Він зобов’язаний: 

 знати фізико-хімічні та експлуатаційні властивості ПММ, яке 

знаходиться на складі; 

 знати і виконувати вимоги керівних документів із питань контролю 

якості ПММ під час приймання, зберігання та видачі; 

 вживати заходів щодо своєчасного поновлення запасів ПММ, 

представляти проби на випробовування (аналізи), контролювати наявність 

паспортів якості на ПММ, що зберігається на складі; 

 знати і додержуватися правил відбору проб ПММ для випробовування 

(аналізів) та брати участь у роботі комісії щодо відбору проб; 

 забезпечувати відповідність схеми забезпечення чистоти ПММ на 

складі вимогам цієї Інструкції (додатки 47, 55 до цієї Інструкції), 

контролювати правильність установки і роботи технологічного обладнання 

схеми забезпечення чистоти, проводити його технічне обслуговування і 

ремонт; 

проводити облік роботи та заміну фільтрувальних елементів відповідно 

до встановлених вимог; 

 здійснювати контроль відсутності механічних домішок і води у 

резервуарах, вживати заходів щодо своєчасного видалення води і механічних 

домішок із витратних і відстійних резервуарів; 

 проводити планові і непланові зачистки резервуарів; 

 перевіряти у встановлені строки технічний стан трубопроводів, 

резервуарів, фільтрів, умов зберігання ПММ, усувати виявлені недоліки. 
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7.10 Командир (начальник) підрозділу, в підпорядкуванні якого 

знаходяться засоби транспортування та заправки ПММ, відповідає за 

технічний стан засобів транспортування та заправки ПММ, справність 

технологічного обладнання. Він зобов’язаний: 

в установлені строки, а також у випадках, вказаних у пункті 8.11 цієї 

Інструкції, організовувати якісне зачищення цистерн, фільтрів та іншого 

технологічного обладнання засобів транспортування та заправки ПММ; 

організовувати усунення дефектів (несправностей) спеціального 

обладнання засобів транспортування та заправки ПММ. Перелік можливих 

дефектів спеціального обладнання засобів транспортування та заправки 

ПММ наведено в додатку 40 цієї Інструкції. 

 

VIII. Вимоги до технічних засобів зберігання, транспортування та 

фільтрування ПММ 

 

8.1. Резервуари (тара), призначені для зберігання або транспортування 

ПММ, повинні бути технічно справними, сухими всередині, не мати 

залишків ПММ і механічних домішок, зовні чистими, без слідів корозії. 

Перед заповненням ПММ резервуари (тара) повинні бути оглянуті 

(внутрішню поверхню оглядають за допомогою лампи у вибухонебезпечному 

виконанні). У разі виявлення залишків ПММ або механічних домішок тара 

під налив не допускається та підлягає зачищенню (додатки 53, 54 до цієї 

Інструкції). 

 

8.2. На кожний резервуар із ПММ повинно бути нанесено за 

допомогою трафарету (штампа) маркування, яке не змивається водою та 

ПММ, відповідно до вимог ДСТУ 4500-5:2005 та ДСТУ 4454:2005 (додаток 

38 до цієї Інструкції). 

 

8.3. Кожна партія ПММ у тарі повинна супроводжуватися документом 
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про якість, який містить дані маркування, норми показників якості на ПММ і 

результати випробовування (аналізу) ПММ відповідно до нормативних 

документів. 

 

8.4. Для запобігання забрудненню навколишнього середовища, 

зниження витрат від випаровування, зменшення пожежної безпеки 

резервуари повинні бути оснащені залежно від типу ПММ такими засобами: 

 стаціонарні вертикальні резервуари для ПММ з тиском насичених парів 

до 200 мм ртутного стовпчика – плаваючою покрівлею (понтоном) або 

газовою обв’язкою і відповідною дихальною апаратурою (не допускається 

зберігання в резервуарах із плаваючою покрівлею і понтоном авіаційних 

бензинів і палива для реактивних двигунів); 

 решта типів резервуарів – дихальними клапанами.  

До оснащення резервуарів, які знаходяться в експлуатації, засобами 

скорочення витрат допускається зберігати в металевих горизонтальних 

резервуарах бензини з тиском насичених парів більше 200 мм ртутного 

стовпчика. 

 

8.5. Резервуари повинні мати справне зливно-наливне та замірне 

обладнання, бути укомплектовані люками з прокладками, стійкими до ПММ, 

які забезпечують герметичність зберігання. Люки повинні закриватись на всі 

болтові з’єднання, які передбачено конструкцією. 

 

8.6. Металеві резервуари (за винятком резервуарів із ПММ тривалого 

зберігання) підлягають періодичному зачищенню: 

 не менше двох разів на рік – видаткових резервуарів  та ємностей для 

авіаційного ПММ; 

 не менше одного разу на рік – відстійні резервуари та ємності для 

ПММ після їх спорожнення. 

Зачищення резервуарів із ПММ тривалого зберігання проводиться 
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після їх спорожнення під час поновлення запасів ПММ. Зачищення 

резервуарів з авіаційним ПММ у разі виявлення в них забруднень 

проводиться негайно, незалежно від строку їх останнього зачищення. 

 

8.7. Після закінчення зачищення резервуари підлягають технічному 

огляду і перевірці якості зачищення, при цьому звертається увага на повну 

відсутність залишків ПММ, на якість зачищення зварних швів, стінок 

резервуарів, форм і внутрішнього обладнання від корозії, відсутність твердих 

залишків або пилу, смолистих відкладень і крапель води. Під час перевірки 

якості зачищення резервуарів, які мають внутрішнє захисне покриття, 

додатково звертається увага на відсутність відколів захисного шару і корозії 

на внутрішній поверхні резервуарів. 

 

8.8. Наливні судна, залізничні і автомобільні цистерни повинні мати 

замірне обладнання (систему), кришки ковпаків і люків мають бути 

обладнані прокладками, стійкими до ПММ, які забезпечують герметичність 

під час транспортування. 

 

8.9. Зовнішні поверхні цистерн, ковпак (люк), його кришка, майданчик 

навколо ковпака, драбини залізничних цистерн не повинні бути забруднені 

ПММ. Номери, трафарети планових видів ремонту і калібрувальні знаки на 

всіх цистернах мають бути протерті до ясної видимості знаків і надписів. 

 

8.10. Залізничні цистерни, автопаливозаправники (далі – АПЗ), 

автомаслозаправники (далі – АМЗ), автоцистерни та інші пересувні засоби 

заправки, як правило, закріплюють за визначеним типом ПММ (проводиться 

відповідне маркування даних засобів). 

Перед наливанням у резервуар свіжого ПММ слід переконатися, що 

якість залишку однойменного  ПММ  відповідає  вимогам стандарту. 

Підготовка резервуарів (тари), пересувних засобів заправки і 
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транспортування під налив ПММ проводиться відповідно до вимог додатків 

53, 54 до цієї Інструкції. 

 

8.11. Цистерни АПЗ, АМЗ та інших пересувних засобів заправки 

зачищаються не менше двох разів на рік (при сезонному обслуговуванні), а в 

разі виявлення забруднення – незалежно від строку останнього зачищення. 

При цьому звертається увага на збереження внутрішнього покриття 

цистерни. Облік зачищень ведеться у формулярі технічного засобу, з 

оформленням акта зачистки. 

Зачистка цистерн АПЗ, АМЗ та інших пересувних засобів заправки 

проводиться особовим складом підрозділу, в якому знаходяться технічні 

засоби.  

 

8.12. Технологічна система трубопроводів повинна виключати 

можливість змішування ПММ під час операцій з прийому, видачі ПММ і 

внутрішньоскладських перекачувань. 

  

8.13. Під час перекачування авіаційного ПММ трубопровід ретельно 

промивається тим типом авіаційного ПММ, який буде по ньому 

перекачуватися. Перша порція ПММ, використана для промивання 

трубопроводу, зливається в окремий резервуар і використовується залежно 

від результатів повного випробовування (аналізу). При довжині 

трубопроводу до 200 м кількість першої порції  ПММ, яке перекачується, 

може становити:  

для бензину, палива для реактивних двигунів, дизельного палива –         

8  – 12 %; 

для олив – 25 % повної ємності трубопроводу.  

При довжині  трубопроводу  більше 200 м  кількість  першої  порції 

ПММ, яке перекачується, може становити 6 – 8 % та 10 – 12 % відповідно. 
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8.14. При першому заповненні нового комплекту гумотканинного 

трубопроводу  головну забруднену частину ПММ в об’ємі 20 – 25 % об’єму 

трубопроводу необхідно злити в окремий резервуар, тому що вона може бути 

забруднена тальком, який вимивається ПММ. Після закінчення 

перекачування гумотканинний трубопровід повністю звільняється від ПММ. 

За необхідності (примусова зупинка перекачування тощо), для уникнення 

осмолення, ПММ може знаходитися в трубопроводі не більше доби. 

Якщо ПММ знаходилося в гумотканинному трубопроводі більше однієї 

доби, то під час відновлення перекачування весь залишок ПММ зливається в 

окремий резервуар. Видавати і застосовувати це ПММ дозволяється тільки 

після позитивних результатів повного випробовування (аналізу). 

 

8.15. Рукави зливно-наливного обладнання перед опусканням у 

резервуар з ПММ очищаються від бруду (снігу, піску) та ретельно 

промиваються. Після закінчення зливу (наливу) ПММ рукави звільняються 

від залишків ПММ, протираються і зберігаються на стелажах. Кінці рукавів 

закриваються заглушками або захисними чохлами. Складання та зберігання 

рукавів, забруднених механічними домішками (залишками ПММ), 

забороняється. Комунікації і роздавальні рукави промиваються після 

кожного ремонту або зміни. 

 

8.16. Стан цистерн та фільтрів після проведення робіт із технічного 

обслуговування і ремонту перевіряється начальником служби ПММ 

авіаційної частини (начальником лабораторії) в присутності командира 

(начальника) підрозділу, в підпорядкуванні якого знаходяться засоби 

транспортування та заправки ПММ і реєструється у формулярі автомобіля. 

8.17. Для попередження випадкового змішування ПММ під час 

транспортування, зберігання і перекачування, а також уникнення помилок 

під час заправки техніки всі засоби транспортування, зберігання і заправки 

ПММ повинні мати маркування, виконане відповідно до вимог додатка 38 до 
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цієї Інструкції. 

На складах ПММ має бути єдина нумерація всіх резервуарів. 

Маркування повинне наноситися на технічні засоби одразу після заповнення 

ПММ і зберігатися протягом усього строку його транспортування або 

зберігання. 

Маркування перевіряється щомісяця, а також після кожного ремонту, 

відновлення або регламентних робіт. 

 

8.18. Фільтри та фільтри-сепаратори встановлюються як стаціонарно на 

складах ПММ і в системах централізованої заправки паливом, так і на 

пересувних засобах заправки. Технічні характеристики засобів фільтрування 

і зневоднювання ПММ наведено в додатку 39 до цієї Інструкції. 

Конструкція запірної арматури, монтажна схема комунікацій у всіх 

випадках повинні забезпечувати проходження ПММ через фільтр і  фільтр-

сепаратор тільки в одному напрямку. 

Промивати фільтр і фільтр-сепаратор зворотним потоком ПММ 

забороняється (крім фільтрів типу ФЕП). 

 

8.19. На складах ПММ фільтри та фільтри-сепаратори встановлюються 

на рівній горизонтальній поверхні. Монтаж комунікацій повинен забезпечити 

зручний злив із них ПММ під час перевірки його чистоти і при повному 

спорожненні перед оглядом. 

Всі фільтри і фільтри-сепаратори повинні мати справні, повірені 

манометри або дифманометри для вимірювання перепаду тиску на фільтрах. 

 

8.20. Підготовка фільтра до роботи, огляд та заміна фільтруючих і 

водовідділяючих елементів повинні проводитися в умовах, які виключають їх 

забруднення, попадання води і механічних домішок у корпус фільтра або 

фільтра-сепаратора. Збирання деталей фільтра слід проводити на столі, 

користуватися при цьому знежиреним інструментом. Послідовність операцій 
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з огляду, розбирання, заміни фільтрувальних елементів і збирання повинна 

відповідати інструкції з експлуатації фільтра і фільтра-сепаратора. 

При знятті замінного фільтропакета слід зробити очищення, протирання 

каркаса і видалення забруднень з корпуса фільтра або сепаратора.  

Перед встановленням нових фільтроелементів кожний із них слід 

перевірити на чистоту поверхні, відсутність ушкоджень і відповідність типу 

фільтроелемента потрібному.  

Після установки нових фільтроелементів у корпуси фільтрів слід 

зробити прокачування в окрему ємність або на “кільце” 5000 літрів палива 

при режимі перекачування не вище номінального з перевіркою його чистоти.  

 

8.21. Для очистки масляні фільтри розбираються, кожна секція 

(чечевиця) фільтрувального елемента і всі порожнини корпусу фільтра 

промиваються чистим бензином марки Б-70 або розчинником Нефрас-С4-

50/170. Після промивання і ретельного просушування необхідно оглянути 

кожну секцію і за наявності проколів або пошкоджень замінити елемент. 

Виконані роботи записуються в Журнал обліку роботи фільтрів і фільтрів-

сепараторів (додаток 21 до цієї Інструкції). 

 

8.22. Огляд фільтрів і фільтрів-сепараторів проводиться не менше двох 

разів на рік (як правило, під час підготовки до літнього та зимового періодів 

експлуатації). Підставою для заміни елементів, які фільтрують, відділяють  

воду, є:  

досягнення гранично допустимого перепаду тиску на фільтрі і фільтрі-

сепараторі (різниця тисків до і після застосування фільтра і фільтра-

сепаратора), який вимірюється при номінальній пропускній здатності, 

наведеній в експлуатаційній документації і додатку 39 до цієї Інструкції; 

виявлення розривів і пошкоджень на фільтруючих елементах, а також 

інших несправностей, які можуть викликати порушення цілісності під час 

установки цих елементів у корпусі фільтра або фільтра-сепаратора. 



 59 

Кількість перекачаного ПММ не є підставою для заміни елементів, які 

фільтрують або відділяють воду. 

 

8.23. З початку експлуатації у фільтрах і фільтрах-сепараторах перепад 

тиску не повинен бути менше ніж на 0,02 − 0,03 МПа від початкового 

перепаду тиску. Менший перепад тиску вказує на порушення герметичності 

фільтрувальних або водовідділювальних елементів. У разі зменшення більше 

ніж на 0,02 − 0,03 МПа перепаду тиску на фільтрі і фільтрі-сепараторі або 

перепаду, відміченого під час попередньої заправки, а також відсутності 

перепаду тиску перекачування ПММ припиняється, фільтр або фільтр-

сепаратор розкривається і перевіряється стан обв’язки фільтрувальних або 

водовідділювальних елементів. 

При відсутності наростання перепаду тиску, пропорційного кількості 

відфільтрованого палива на фільтрах, або при зниженні перепаду тиску 

необхідно оглянути фільтри і переконатися у відсутності проривів 

фільтрувальних елементів або порушення технології  складання при їх заміні. 

 

8.24. На кожний фільтр або фільтр-сепаратор повинен вестись журнал 

обліку їх роботи згідно з додатком 21 до цієї Інструкції, в якому відмічають 

перепад тиску, роблять відмітку про регламентні роботи (заміна промивання, 

огляд фільтрувальних елементів та інші роботи). Запис про перепад тиску 

заноситься в журнал на початку і в кінці робочого дня. 

Журнал обліку роботи фільтрів на складі авіаційних частин веде 

начальник складу ПММ (начальник лабораторії, лаборант). 

 

8.25. Огляд, промивання і заміна фільтрувальних елементів, фільтрів 

спеціальних автомобілів проводиться водієм, а централізованого    

заправника – начальником сховища під наглядом начальника лабораторії 

(лаборанта). 

Про встановлення нових фільтрів, про огляд, заміну і промивання 
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фільтрувальних елементів, перепад тиску у фільтрі робиться запис у 

формулярі спеціального автомобіля. 

 

 IX. Контроль якості ПММ на складах авіаційного пального  

 

9.1. Приймання ПММ на склад проводиться комісією, призначеною 

наказом командира авіаційної частини тільки після перевірки його якості. У 

склад комісії включається інженер з контролю якості ПММ та начальник 

лабораторії (лаборант). 

 

9.2. Перед подачею транспортних засобів з ПММ під зливання 

(вивантаження) інженер з контролю якості ПММ, начальник лабораторії 

(лаборант) проводить: 

перевірку якості зачистки резервуарів, призначених для приймання 

ПММ, чистоти приймальних рукавів і їх справності, готовності насосних 

станцій і трубопроводів забезпечити збереження якості ПММ під час 

зливання згідно з вимогами розділу 8 цієї Інструкції; 

підготовку приладів для відбору проб і проведення випробовувань 

(аналізів). 

Приймання ПММ на однойменний залишок у резервуарі, якість якого 

не відповідає вимогам нормативних документів, заборонене. 

 

9.3. Після прибуття транспортних засобів на склад ПММ, начальник 

складу, інженер з контролю якості ПММ, начальник лабораторії (лаборант): 

звіряє номери залізничних цистерн (вагонів) з номерами, вказаними в 

залізничних накладних; 

перевіряє наявність і справність пломб (запірно-пломбуючих 

пристроїв) на цистернах (вагонах) і чистоту нижніх зливних засобів; 

збирає паспорти якості на ПММ, які знаходяться в ковпаках цистерн (у 

вагонах); 
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перевіряє наявність маркування на тарі з ПММ, відповідність 

маркування відвантаженим документам і справність тари; 

перевіряє повноту і правильність заповнення паспортів якості, що 

додаються до документів відправника; 

звіряє дані паспортів якості на ПММ, яке прибуло, з вимогами 

стандартів на це ПММ; 

переконується у відсутності води і механічних домішок у ПММ 

шляхом відбору донної проби із кожної цистерни (танка) переносним 

пробовідбірником; 

відбирає точкові проби (відповідно до ДСТУ 4488:2005) і складає 

об’єднану пробу ПММ, поділяє об’єднану пробу на дві частини: перша для 

проведення приймально-здавального випробовування (аналізу) – 0,5 л, друга 

– для арбітражного випробовування (аналізу) у кількості як для повного 

випробовування (аналізу) (у випадках, вказаних у пункті 9.5 цієї Інструкції, 

об’єднана проба поділяється на три частини); 

заповнює акти відбирання проб (для арбітражного випробовування 

(аналізу) складається окремий акт); 

реєструє кожну частку відібраної об’єднаної проби ПММ у Журналі 

реєстрації проб ПММ (додаток 8 до цієї Інструкції) і проводить  приймально-

здавальне випробовування (аналіз) (додаток 30 до цієї Інструкції). 

Приймально-здавальне випробовування (аналіз) авіаційного ПММ, що 

надійшло наливним транспортом, робиться по кожній цистерні (ємності). 

Результати випробовувань (аналізів) записуються в Журнал реєстрації 

результатів випробовувань (аналізів) (додатки 9 – 12 до цієї Інструкції) в 

особовий рахунок того резервуара (групи пересувних резервуарів), куди 

планується зливати ПММ, або на партію ПММ у тарі (попередньо в Журнал 

обліку якісного стану заносяться дані паспорта якості, одержаного від 

постачальника); 

порівнює дані приймально-здавального випробовування (аналізу)  з 

вимогами стандарту, даними паспорта якості, одержаного від постачальника. 
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Якщо результати приймально-здавального випробовування (аналізу) 

відповідають вимогам стандарту і незначно відрізняються від даних паспорта 

якості, одержаного від постачальника, дає дозвіл на його злив. 

Після зливу ПММ і відстоювання не менше двох годин у триденний 

термін (у разі приймання (відвантаження) ПММ від організацій 

(організаціям), які не входять до складу Збройних Сил України ДА, строк 

виконання контрольного випробовування (аналізу) – не більше двох діб, 

якщо інший термін не обумовлено договором, начальник відділу контролю 

якості (начальник лабораторії, лаборант) повинен організувати відбирання 

проб (додаток 7 до цієї Інструкції) та визначення показників контрольного 

випробовування (аналізу) ПММ (додаток 30 до цієї Інструкції). За 

неможливості визначення всіх показників контрольного випробовування 

(аналізу) лабораторією командиру авіаційної частини – організувати 

транспортування проб до лабораторії, яка в змозі це зробити, або до 10 ХЦ. 

Результати випробовувань (аналізів) записують у Журнал реєстрації 

результатів випробовувань (аналізів) (додатки 9 – 12 до цієї Інструкції) та 

Журнал обліку якісного стану (в особові рахунки тих резервуарів, куди було 

злито ПММ). 

У разі невідповідності злитого ПММ вимогам стандартів (або якщо 

ПММ знаходиться на межі кондиції) командир авіаційної частини повинен 

зазначити це в Акті приймання та до прийняття рішення по некондиційному 

(на межі кондиції) ПММ укласти договір з постачальником щодо  надання 

послуг стороннім організаціям на зберігання ПММ відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

ПММ, яке надійшло наливним автомобільним транспортом, 

приймається за даними паспорта якості постачальника (за винятком ПММ, 

яке постачається централізовано до авіаційної частини з підприємств 

національної економіки та суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм 

власності відповідно до укладених договорів закупівлі). При цьому в ПММ, 

яке надійшло, перевіряється густина, колір, прозорість, відсутність 
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механічних домішок і води. 

За невідповідності ПММ, яке надійшло, вимогам нормативних 

документів за результатами приймально-здавального випробовування 

(аналізу) (відсутність паспорта якості, відсутність у паспорті 

вантажовідправника всіх показників якості або їх невідповідність 

нормативним документам) або якщо отримані показники якості значно 

відрізняються від даних паспорта якості постачальника, а також у випадках 

вказаних у пункті 9.5 цієї Інструкції, приймання ПММ здійснюється лише до 

окремих зачищених резервуарів (за наявності акта на зачищення 

резервуарів). 

  

9.4. Зливання авіаційного ПММ у резервуари складу повинне 

проводитися через встановлені перед насосними установками запобіжні 

сітчасті фільтри, а після насосних установок – через фільтри з тонкістю 

фільтрування 15 – 20 мкм (типу ФГН або іншого, який забезпечує таку 

тонкість фільтрації). 

 

9.5. ПММ, яке надійшло, підлягає повному випробовуванню (аналізу), 

якщо комісією встановлено: 

      номери транспортних засобiв та (або) номери запірно-пломбувальних 

пристроїв (ЗПП, пломб) не збiгаються з номерами, зазначеними в 

транспортних документах на вантаж; 

     на транспортному засобi вiдсутнi або пошкодженi ЗПП (у разi якщо 

пломбування обов’язкове чи фактично здiйснене, що пiдтверджується 

транспортними документами на вантаж); 

      ПММ надiйшло в несправнiй, негерметичнiй цистернi (тарi) або з 

пошкодженою заводською упаковкою; 

      ПММ прибуло без паспорта якостi постачальника або паспорт якостi 

вантажовiдправником заповнено не за всiма показниками нормативного 

документа; 
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     за даними паспорта якостi вантажовiдправника встановлена 

невiдповiднiсть якостi ПММ вимогам нормативного документа. 

Надалі ПММ допускається для використання за прямим призначенням 

після одержання паспорта в об’ємі повного випробовування (аналізу), який 

підтверджує відповідність його якості вимогам стандарту, з урахуванням 

допустимих відхилень (додаток 33 до цієї Інструкції). 

У разі встановлення невідповідності ПММ вимогам державних 

стандартів, які постачаються централізовано до авіаційних частин з 

підприємств національної економіки та суб’єктами підприємницької 

діяльності всіх форм власності відповідно до укладених договорів закупівлі, 

комісією складається акт приймання нафтопродуктів за якістю (додаток 26 до 

цієї Інструкції), один примірник якого направляється до ЦУЗ ПММ 

(відповідного органу виконавчої влади). 

 

9.6. На паспортах постачальника і в Журналі реєстрації проб 

відзначають номери транспортних засобів, якими прибуло ПММ, а також в 

який резервуар його злито або в яке сховище розміщено. Вказані відомості 

завіряються підписом начальника лабораторії (лаборантом). Номери 

резервуарів (сховищ), в які злито ПММ, вказують в акті приймання ПММ. 

Один примірник паспорта постачальника від кожної партії ПММ зберігається 

в лабораторії складу до повної витрати ПММ (паспорт на авіаційне ПММ в 

лабораторії авіаційної частини зберігається протягом року після його 

витрати).  

Весь рух пального для реактивних двигунів на складі повинен 

відображатись у книгах та журналах, які ведуть начальник складу та 

начальник лабораторії (лаборант) (додатки 1, 68, 69, 70 до цієї Інструкції). 

Алгоритм дій посадових осіб складу ПММ при кількісному та якісному 

веденні руху пального для реактивних двигунів наведений у додатках 66, 67 

до цієї Інструкції. 
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9.7. У разі перекачування ПММ з однієї ємкості (резервуару) в іншу   

контрольному випробовуванню (аналізу) підлягає ПММ з ємкості 

(резервуару), в яку воно перекачане. 

Паспорт якості перекачаного ПММ повинен бути заповнений за всіма 

показниками стандарту на ПММ. 

 

9.8. Під час зливання ПММ з транспорту йому присвоюється номер 

партії, який служить для обліку якісного стану. 

Після закінчення зливання від партії ПММ в тарі відбирається 

об’єднана проба і проводиться контрольне випробовування (контрольний 

аналіз). Маркування тари з ПММ проводиться відповідно до додатка 38 до 

цієї Інструкції. 

Партією вважається будь-яка кількість ПММ, одночасно виробленого 

(затареного), однорідного за своїми якісними показниками і такого, що 

супроводжується одним документом якості (паспорт, сертифікат). 

 

9.9. У разі надходження ПММ в запаяній тарі без паспортів якості 

(після розформування авіаційної частини, коли не можна вимагати паспорт 

якості), за наявності маркування (марка, ГОСТ, ДСТУ, ОСТ, ТУ, рік випуску) 

або без нього, якщо не закінчилися строки зберігання або строки 

перевищують, встановлені додатком 34 до цієї Інструкції, відбираються 

проби для проведення повного випробовування (аналізу) і при позитивних 

результатах здійснюються заходи щодо витрати ПММ на техніці у першу 

чергу. 

 

9.10. ПММ кожного сорту (марки) повинне зберігатися в призначених 

для нього резервуарах або тарі в умовах, які виключають попадання в нього 

атмосферних опадів і пилу. 

Сумісне зберігання в резервуарах однієї групи різних сортів ПММ 

(авіаційного гасу, автомобільного бензину, дизельного палива), а також 
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дизельного палива літнього з дизельним паливом зимовим забороняється.  

ПММ у тарі (бочки, бідони, бутлі, барабани) повинне зберігатися на 

стелажах (підставках) пробками вверх у місцях, захищених від дії прямих 

сонячних променів і атмосферних опадів, тобто у сховищах. 

 

9.11. Під час зберігання ПММ особлива увага звертається на 

герметичність резервуарів, на відсутність у них води і механічних домішок. 

Під час оглядів резервуарів перевіряється наявність та справність 

прокладок і болтових з’єднань кришок люків і горловин, стан дихальних 

механічних клапанів, рівень палива дизельного в запобіжних гідравлічних 

клапанах. 

Відсутність води і механічних домішок у нижньому шарі ПММ 

перевіряється після зливання ПММ по закінченні відстоювання, під час 

перевірки умов зберігання і знімання залишків. Про результати перевірки ро-

биться відмітка в акті заміру і Журналі зливання відстою і перевірки ПММ на 

відсутність води та механічних домішок (додаток 22 до цієї Інструкції). 

 

9.12. Облік якісного стану ПММ ведеться в журналі реєстрації 

результатів випробовувань (аналізів) (додатки 9 – 12 до цієї Інструкції), де на 

кожний резервуар, групу пересувних резервуарів з ПММ однієї партії або 

партію ПММ в тарі відводиться одна або декілька сторінок. 

У журналах робляться відмітки про рух ПММ у конкретному 

резервуарі (про звільнення резервуарів від ПММ, зачистку, перекачування з 

одного резервуара в інший, відвантаження ПММ). 

 

9.13. Для ПММ на кожний резервуар (групу резервуарів із ПММ однієї 

партії), партію ПММ у лабораторії авіаційної частини або в службі ПММ 

частини в окремій папці повинен бути паспорт, заповнений за всіма 

показниками повного випробовування (аналізу) на даний сорт (марку) ПММ 

з урахуванням останніх контрольного і повного випробовування (аналізу). 
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По закінченні строку зберігання журналів реєстрації результатів 

випробовувань (аналізів) у нові журнали переносять дані паспорта 

вантажовідправника і останніх (повного і контрольного) випробовування 

(аналізу). 

 

9.14. У разі перекачування ПММ по трубопровідних комунікаціях, які 

виключають можливість змішування з іншим сортом (маркою), у резервуар 

(групу пересувних резервуарів), який був звільнений від однойменного ПММ 

або спеціально зачищений з-під іншого сорту (марки) ПММ, у Журнал 

реєстрації результатів випробовувань (аналізів) (в особовий рахунок того 

резервуара, куди було перекачане ПММ) заносять результати контрольного 

випробовування (аналізу) проби, відібраної після перекачування, та інші 

показники паспорта останнього повного випробовування (аналізу) ПММ з 

резервуара, з якого перекачувалось ПММ (перед цим окремою стрічкою 

заносяться дані паспорта постачальника). 

Після перекачування ПММ обов’язково коригується план проведення 

випробовування (аналізів) ПММ тривалого зберігання. 

 

9.15. У разі перекачування кондиційного ПММ в резервуар (групу 

пересувних резервуарів з однією партією ПММ) на залишок кондиційного 

ПММ тієї самої марки у журнал реєстрації результатів випробовування 

(аналізів) (в особовий рахунок того резервуара, куди було перекачане ПММ) 

заносять результати контрольного випробовування (аналізу) проби, 

відібраної після перекачування, та інші показники з паспортів останнього 

повного випробовування (аналізу) на ПММ в обох резервуарах до 

перекачування з вказанням значень, які мають менший запас якості. 

Приклад. Змішано паливо ТС-1 з резервуарів № 1 та № 2. У паспорті 

якості на паливо ТС-1 резервуара № 1 вміст фактичних смол – 3 мг на 100 

см3  палива, температура спалаху в закритому тиглі – 300 С. У паспорті якості 

на паливо ТС-1 резервуара № 2 вміст фактичних смол – 5 мг на 100 см3 
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палива, температура спалаху в закритому тиглі – 330 С. У Журналі реєстрації 

результатів випробовувань (аналізів) вказується: “Вміст фактичних смол – 5 

мг на 100 см3  палива, температура спалаху у закритому тиглі – 300 С”. 

Після перекачування ПММ обов’язково коригується план проведення 

випробовувань (аналізів) ПММ тривалого зберігання. Дата проведення 

повного випробовування (аналізу) визначається за тим ПММ, в якого строк 

проведення повного випробовування (аналізу) найближчий. 

 

9.16. Для запобігання псування ПММ під час зберігання періодично 

проводиться лабораторна перевірка його якості в обсязі та в строки, 

визначені Планом проведення випробовувань (аналізів) ПММ тривалого 

зберігання (додаток 6 до цієї Інструкції). 

Річний план проведення випробувань (аналізів) по засобам зберігання 

складається начальником лабораторії (лаборантом) разом з начальником 

складу (сховища) зберігання ПММ на підставі встановленої періодичності 

лабораторної перевірки якості ПММ під час зберігання (додаток 31 до цієї 

Інструкції) і фактичної якості ПММ. План відпрацьовується в двох 

примірниках, підписується начальником служби ПММ, затверджується 

командиром авіаційної частини та погоджується з лабораторією, до якої 

прикріплена ця авіаційна частина, згідно зі схемою, і затверджується 

командиром авіаційної частини. Перший примірник залишається в 

лабораторії, що погоджувала план, другий – в авіаційній частині. 

У річний план проведення випробовувань (аналізів) включається ПММ 

тривалого зберігання, а також поточного постачання, яке зберігається більше 

року (для палива для реактивних двигунів, противодокристалізаційна рідина 

(далі – ПВК-рідина) – більше 6 місяців). Річний план коригується місячними 

планами лабораторії. 

 

9.17. Контроль якості ПММ, яке знаходиться в герметичній тарі, 

здійснюється відповідно до пунктів 3.3, 3.4 цієї Інструкції. ПММ в тарі з 
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негарантованою герметичністю (бочки, барабани) підлягає контролю в 

процесі зберігання в об’ємі та у строки, наведено в додатках 30, 31, 34 до цієї 

Інструкції. Після відкривання тари ПММ необхідно відвантажити (видати) 

для використання за прямим призначенням у першу чергу, про що 

повідомляється одержувачу в паспорті якості. 

 

9.18. Під час отримання результатів випробовувань (аналізів) ПММ, 

яке знаходиться на тривалому зберіганні, проводиться  порівняння 

отриманих результатів із результатами попереднього випробовування 

(аналізу) та визначення відповідності їх вимогам діючих стандартів (додаток 

30 до цієї Інструкції). 

 

9.19. Для закладки на тривале зберігання в резервуарах 

використовується ПММ, з дня виготовлення якого не пройшло більше одного 

року, а якість відповідає вимогам стандарту в об’ємі повного випробовування 

(аналізу). 

 

9.20. У разі виникнення підозри щодо погіршення якості ПММ 

перевірку його якості здійснюють незалежно від строків, зазначених у 

графіках, та гарантійного строку зберігання. 

 

9.21. Залишки ПММ після зачищення резервуарів, технологічних 

трубопроводів, суміші від перекачування, зібрані з відстійних резервуарів, 

підлягають перевірці якості для прийняття рішення щодо їх подальшого 

використання. 

9.22. Черговість відвантаження (видачі) ПММ, як правило, повинна 

відповідати черговості його надходження. У першу чергу відвантажується 

(видається) ПММ, показники якості якого за результатами випробовування 

(аналізів) близькі до граничних значень. Відправник відповідає за якість 

відвантаженого (виданого) ПММ. 
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У паспортах на відвантажене (видане) ПММ повинні бути вказані всі 

його фізико-хімічні показники в обсязі стандарту (ТУ). 

У паспортах на ПММ, видане (відвантажене) після тривалого 

зберігання, і на ПММ, показники якості якого знаходяться на межі кондиції, 

робиться відмітка: “Тривалому зберіганню не підлягає. Витрата в першу 

чергу”. 

 

9.23. ПММ може бути відвантажене (видане) зі складу тільки за 

наявності даних повного випробовування (аналізу), проведеного не більше 

ніж за половину строку його дії (додаток 31 до цієї Інструкції). У цьому разі 

паспорт на відвантажене ПММ заповнюється за даними останнього повного 

випробовування (аналізу). 

Приклад. Повне випробовування (повний аналіз) палива для 

реактивних двигунів ТС-1 проведене 02.02.2010. Відвантаження цього палива 

сплановано на 05.11.2010. Строк проведення повного випробовування 

(аналізу) для палива ТС-1 встановлено 12 місяців, половина строку дії 

паспорта – 6 місяців. У зв’язку з тим, що з моменту проведення повного 

випробовування (аналізу) пройшло більше ніж 6 місяців, до відвантаження 

потрібно провести повне випробовування (повний аналіз) цього палива. 

 

9.24. У день відвантаження (видачі) з резервуарів (тари), з яких 

видається (відвантажується ) ПММ, відбирається донна проба з метою 

візуального визначення відсутності механічних домішок і води. 

 

9.25. Перед наливом ПММ в залізничні та автомобільні цистерни, а 

також під час видачі ПММ авіаційним частинам проводяться огляд 

внутрішньої поверхні цистерни, тари одержувача, перевірка трубопроводів. 

Дозвіл на заповнення ПММ цистерни, резервуара (тари) дає начальник 

лабораторії (лаборант), про що на накладній робиться відмітка (ставиться 

штамп): “Тара перевірена, налив дозволений. Начальник лабораторії, 
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підпис”. Налив ПММ у забруднену або непідготовлену, відповідно до 

додатків 53, 54 до цієї Інструкції, тару забороняється. 

 

9.26. Під час заповнення ПММ залізничних цистерн, АПЗ, автоцистерн 

з метою збереження якості ПММ повинні вживатися заходи щодо зменшення 

витрати від випаровування і запобігання попаданню пилу та атмосферних 

опадів. 

 

9.27. Після заповнення залізничних цистерн начальник лабораторії 

(лаборант): 

відбирає точкові і складає об’єднану пробу ПММ відповідно до пункту 

3.13 цієї Інструкції, поділяє об’єднану пробу на дві частини: перша для 

проведення приймально-здавального випробовування (аналізу) – 0,5 л, друга 

– для арбітражного випробовування (аналізу) в кількості, як для повного 

випробовування (аналізу); 

заповнює акти відбирання проб (для арбітражного випробовування 

(аналізу) складається окремий акт); 

реєструє кожну частку відібраної об’єднаної проби ПММ у Журналі 

реєстрації проб ПММ (додаток 8 до цієї Інструкції) і проводить приймально-

здавальне випробовування (аналіз) (додаток 30 до цієї Інструкції). 

 

9.28. Одночасно з визначенням висоти наливу ПММ перевіряється (за 

допомогою водочутливої пасти або донного пробовідбірника) відсутність у 

залізничних цистернах води, у разі виявлення вода вилучається. 

 

9.29. Приймально-здавальні випробування (аналізи) відібраних проб 

проводиться до відправлення цистерн, вагонів, АПЗ. Його результат 

заноситься у Журнал реєстрації результатів випробувань (аналізів) в рахунок 

тих засобів зберігання, з яких здійснювалася видача ПММ. Якщо ПММ із 

цих засобів зберігання видане повністю, у Журналі реєстрації результатів 
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випробувань (аналізів) робиться відмітка про повну витрату ПММ і ставиться 

дата відвантаження. Якщо ПММ із групи резервуарів, заповнених ПММ 

однієї марки, видане з декількох резервуарів, а інші залишились повними, у 

графі “Відмітка про повну витрату ПММ (дата відвантаження, коли і куди 

було перекачане)” вказуються номери звільнених резервуарів та дата 

відвантаження ПММ. 

 

9.30. Під час відвантаження ПММ в залізничні цистерни (вагони) 

паспорт на нього заповнюється відповідно до вимог пунктів 3.17, 9.22, 9.23 і 

додатка 17 до цієї Інструкції. Паспорт прикладається (видається 

представнику отримувача) до кожної залізничної накладної, а під час 

відвантаження авіаційного ПММ, крім того, по одному примірнику паспорта 

поміщається під кришку горловини кожної залізничної цистерни (у кожний 

вагон). Виявлені в ковпаках цистерн (вагонах) старі паспорти обов’язково 

вилучають. 

 

9.31. Під час видачі ПММ авіаційним частинам одержувачу видається 

паспорт, заповнений відповідно до вимог пунктів 3.17, 9.22, 9.23 і додатка 17 

до цієї Інструкції. 

 

 9.32. Під час наливу ПММ у транспортні засоби з декількох резервуарів 

у паспорт якості заносять результати з паспортів повного випробовування 

(аналізу) на ПММ в обох резервуарах із зазначенням значень, які мають 

найменший запас якості. У цьому разі результати приймально-здавального 

випробовування (аналізу) заносять у Журнал реєстрації результатів 

випробовувань (аналізів) у рахунок тих резервуарів (групи резервуарів, 

заповнених ПММ однієї партії, партії ПММ в тарі), які були повністю 

спорожнені. В особових рахунках цих резервуарів також робиться відмітка 

про повну витрату ПММ і ставиться дата відвантаження. В особовому 

рахунку резервуара, з якого видане ПММ не повністю, у графі “Відмітка про 
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повну витрату ПММ (дата відвантаження, коли і куди було перекачане)” у 

графі останнього випробовування (аналізу) ставиться кількість виданого 

ПММ та дата відвантаження (якщо ПММ видавалось з групи резервуарів, 

заповнених ПММ однієї партії, вказуються також номери звільнених 

резервуарів). 

 

X. Особливості контролю якості ПММ для ПС 

 

10.1. Переведення ПС на ПММ нових марок здійснюється спільними 

розпорядчими документами органу управління авіації Збройних Сил 

України, органу управління авіації центральних органів виконавчої влади, що 

відповідають за експлуатацією ПС та Центрального управління забезпечення 

пально-мастильними матеріалами Збройних Сил України (центральних 

органів виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні суб’єкти державної 

авіації). Пальне тих марок, які раніше застосовувалися, витрачається за 

прямим призначенням у першу чергу, якщо немає розпорядження, яке 

забороняє його застосування. 

 

10.2. Випробування (аналіз) ПММ дослідних марок на ПС проводяться 

на підставі наказу командувача виду Збройних Сил України (органу 

управління авіації центральних органів виконавчої влади) за типовими 

програмами, викладеними в додатках 51, 52 до цієї Інструкції або в 

спеціальних методиках. 

 

10.3. Зміна мастильних матеріалів і спеціальних рідин на ПС 

проводиться відповідно до строків, вказаних в експлуатаційній документації 

на згаданий тип ПС. 

 

10.4. У кожній авіаційній частині повинні бути оформлені виписки із 

керівних документів із питань допуску до застосування на ПС згаданого типу 
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ПММ основних і дублюючих марок, строків зміни олив і спеціальних рідин і 

бракувальних значень їх фізико-хімічних показників, експлуатаційних норм 

витрат. Виписки повинні бути затверджені заступником командира 

авіаційної частини з ІАС, копії надаються до служби ПММ. 

 

10.5. ПММ, з моменту надходження на склад ПММ авіаційної частини і 

до його витрати, проходить лабораторний і аеродромний контроль якості. 

ПММ, яке не пройшло контроль якості, застосовувати на ПС 

категорично забороняється. 

 

10.6. У необхідних випадках дозволяється змішувати в будь-яких 

співвідношеннях у розхідних резервуарах, АПЗ і баках ПС паливо для 

реактивних двигунів з числа допущених до застосування на авіаційній 

техніці (РТ, ТС-1, Джет-А1), при цьому суміш палива марок ТС-1, РТ та 

Джет-А1, а також суміш палива з ПВК-рідинами враховується і 

застосовується за назвою компонентів, що входять до складу суміші 

(наприклад: РТ+Джет-А1 (суміш), РТ+0,1 % Nycosol 13, тощо). Допускається 

застосування за прямим призначенням сумішей палив після їх зливу з баків 

ПС у відстійні резервуари складу ПММ. 

 

10.7. У разі застосування на ПС сумішей палив, показники якості цих 

сумішей (в об’ємі повного випробовування (аналізу)) повинні відповідати 

показникам не нижче “нижньої” і не вище “верхньої” межі відповідних норм 

для компонентів, які входять до складу сумішей. Під час оформлення 

паспортів на суміші марка палива вказується за назвою компонентів, що 

входять до складу суміші (наприклад: РТ+Джет-А1 (суміш), РТ+0,1% 

Nycosol 13, тощо). 

 Для експлуатації ряду двигунів і редукторів ПС застосовуються суміші 

олив, які утворюються в пропорції: 

 75 % оливи МС-20 (МС-20С, МК-22, TURBONYCOIL TN-308) і 25 % 
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оливи МС-8п (МС-8рк, МС-8, МК-8, TURBONYCOIL TN-321); 

 75 % оливи МС-8п (МС-8рк, МС-8, МК-8, TURBONYCOIL TN-321) і 

25 % оливи МС-20 (МС-20С, МК-22, TURBONYCOIL TN-308); 

 50 % оливи МС-20 (МС-20С, МК-22, TURBONYCOIL TN-308) і 50 % 

оливи  МС-8п (МС-8рК, МС-8, МК-8, TURBONYCOIL TN-321);  

 50 % оливи ТС-гіп і 50 % гідравлічної рідини АМГ-10 (FH-15, FH-51); 

 67 % оливи ТС-гіп і 33 % гідравлічної рідини АМГ-10 (FH-15, FH-51). 

 

10.8. Суміші олив готуються на місцях в авіаційних частинах службою 

ПММ. Температура змішаних олив повинна бути не нижче 150 С. 

 

10.9. Залиті в резервуари або АПЗ суміші перемішують способом 

перекачування “на кільце”. Тривалість перемішування визначається часом, 

необхідним для перекачування не менше подвійного об’єму приготовленої 

суміші. Підготовка і контроль якості суміші оливи ТС-гіп і рідини АМГ-10 

(FH-15, FH-51) здійснюються відповідно до Інструкції щодо приготування і 

контролю якості маслосуміші (50/50), яка складається з 50 % об’єму оливи 

ТС-гіп і 50 % об’єму оливи АМГ-10(FH-15, FH-51). 

 

 10.10. Після закінчення перемішування сумішей олив перевіряється їх 

кінематична в’язкість при температурі 1000 С.   

Склад сумішей олив, % Кінематична 

в’язкість при  

1000 С, сСт 

МС-20 (МС-20С, МК-22, 

TURBONYCOIL TN-308) 

МС-8п (МС-8рк, МС-8, МК-8, 

TURBONYCOIL TN-321) 

1 2 3 

1 2 3 

75 25 10-13 

25 75 4,5-6,0 

50 50 6,0-8,0 
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Кінематична в’язкість сумішей олив (50 % ТС-гіп і 50 % АМГ-10 (FH-

15, FH-51)) повинна бути 6,5 – 8,0 сСт.  Кінематична в’язкість сумішей олив 

(67 % ТС-гіп і 33 % АМГ-10 (FH-15, FH-51)) повинна бути 9,0-12,0 сСт 

(порядок складання суміші аналогічний порядку складання сумішей олив 

(50% ТС-гіп і 50 % АМГ-10 (FH-15, FH-51)). Якщо кінематична в’язкість 

сумішей олив не відповідає вищезазначеним показникам, проводиться 

відновлення в’язкості шляхом додавання компоненту, якого не вистачає. 

Для приготування сумішей олив застосовуються компоненти, які 

відповідають вимогам стандартів . 

Об’єднана проба готових сумішей олив підлягає повному 

випробовуванню (аналізу). Суміші олив допускаються до застосування, якщо 

показники якості, за виключенням в’язкості, знаходяться не нижче “нижньої” 

і не вище “верхньої” межі відповідних норм для компонентів, які входять до 

складу сумішей. 

Після приготування сумішей складається акт виготовлення сумішей у 

трьох примірниках за формою згідно з додатком 62 до цієї Інструкції, в 

якому вказується кількість взятих компонентів суміші і номери резервуарів, з 

яких були взяті компоненти. 

 

10.11. Під час експлуатації поршневих двигунів на рівні з оливами   

МС-20 і МК-22, TURBONYCOIL TN-308 дозволяється застосовувати оливу 

МС-20С, якщо це не заперечує вимогам керівних документів, у тому числі 

експлуатаційній документації. Під час роботи на одній із вказаних олив 

дозволяється дозаправка двигуна будь-якою із вказаних олив. 

 

 

10.12. Оливи МС-20 (МС-20С, TURBONYCOIL TN-308), МС-8п     

(МК-8рк, МС-8, МК-8, TURBONYCOIL TN-321) і суміші на їх основі, які 

виробили менше ніж 50 % встановленого ресурсу у двигунах ПС, під час 

усунення дефектів системи змащування зливаються в чисту тару і після 
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усунення дефектів знову заливаються в систему за допомогою спеціально 

виділених для цього засобів заправки типу МЗ-66, АМЗ-53МЮ. При цьому з 

олив обов’язково  зливається  відстій. 

Оливи, які виробили більше ніж 75% ресурсу на ПС і злиті через 

виявлення домішок, що не фільтруються, вважаються відпрацьованими. 

 

10.13. Під час заміни олив у двигунах і агрегатах ПС необхідно 

керуватися таблицею сумісності олив для газотурбінних двигунів (додаток 41 

до цієї Інструкції). 

Під час переходу з однієї марки оливи на іншу, дозволену для 

застосування на даному двигуні і сумісну з першою, промивання системи  не 

проводиться, обмежуються зливом оливи з прогрітого двигуна. 

У разі роботи двигуна на одній з олив МС-8рк, МС-8п, МК-8п 

допускається дозаправка будь-якою з вказаних олив, якщо це не суперечить 

експлуатаційній документації. При цьому заміна оливи і переконсервація 

двигуна (під час зберігання) проводиться в строки, встановлені для гіршої з 

олив. У разі заміни олив 36/1КУА і Б-3В на оливу ІПМ-10 і навпаки 

необхідно проводити одноразове промивання системи оливою, яка 

заправляється. У разі використання оливи TURBONYCOIL TN-98 замість 

оливи Б-3В, оливи TURBONYCOIL TN-210А замість олив ВНИИ НП 50-1-

4Ф, ВНИИ НП 50-1-4У, 36-1-КУА, проводиться одноразова промивка 

системи оливою, яка заправляється. У разі використання оливи 

TURBONYCOIL TN-210А замість оливи ИПМ-10 промивка системи не 

проводиться. Використані оливи для промивання системи збираються і 

здаються на склад ПММ в кількості не менше 60 % місткості системи. 

Рішення про подальше використання олив приймається на підставі паспорта 

повного випробовування (аналізу). 

У разі заміни несумісних олив (ВТ-301 з оливами ІПМ-10 і ПТС-225) 

необхідно проводити дворазове промивання системи змащування оливою, 

яка заправляється. 
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10.14. Консерваційна домішка АКОР-1 вводиться в оливи МС-20 

(TURBONYCOIL TN-308) або МК-8 (TURBONYCOIL TN-321) у кількості 10 

–25 % (по об’єму). 

Перед змішуванням олив з домішкою АКОР-1 оливи підігріваються до 

температури 15 – 200 С, а домішка АКОР-1 – до 50 – 600 С. 

Змішування проводять у спеціальному резервуарі або автомасло-

заправнику шляхом перекачування “на кільце” до одержання однорідної 

суміші, вільної від згустків і включень темного кольору порівняно з 

кольором робочої оливи. 

Порядок та умови консервації наведені в нормативних документах з 

експлуатації ПС. 

 

10.15. У гідросистемах і амортизаційних стійках ПС застосовується 

рідина АМГ-10 (АМГ-10Б, HYDRANYCOIL FN-15, 51), рідина 7-50С-3 

(NECOLUBE 934), спиртогліцеринова рідина  АМ-70/10 (як правило, у 

гідросистемах, які мають шкіряні манжети) або їх аналоги. 

 

10.16. Робочі рідини для гідросистем та амортизаційних стійок ПС 

(крім рідин АМГ-10 і АМГ-10Б) змішувати між собою, дозаправляти у 

гідросистеми, які раніше працювали на робочій рідині іншої марки, 

забороняється. 

 

10.17. Не допускається попадання в робочі рідини палива, олив, мастил 

та інших нафтопродуктів, механічних домішок і води (кристалів льоду в 

зимовий період). 

 

10.18. Заправка гідросистем ПС робочою рідиною повинна 

проводитися закритим способом за допомогою УПГ, АМЗ-53МЮ та інших 

технічних засобів. 
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В окремих випадках допускається відкрита заправка (дозаправка) 

гідросистем ПС. Під час заправки (дозаправки) гідросистем робочою 

рідиною для запобігання попаданню води і сторонніх домішок необхідно: 

 використовувати герметичну опломбовану або запаяну тару з робочою 

рідиною; 

 очистити від забруднень заливні горловини тари і гідравлічні баки; 

 не збовтувати і не змішувати робочу рідину в тарі (крім АМ-70/10); 

 не виливати повністю робочу рідину з тари, залишаючи в ній по100–

200 см3 рідини;  

 у разі часткового використання робочої рідини тару з рідиною, яка 

залишилася, герметично закрити та опломбувати; 

 у разі виникнення підозри на попадання в робочу рідину води чи 

механічних домішок перелити її в чисті сухі скляні бутлі. Використовувати 

цю робочу рідину можна тільки після відстоювання, фільтрування і 

перевірки чистоти. 

 

10.19. Заміна робочих рідин у гідросистемах ПС, засобах наземного 

обслуговування польотів загального застосування (установки перевірки 

гідравлічної системи авіатехніки, електрогідравлічної установки) і 

гідравлічних обладнаннях спеціального призначення (гідропідйомники, 

гідропреси) проводиться виходячи з фактичного стану рідини. 

 

10.20. Фактичний стан робочих рідин у гідросистемах ПС, засобах 

наземного обслуговування польотів і гідравлічних устаткуваннях 

спеціального призначення оцінюється за кінематичною в’язкістю, вмістом 

механічних домішок, кислотним числом і температурою спалаху у 

відкритому тиглі (останніх два показники − тільки для рідин 70-50с-3 та 

NECOLUBE 934), які визначені під час їх випробовування (аналізу) в строки, 

передбачені експлуатаційною документацією на конкретний тип ПС. 

Експлуатація гідрообладнання спеціального призначення і засобів наземного 
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обслуговування польотів проводиться згідно з вимогами відповідних 

інструкцій на кожну установку. 

 

10.21. Робочі рідини в гідравлічних системах ПС, засобах наземного 

обслуговування польотів, у гідравлічних обладнаннях спеціального 

призначення підлягають заміні в разі зміни показників якості. 

 Для оливи АМГ-10 (АМГ-10Б, HYDRANYCOIL FN-15, 51): 

    кінематична в’язкість при 500 С – нижче 7 мм2/с; 

    за наявності механічних домішок (якісно).  

 Для рідин 7-50с-3 (NECOLUBE 934): 

    кінематична в’язкість при 200 С – нижче 19 мм2/с або вище 26 мм2/с; 

    температура спалаху у відкритому тиглі – нижче 1600 С; 

    кислотне число – більше 0,8 мг КОН на 1г рідини; 

    за наявності механічних домішок (якісно). 

 

10.22. Робочі рідини перевіряються на відсутність механічних домішок  

візуально шляхом перегляду в прозорій пробірці (діаметром 15 − 20 мм) на 

світлі. У разі виявлення механічних домішок та інших сторонніх часток у 

рідині 250 мл цієї рідини змішують із 100 мл чистого відфільтрованого 

Нефрасу С4-50/170 (бензину Б-70, бензину “Галоша”) і одержану суміш 

фільтрують через фільтрувальний папір (стандарт 12026-76). У разі 

візуального виявлення механічних домішок на фільтрі рідину зливають із 

системи і проводять заміну. 

 

10.23. Злита з системи робоча рідина здається на склад ПММ для 

очищення і перевірки якості. Очищення рідини проводиться на складах 

ПММ авіаційних частин на пунктах відстоювання і фільтрування авіаційних 

олив і робочих рідин або за допомогою спеціально виділених для цього 

технічних засобів (автомаслозаправників). 
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10.24. Після відстоювання і фільтрування робоча рідина зливається в 

окремий резервуар (тару) і перевіряється за такими показниками якості: 

 кінематична в’язкість; 

 вміст механічних домішок; 

 кислотне число; 

 температура спалаху у відкритому тиглі (для рідини 7-50С-3). 

Методи випробовувань (аналізів) вказані у відповідних стандартах на рідини. 

Робоча рідина допускається до застосування у засобах обслуговування 

польотів та в гідрообладнаннях спеціального призначення, якщо показники 

відповідають нормам, наведеним у пункті 10.21 цієї Інструкції, вміст 

механічних домішок при цьому не перевищує 0,005 %, а кислотне число – 

0,15 мг на 1 г для рідин АМГ-10 і АМГ-10Б (HYDRANYCOIL FN-15, 51) і   

0,8 мг КОН для рідини 7-50С-3 (NECOLUBE 934). 

 

10.25. Робоча рідина в системах авіаційної техніки, яка знаходиться на 

зберіганні більше двох років, допускається до застосування після перевірки 

кінематичної в’язкості, відсутності механічних домішок, кислотного числа, 

температури спалаху (останні два показники − тільки для рідин 7-50С-3 та 

NECOLUBE 934), якщо дані показники відповідають нормам, наведеним у 

пунктах 10.21. і 10.24 цієї Інструкції. 

 

10.26. Робоча рідина в системах авіаційної техніки, яка знаходиться на 

зберіганні більше чотирьох років, перед експлуатацією підлягає заміні 

відповідно до технології, відпрацьованої заводом-виробником даного типу 

ПС. 

Злита рідина підлягає повному випробовуванню (аналізу) і при 

відповідності вимогам стандарту використовується за прямим призначенням 

для ПС, які знаходяться в експлуатації. 

 

10.27. Робочі рідини, злиті із систем і непридатні до подальшого 
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використання, підлягають здачі на склад ПММ авіаційної частини. 

 

10.28. Як противодокристалізаційна рідина (далі – ПВК-рідина) у 

паливо для реактивних двигунів додається рідина “І” (етилцеллозольв), або 

рідина “Nycosol 13” (монометиловий ефір етиленгліколю). 

Змішування ПВК-рідин різних марок на складах забороняється. 

 

10.29. Порядок введення, зберігання і контролю якості ПВК-рідини 

наведені в додатках 42 – 46, 57, 64 до цієї Інструкції. 

 

10.30. Додавання ПВК-рідини через горловину АПЗ підручними 

засобами (з каністр, відер), а також додавання рідин безпосередньо в баки ПС 

забороняється. 

 

10.31. Дозволяється тимчасове (до шести місяців) зберігання палива у 

суміші з ПВК-рідинами у видаткових резервуарах, баках ПС і до трьох 

місяців – в АПЗ. При цьому в обов’язковому порядку під час зберігання 

палива більше однієї доби перед його видачею на заправку авіаційної техніки 

необхідно перевірити вміст рідини в паливі відповідно до методик, 

наведених у додатках 43, 44 до цієї Інструкції. Під час зберігання палива в 

суміші з ПВК-рідиною більше шести місяців у видаткових резервуарах, або 

трьох місяців в АПЗ, рішення щодо їх застосування приймається за даними 

контрольного випробовування (аналізу). 

 

10.32. Перелік показників якості, які контролюють у водно-спиртових 

сумішах, наведено в додатку 30 до цієї Інструкції. 

 

10.33. Завершальним етапом у системі забезпечення якості ПММ в 

авіаційних частинах є аеродромний контроль. В авіаційних частинах 

аеродромний контроль якості ПММ і правильне його застосування 



 83 

забезпечують: 

 служба ПММ – організацією відповідних умов зберігання, приймання і 

видачі ПММ і лабораторної перевірки його якості відповідно до 

встановлених періодичності і об’єму; 

 автомобільна служба (підрозділ, в підпорядкуванні якого знаходяться 

засоби транспортування і заправки ПММ) – підтриманням автомобільних 

засобів заправки і транспортування, спеціального обладнання у технічно 

справному стані, своєчасним їх обслуговуванням і правильною технічною 

експлуатацією, а також якісним забезпеченням заправки ПС; 

 інженерно-авіаційна служба – перевіркою відповідності марки ПММ, 

поданого на заправку ПС, вимогам інструкції з експлуатації даного типу ПС, 

відсутності в ньому води і механічних домішок; створенням умов, які 

забезпечують збереження ПММ під час заправки і зберігання в баках ПС. 

З метою гарантування безпеки польотів комісія з посадових осіб 

інженерно-авіаційної служби та тилу (МТЗ) на чолі з заступником командира 

авіаційної частини з ІАС за планом командира авіаційної частини один раз на 

квартал перевіряє стан зберігання, відстоювання, фільтрування і контролю 

якості ПММ на складі ПММ і збереження якості ПММ в баках ПС. Акт за 

результатами перевірки затверджується командиром авіаційної частини. 

В акті обов’язково вказується: 

стан резервуарного парку та технологічного обладнання; 

відповідність технологічної схеми складу авіаційного ПММ вимогам 

пункту 10.35 цієї Інструкції; 

наявність та технічний стан резервуара для зливу відстою з залізничних 

цистерн, наявність фільтра грубої очистки на ділянці прийому авіаційного 

ПММ; 

наявність витягу з наказу командира авіаційної частини про визначення 

витратних резервуарів, актів на зачистку резервуарів, ємностей пункту 

фільтрації авіаційних олив, паливо- та  маслозаправників, заправників 

спеціальними рідинами; 



 84 

стан маркування технологічного обладнання на складі ПММ; 

дата проведення регламентних робіт на фільтрах та фільтрах- 

сепараторах; 

повнота та якість ведення формулярів засобів заправки та пункту 

фільтрації авіаційних олив; 

наявність та якість відпрацювання технологічної карти комплексу 

робіт, які забезпечують заправку ПС якісним ПММ, та технологічної схеми 

складу ПММ; 

відповідність контрольного пункту перевірки засобів заправки вимогам 

пунктів 10.40, 10.41 цієї Інструкції; 

стан дозатора ПВК-рідин, наявність Акта введення в експлуатацію; 

повнота та якість виконання робіт, передбачених регламентами та 

інструкціями з експлуатації ПС; 

наявність відміток у Журналі зливання відстою і перевірки ПММ на 

відсутність води та механічних домішок щодо зливання відстою ПММ з баків 

ПС; 

повнота та якість обслуговування фільтруючих елементів ПС; 

результати перевірки наявності механічних домішок і води під час 

зливання відстою з баків ПС. 

наявність чохлів та їх стан на резервуарах, горловинах АПЗ, АПМЗ, 

ВСП, ЗСР, АМЗ, МЗ,  заправних пістолетах, зливних кранах, манометрах 

фільтрів та фільтрів-сепараторів; 

робочий стан манометрів та термін їх повірки; 

повірку засобів вимірювання; 

стан заземлення та його перевірка; 

ведення документації в лабораторії та на складі; 

наявність обладнання, приладів для проведення випробовувань 

(аналізів), їх робочий стан; 
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протипожежний стан складу та лабораторії (наявність вогнегасників, 

засобів пожежогасіння, пожежних резервуарів, гідрантів, стан блискавко-

захисників та їх перевірка). 

 Заступник командира авіаційної частини з тилу (МТЗ) до усунення 

виявлених недоліків зобов’язаний вжити необхідних заходів для термінового 

закриття складу ПММ і заборони використання його для забезпечення 

польотів авіаційної техніки. 

 Заступник командира авіаційної частини з ІАС повинен терміново 

організувати усунення недоліків, виявлених під час перевірки збереження 

якості ПММ у баках ПС. У разі виявлення випадків неповного або неякісного 

виконання робіт, передбачених регламентами та інструкціями з експлуатації 

ПС, ці ПС відстороняються від польотів до усунення недоліків, про що 

робиться запис в акті. У разі виявлення у відстої механічних домішок і води 

проводиться додаткове зливання відстою в кількості 5 − 10 л. Якщо і після 

зливання вказаної кількості ПММ механічні домішки і вода не видаляються, 

ПС відстороняються від польотів до з’ясування причин та усунення цих 

недоліків. Злите ПММ обов’язково здається на склад ПММ. 

 

10.34. Для забезпечення якості і чистоти ПММ, яке подається на 

заправку авіаційної техніки, воно повинне пройти підготовку згідно з 

технологічними картами (додаток 47 до цієї Інструкції). Технологічна карта 

розробляється начальником служби ПММ, узгоджується з заступником 

командира авіаційної частини з ІАС і затверджується командиром авіаційної 

частини. У ній вказуються конкретні особи, що відповідають за виконання 

всіх операцій з підготовки і подачі ПММ на заправку ПС. 

 

10.35. Схема забезпечення чистоти ПММ наведена в додатку 55 до цієї 

Інструкції. Конструктивне виконання системи прийняття, відстоювання і 

видачі ПММ повинне виключати можливість попадання ПММ у видаткові 

резервуари, минаючи відстійні, та з відстійних резервуарів – у ПС, минаючи 
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видаткові резервуари. 

Трубопровідні комунікації системи централізованої заправки паливом 

(далі – система ЦЗП) повинні виключати можливість несанкціонованого 

змішування різних марок ПММ для ПС. 

 Резервуари виділені як видаткові та відстійні,  засоби заправки і 

транспортування ПММ для заправки ПС визначаються щорічно наказом 

командира авіаційної частини. 

Усі резервуари складів ПММ авіаційної частини повинні мати єдину 

нумерацію. 

 Інженер з контролю якості ПММ служби ПММ авіаційної частини 

(начальник лабораторії) розробляє схему складу із вказанням номерів 

резервуарів, марок ПММ, схеми обв’язки відстійних і видаткових 

резервуарів, місця розташування технологічного обладнання (насоси, 

фільтри, фільтри-сепаратори), а також номерів резервуарів, видача з яких 

заборонена через некондиційність ПММ або інші причини. 

Технологічна карта і схема складу ПММ повинні знаходитися в 

лабораторії ПММ авіаційної частини. 

Обладнання видаткових і відстійних резервуарів здійснюється 

відповідно до додатка 55 до цієї Інструкції. Резервуари видаткової групи 

повинні мати антикорозійне внутрішнє покриття, а сама група обв’язується 

приймальним, зливним і зачисним трубопроводами. Нахил видаткових 

резервуарів допускається як у сторону горловини, так і від неї. Зливний кран 

встановлюється в нижній точці резервуара не вище внутрішньої поверхні 

його нижньої твірної. Група видаткових резервуарів групового заправника 

ПС ПММ обладнується аналогічно до групи видаткових резервуарів складу 

ПММ. 

Вимоги щодо експлуатації засобів фільтрування і зневоднювання ПММ 

викладені в розділі 7 цієї Інструкції. 

 

10.36. Заправка ПС за допомогою групового заправника літаків ПММ 
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або видача ПММ в АПЗ проводиться тільки з видаткових резервуарів після 

відстоювання ПММ протягом 60 хвилин і перевірки його чистоти. 

Допуск видаткової групи резервуарів до застосування за призначенням 

здійснюється комісією з посадових осіб інженерно-авіаційної служби та тилу 

(МТЗ) під  час  перевірки  стану  зберігання, відстоювання, фільтрування і 

контролю якості  ПММ на складі  ПММ і збереження  якості ПММ в баках 

ПС. 

 

10.37. На складі ПММ авіаційної частини перед перекачуванням ПММ 

із відстійних резервуарів у видаткові інженер з контролю якості, начальник 

лабораторії (лаборант) зобов’язаний перевірити: 

 маркування відстійних резервуарів, марку і якість ПММ за даними 

останнього випробовування (аналізу); 

 наявність пломб і технічний стан видаткових резервуарів, дату їх 

останньої зачистки; 

 виконання вимог щодо часу відстоювання ПММ (час відстоювання 

ПММ у відстійних резервуарах визначається з урахуванням швидкості осаду 

сторонніх домішок, що дорівнює 0,3 м на годину); 

 відсутність механічних домішок, води, у зимовий час – кристалів льоду 

у пробі, відібраній із відстійних резервуарів, згідно з вимогами Інструкції; 

 наявність залишків ресурсу фільтрів (згідно з записами в Журналі 

обліку роботи фільтрів), перепад тиску на них,  провести злив відстою; 

 технічний стан дозаторів під час введення в ПММ ПВК-рідини та її 

якість (за даними останнього випробовування (аналізу)). 

 ПММ, в якому є механічні домішки і вода, перекачувати у видаткові 

резервуари забороняється. 

 

10.38. Перед видачею ПММ із видаткових резервуарів в автомобільні 

засоби заправки інженер з контролю якості, начальник лабораторії (лаборант) 

зобов’язаний перевірити: 
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 маркування видаткових резервуарів, марку і якість ПММ за даними 

останнього випробовування (аналізу); 

 час відстоювання ПММ у видаткових резервуарах (не менше 60 

хвилин); 

 наявність пломб і технічний стан резервуарів; 

 відсутність механічних домішок, води, у зимовий час – кристалів льоду 

(у пробах, відібраних з кранів нижнього зливу); за необхідності злити відстій 

ПММ. У дні проведення польотів забороняється відбирати донні проби 

донним пробовідбірником через горловини видаткових резервуарів. Через 

крани нижнього зливу відбирається об’єднана проба ПММ. У пробі 

визначається наявність ПВК-рідини, частка проби у кількості 1,0 дм3 

опечатується представником ІАС і зберігається на складі ПММ до кінця 

польотів. Проба представляється комісії в разі льотного інциденту або 

виникнення його передумов, пов’язаних з якістю ПММ; 

 перепад тиску на фільтрах;  

 здійснення зливу відстою ПММ з відстійників фільтрів і фільтрів-

сепараторів; 

 чистоту і технічний стан рукавів для заповнення автомобільних засобів 

заправки; 

 відповідність маркування автомобільних засобів заправки марці 

залитого ПММ; 

 наявність пломб на наливній горловині, дихальному клапані, фільтрах і 

кришці приймального патрубка; 

 наявність чохлів на видаткових і зливних кранах, наливній горловині, 

приймальному рукаві (патрубку); 

 справність і чистоту сіток у роздавальних кранах, наконечників 

закритої заправки і приймальних патрубків; 

 наявність запису у формулярі автомобільних засобів заправки щодо 

проведення і якості регламентних робіт; 

 наявність і надійність кріплення ковпачків на роздавальних кранах, а 
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також наявність і справність (візуально) тросу заземлення видаткових кранів 

(наконечників закритої заправки); 

 відсутність води, механічних домішок, у зимовий час – кристалів льоду 

методом зливу ПММ із фільтрів і відстійників засобів заправки; 

 наявність засобів пожежогасіння і справність заземлення з перевіркою 

опору за допомогою тестера і записом у формулярі спеціального автомобіля. 

Спеціальні автомобілі, які не відповідають встановленим вимогам, 

допускати до наливу забороняється. 

Заповнювати автомобільні засоби заправки ПММ, яке містить 

механічні домішки, воду, а також ПВК-рідину в кількості, яка не відповідає 

встановленим вимогам, забороняється. 

Перелік можливих дефектів автомобільних засобів заправки і засоби 

для їх усунення наведено в додатку 40 до цієї Інструкції. 

 

10.39. Після заповнення автомобільних засобів заправки на складі 

ПММ необхідно провести: 

 опломбування і зачохлювання обладнання засобів заправки; 

 перевірку відсутності витікання в кранах і з’єднаннях трубопроводів; 

 зливання і перевірку чистоти відстою з відстійників фільтрів і 

відстійників засобів заправки. Якщо паливо не містить ПВК-рідини, кристали 

льоду у пробах, відібраних із вказаних місць, не є бракувальною ознакою. 

Зливання відстою здійснюється після 10-хвилинної стоянки засобів заправки 

та триває до появи ПММ без механічних домішок і води (кристалів льоду); 

 перевірку (візуальну) відсутності механічних домішок, води (зимою – 

кристалів льоду) у пробі ПММ, відібраній з видаткових обладнань засобів 

заправки після зливу відстою; у цій пробі також перевіряється вміст ПВК-

рідини. Перевірка чистоти відстою і проби ПММ із роздавальних кранів і 

наконечників закритого заправлення проводиться начальником лабораторії 

(лаборантом) на контрольному пункті складу ПММ. 

У разі коли АПЗ не використовувався протягом двох і більше діб перед 
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застосовуванням для заправки ПС, проводиться перекачування ПММ через 

кожний рукав у кількості не менше 200 л у відстійний резервуар, про що 

робиться відповідний запис у формулярі. 

 

10.40. Для перевірки готовності спеціальних автомобілів, заправлених 

ПММ, для забезпечення польотів на території складу ПММ організовується 

контрольний пункт. Дозволяється обладнувати контрольний пункт в 

приміщенні лабораторії, яка розташована на території складу ПММ. 

У контрольному пункті повинна бути така технічна документація: 

 бланки паспортів на ПММ, контрольних талонів, видаткових 

відомостей і зразки їх заповнення; 

 Журнал видачі контрольних талонів і Журнал перевірки ПММ на 

відсутність води, механічних домішок; 

 паспорти якості з даними випробовування (аналізу) на ПММ, яке 

підлягає видачі на заправку ПС; 

 виписка із наказу командира авіаційної частини щодо виділення засобів 

заправки і транспортування, номерів видаткових резервуарів для заправки 

ПС; 

 таблиця з переліком можливих дефектів і пошкоджень спеціального 

обладнання автомобільних засобів заправки; 

 таблиця з технічною характеристикою засобів фільтрування і 

зневоднення ПММ, які використовуються у авіаційній частині; 

 стенд з даними заміру густини ПММ, яке видається на заправку, і його 

температури на день видачі; 

 обов’язки лаборанта, а також інструкції з техніки безпеки і пожежної 

безпеки. 

 

10.41. На контрольному пункті повинна бути тара для збору ПММ, 

злитого з цистерн спеціальних автомобілів, циліндри і нафтоденсиметри для 

визначення фактичної густини на день видачі, скляна банка ємністю не 
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менше 0,5 л, яка закривається кришкою, водочутлива паста, тестер для 

перевірки справності заземлення, пломбіратор з відтиском, запас пломб і 

дроту (шпагату), запас елементів фільтрів та фільтрів-сіток спеціальних 

автомобілів, засоби пожежогасіння, аптечка. 

Забороняється користуватися для опломбовування фільтрів, фільтрів-

сепараторів, горловин резервуарів мастиковими печатками. 

Огляд і заміна фільтрувальних елементів повинні проводитися на 

спеціальному столі, який має гладку робочу поверхню (оцинковане залізо, 

лінолеум та інші пластичні матеріали). 

 

10.42. З метою економії збір відстою ПММ з видаткових резервуарів, 

відстійників фільтрів та заправних засобів, баків ПС проводиться за марками 

у спеціально виділені для цього ємності. Після відстоювання і фільтрування 

при позитивному результаті контрольного випробовування (аналізу) вказане 

ПММ використовується за призначенням. 

 

10.43. Під час перевірки чистоти відстою ПММ, а також чистоти проб, 

відібраних із кранів нижнього зливу видаткових резервуарів і засобів 

заправки, перевіряється відсутність у ПММ механічних домішок (зимою – 

кристалів льоду). 

Для візуальної перевірки чистоти ПММ зливається в прозорий посуд із 

некольорового скла ємністю 0,5 л, який закривається кришкою для 

запобігання потрапляння в ПММ бруду і вологи з атмосфери. 

Перевірку чистоти ПММ проводять згідно з пунктом 10.39 цієї 

Інструкції. 

Під час застосування ПММ без ПВК-рідин, або під час введення їх у 

видаткові резервуари (за необхідності) наявність кристалів льоду є 

бракувальною ознакою в пробах, відібраних з видаткових кранів закритої 

заправки після перекачування через них 20 – 25 л ПММ. 
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10.44. У разі виявлення в пробі ПММ води, механічних домішок та 

інших забруднень (зміна кольору, помутніння, випадіння осаду) вживають 

заходи щодо їх усунення. Для цього проводиться додатковий злив відстою (у 

кількості 10 – 20 л) після додаткового відстоювання не менше 10 хвилин. 

Якщо і після зливу такої кількості ПММ вода і забруднення присутні, то 

заправні засоби або видаткові резервуари до заправки не допускаються. У 

такому разі обов’язково встановлюють причини забруднення ПММ. 

ПММ зливається в окремий резервуар, а засоби заправки і видаткові 

резервуари зачищаються. Забруднений відстій зберігається на складі ПММ 

для проведення лабораторного випробовування (аналізу), після чого 

зливається в систему збору відстою видаткових резервуарів на контрольному 

пункті. 

 

10.45. У разі отримання позитивних результатів огляду автомобільних 

засобів заправки і встановлення якості ПММ, а також відповідності даних 

фізико-хімічних показників ПММ (за паспортом) вимогам стандартів водіям 

засобів заправки видаються видаткова відомість (додаток 70 до цієї 

Інструкції) і контрольний талон (додаток 19 до цієї Інструкції) на заправку 

ПС під підпис у Журналі видачі контрольних талонів (додаток 20 до цієї 

Інструкції). 

Контрольний талон підписується посадовими особами служби ПММ 

авіаційної частини і пред’являється представнику ІАС для одержання 

дозволу на заправку ПС. 

Контрольний талон дійсний до тих пір, поки для заправки 

використовується ПММ з одного видаткового резервуара і в цей резервуар не 

доливалося ПММ з інших резервуарів і партій. 

При повторних виїздах засобів заправки відмітка про допуск на 

заправку ПС робиться на тому самому контрольному талоні. 

У разі наливу ПММ у засоби заправки з інших резервуарів або 

доливання резервуарів, з яких проводилося заповнення засобів заправки 



 93 

ПММ з інших резервуарів, контрольний талон у водія вилучається і 

видається інший. 

Контрольні талони, вилучені у водіїв після заправки ПС, зберігаються 

на складі ПММ протягом одного року, потім підлягають знищенню з 

оформленням акта. 

 

10.46. Після тривалої (більше 6 годин) стоянки автомобільних засобів 

заправки з ПММ перед подачею їх на заправку ПС лаборантом складу ПММ 

проводиться повторна перевірка чистоти відстою, про що в контрольному 

талоні робиться відповідна відмітка. 

Контроль часу стоянки автомобільних засобів заправки здійснюється 

черговим по аеродромно-технічному забезпеченню та водієм. 

 

10.47. Подачу ПММ на заправку ПС при позитивних результатах 

аеродромного контролю якості здійснює представник служби ПММ. Дозвіл 

на заправку ПС надає та оформлює в контрольному талоні заступник 

командира авіаційної ескадрильї з озброєння (посадові особи ІАС, які 

щорічно визначаються наказом командира авіаційної частини) після 

контрольної перевірки ПММ і засобів заправки. 

 

10.48. Під час контрольної перевірки ПММ і засобів заправки 

представником ІАС перевіряються: 

 наявність контрольного талона на ПММ з підписом посадової особи 

служби ПММ; 

 відповідність марки ПММ, поданого на заправку ПС, вимогам її 

експлуатаційної документації; 

 відповідність вмісту ПВК-рідини (за контрольним талоном) 

температурі навколишнього повітря; 

 наявність пломб і чохлів на обладнанні засобів заправки; 

 справність і чистота сіток роздавальних кранів і наконечників закритої 
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заправки; 

 наявність і справність заземлення і засобів пожежогасіння; 

 чистота відстою ПММ, злитого з відстійників засобів заправки після 10 

хвилин стоянки. 

Перевірка чистоти ПММ проводиться відповідно до пункту 11.39 цієї 

Інструкції. 

При цьому проби ПММ із видаткових резервуарів для перевірки 

відбираються з кранів нижнього зливу. При позитивних результатах огляду 

засобів заправки і відсутності механічних домішок і 

води в пальному представник ІАС робить запис в контрольному 

талоні і формулярі засобів заправки про дозвіл на заправку ПС “Заправку 

дозволяю” з відміткою про дату, час і ставить свій підпис. 

  

10.49. У разі виявлення несправних засобів заправки, неправильно 

оформленої документації або некондиційного ПММ засоби заправки до 

забезпечення польотів не допускаються, про що робиться запис у формулярі 

або в робочому журналі групового заправника ПС паливом, а також у 

контрольному талоні. 

 Особи, які усунули засоби заправки від застосування, доповідають про 

це по команді. 

При перельотах ПС дозвіл на дозаправку дають представники 

інженерно-авіаційної служби проміжного аеродрому після контрольної 

перевірки ПММ і засобів заправки. 

Безпосередній допуск ПММ і засобів заправки проводить борттехнік 

(бортмеханік) даного ПС. 

 

10.50. Перед заправкою ПС ПММ старший технік (технік) перевіряє: 

 наявність і правильність оформлення контрольного талона на ПММ у 

водія спеціального автомобіля; 

 відповідність маркування засобів заправки запису в контрольному 
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талоні; 

 наявність дозволу представника ІАС на заправку; 

 надійність заземлення заправника і ПС; 

 наявність і справність пломб на спеціальному обладнанні засобів 

заправки; 

 чистоту і справність роздавальних кранів і наконечників закритої 

заправки, сіток (засмічення сіток не допускається); 

 чистоту відстою ПММ з місць зливу засобів заправки. 

 

10.51. За збереження якості ПММ, яке знаходиться в баках і системах 

авіаційної техніки, безпосередню відповідальність несе старший технік 

(технік) ПС. Строки зберігання ПММ убаках ПС вказано в додатку 35 до цієї 

Інструкції. 

 

10.52. У період передпольотної (до повторного вильоту, після 

польотної) підготовки старший технік (технік) проводить зливання ПММ із 

баків ПС, якщо це передбачено вимогами інструкції з експлуатації та (або) 

регламенту з технічного обслуговування конкретного типу ПС, перевіряє 

чистоту ПММ в баках ПС на відсутність води та механічних домішок, про що 

робиться запис в контрольному листі журналу підготовки ПС. У вказаних 

роботах можуть брати участь представники служби ПММ. 

 Результати та обсяг робіт, виконаних під час зливу відстою з баків і 

систем ПС, заносяться в Журнал зливання відстою і перевірки ПММ на 

відсутність води та механічних домішок (додаток 22 до цієї Інструкції). 

Журнал ведеться в кожному підрозділі. Відповідає за його ведення командир 

підрозділу, контроль за його веденням здійснює начальник служби ПММ 

авіаційної частини. 

ПММ, злите з баків і систем ПС під час перевірки на відсутність 

механічних домішок і води, здається на склад ПММ в установленому 

порядку. 
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10.53. Під час заправки ПС водій засобу заправки слідкує за перепадом 

тиску на фільтрах. У разі різкого перепаду тиску в бік зменшення необхідно 

негайно припинити заправку і визначити причину падіння тиску. У разі 

перевищення максимально допустимого перепаду тиску на фільтрах, 

вказаного в додатку 39 до цієї Інструкції, для конкретного типу фільтру 

заправка забороняється. Авіаційний технік (механік) під час заправки ПС 

ПММ слідкує за надійною роботою заправника, контролює кількість 

виданого ПММ і забезпечує додержання умов, які виключають забруднення 

(попадання пилу, дощу, снігу) систем ПС. 

 

10.54. Під час застосування системи ЦЗП для заправки ПС перед 

початком заправки начальник лабораторії (лаборант) зобов’язаний 

перевірити: 

 час відстоювання ПММ у видаткових резервуарах; 

 чистоту проб ПММ, відібраних із кранів нижнього зливу видаткових 

резервуарів, відстійників фільтрів і фільтрів-сепараторів, відстійників 

кожного заправного агрегату, а також проб, відібраних із видаткових 

обладнань. Об’єднана проба ПММ відбирається через крани нижнього зливу 

видаткових резервуарів. Забороняється в дні польотів проводити відбір 

донних проб пробовідбірником через горловину резервуара. У пробі 

визначається вміст ПВК-рідини, частина проби в кількості 1,0 дм3 

опечатується представником ІАС і зберігається на складі ПММ до кінця 

польотів; 

 наявність пломб на резервуарах, фільтрах і заправних агрегатах; 

 наявність чохлів, надійність кріплення ковпаків, справність і чистоту 

сіток роздавальних кранів і наконечників закритої заправки; 

 наявність залишку ресурсу фільтра (згідно з записами в журналі роботи 

фільтра), який забезпечує безперебійну роботу протягом усієї льотної зміни; 

 перепад тиску на фільтрах (за записами у формулярах); 
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 наявність засобів пожежогасіння і заземлення. Після перевірки 

начальник лабораторії (лаборант) видає начальнику системи ЦЗП 

контрольний талон на ПММ і робить відмітку в робочому журналі системи 

ЦЗП. 

 

10.55. У разі коли якийсь агрегат системи ЦЗП не використовувався 

протягом двох і більше діб (не проводилася заправка техніки, ПММ не 

перекачувалося через агрегат), перед його застосуванням для заправки ПС 

проводиться прокачування ПММ у кількості не менше 200 л. 

ПММ після прокачування зливається у відстійну ємність, перевіряється 

в об’ємі контрольного випробовування (аналізу) і при позитивних 

результатах випробовувань (аналізів) використовується за прямим 

призначенням. 

 

10.56. При позитивних результатах контрольної перевірки представник 

ІАС робить запис в робочому журналі системи ЦЗП, а також у контрольному 

талоні про дозвіл заправки авіаційної техніки: “Заправку дозволяю” з 

відміткою про дату, час і ставить свій підпис. 

Після заправки старший технік (технік) проводить зливання відстою з 

баків ПС, якщо це передбачено вимогами інструкції з експлуатації 

конкретного типу ПС, перевіряє його на відсутність води та механічних 

домішок. При відсутності забруднень проводить відбирання проб із баків ПС 

у кількості не менше 1 л. 

Проби опечатуються печатками старшого техніка (техніка) і 

зберігаються в ІАС до закінчення польотів або чергової заправки баків (групи 

баків). 

 

10.57. У разі виявлення у відстої ПММ механічних домішок і води (у 

зимовий час – кристалів льоду) злив відстою проводиться до повного 

видалення забрудненого ПММ. При цьому необхідно виконати роботи, 
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передбачені регламентом та інструкціями з експлуатації. 

 

10.58. У разі виявлення у відстої ПММ осаду невідомого походження, 

зміни кольору і помутніння ПММ проба ПММ направляється на дослідження 

в лабораторію ПММ Центральних органів виконавчої влади, Збройних Сил 

України або в інші заклади, які мають право проводити відповідні 

дослідження, а експлуатація ПС припиняється. 

Подальша експлуатація ПС здійснюється з дозволу заступника 

командира частини з ІАС після встановлення причин відхилень в якості 

ПММ і заправки баків кондиційним ПММ. 

 

10.59. Про злив відстою ПММ з баків ПС і перевірку його чистоти  

робиться запис у контрольному листі журналу підготовки ПС. Спеціалістам 

служби ПММ за необхідності дозволяється брати участь у перевірці чистоти 

ПММ у паливних баках і системах ПС. ПС, у паливних баках яких 

утримуються залишки ПММ з механічними домішками або водою, до 

заправки ПММ допускати забороняється. 

 

10.60. Підготовка олив та гідравлічних рідин (далі – оливи) до видачі 

складається з таких етапів: 

 відстоювання у бочках або бідонах постачальника протягом двох-трьох 

діб, при цьому забороняється перекачувати і збовтувати оливи в бідонах 

(бочках); 

 відкачування відстояних олив з бочок і бідонів у видаткові резервуари 

(ємкості) насосом з рівня не нижче 50 мм від дна (незливний залишок – 250 –

500 мл); 

 видача олив з видаткових резервуарів через фільтр у цистерну засобів 

заправки і обслуговування авіаційної техніки. 

Залишки олив із тари зливаються в окремий резервуар. Їх використання 

можливе тільки після відстоювання, фільтрування і позитивних результатів 
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контрольного випробовування (аналізу). 

 

10.61. Заповнення засобів заправки систем ПС і гідроустановок 

проводиться на пункті відстоювання і фільтрування авіаційних олив і 

гідравлічних рідин складу ПММ.  

Для пункту відстоювання і фільтрування виділяється окреме 

приміщення, яке забезпечує збереження якості оливи (рідини) під час 

зберігання і видачі, а також розміщення запасів олив (рідин) у тарі 

постачальника для попереднього відстоювання (відстійні бочки, бідони). 

 

10.62. У приймальному пункті під кожний тип олив встановлюються 

додаткові резервуари або бочки з антикорозійним покриттям, обладнані 

кранами нижнього зливу відстою. Видаткові резервуари встановлюються з 

нахилом у сторону зливного крана. 

 

10.63. Видача олив (рідин) з видаткових резервуарів (бочок) 

проводиться самопливом, насосами або під тиском стиснутого повітря. 

Система видачі за допомогою стиснутого повітря обладнується редуктором, 

який має обмежник робочого тиску на 0,05 МПа, справними і перевіреними 

манометрами і краном для скидання тиску в системі після закінчення видачі 

олив. 

Забірні патрубки у видаткових резервуарах (бочках) повинні 

знаходитися на висоті 30 – 50 мм від дна. Лінії наповнення засобів заправки 

обладнуються авіаційними фільтрами тонкої очистки (типу 60-11-16, або 14-

ГФ-8-ФН-1) за номенклатурою служби АТІ. 

 

10.64. Допуск до експлуатації обладнання пункту відстоювання і 

фільтрування олив (рідин) здійснюється комісією, до складу якої 

включається представник ІАС, і оформляється актом. 
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10.65. Видаткові резервуари (бочки) промиваються бензином-

розчинником (Нефрас-С4-50/170 та інші) не менше двох разів на рік під час 

переведення техніки на сезонні умови експлуатації; встановлені на видачі 

авіаційні фільтри промиваються не менше одного разу на квартал 

лаборантом служби ПММ. Крім того, пропускна можливість фільтрів два 

рази на рік перевіряється в техніко-експлуатаційній частині і в разі її 

зниження проводиться ультразвукова очистка фільтрів. Після промивки та 

перевірки фільтри пломбуються представниками авіаційної техніко-

експлуатаційної частини. 

 

10.66. На кожну установку для відстоювання і фільтрації олив ведеться 

формуляр. 

 

10.67. Перед кожною видачею олив з видаткових резервуарів (бочок) 

начальник лабораторії (лаборант) проводить візуальну перевірку відстою 

оливи, злитої через кран шляхом відбору донної проби. У разі виявлення 

води і механічних домішок олива додатково відстоюється і після зливання 

відстою по можливості перекачується в чистий видатковий резервуар 

(бочку). 

Видавати оливу з видаткових резервуарів (бочок) за наявності води і 

механічних домішок забороняється. 

 

10.68. Основою для видачі контрольного талона є перевірка відсутності 

води і механічних домішок і дані контрольного випробовування (аналізу) 

проби оливи, відібраної з видаткових устаткувань або нижнього зливу 

видаткового резервуара. 

Контрольне випробовування (контрольний аналіз) оливи проводиться 

під час кожного заповнення видаткового резервуара. 

 

10.69. Перевірка відсутності води і механічних домішок в оливах 
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проводиться начальником лабораторії (лаборантом) на складі ПММ до і після 

заповнення автомаслозаправника шляхом відбору проб оливи з відстійників. 

 

10.70. Перевірка відсутності механічних домішок в оливах проводиться 

візуально. Проба оливи відбирається в чистий сухий скляний циліндр або 

банку і розбавляється чотирикратною кількістю Нефрасу-С4-50/170. У 

розбавленій оливі при візуальному розгляді її в прохідному світлі не повинні 

простежуватися сторонні домішки. Перевірка на відсутність води 

проводиться експрес-методом за ГОСТ 1547-84. 

 

10.71. Видалення механічних домішок з олив проводиться шляхом 

відстоювання, зливання відстою і фільтрування. 

 

10.72. Випаровування води з олив проводиться в АПМЗ. Перед 

випаровуванням води олива обов’язково витримується при температурі          

70 – 800 С протягом 6 - 7 годин. 

 

10.73. Забороняється заправляти авіаційну техніку оливою 

безпосередньо з каністр або іншої тари, минаючи пункт відстоювання і 

фільтрування, без використання спеціальних засобів заправки. 

 

10.74. Під час контрольної перевірки олив із засобів заправки 

представником ІАС встановлюються: 

 наявність і правильність оформлення контрольного талона на оливу; 

 відповідність маркування АПМЗ типу залитої в нього оливи, а також її 

відповідність вимогам експлуатаційної документації; 

 наявність пломб і чохлів на обладнанні засобів заправки; 

 відсутність в оливі води і механічних домішок (виявляється візуально). 

При позитивних результатах перевірки робиться відмітка в 

контрольному талоні і формулярі МЗ про дозвіл на заправку авіаційної 
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техніки. 

 

10.75. Усі випадки усунення від заправки ПС засобів наземного 

обслуговування польотів, пов’язані з якістю ПММ, а також випадки 

виявлення води і механічних домішок у пальному (після зливання відстою) у 

баках ПС розслідуються комісією, призначеною командиром авіаційної 

частини. Матеріали розслідування оформлюються актом. 

 

10.76. На польових аеродромах і місцях для посадки контроль якості 

ПММ проводиться в обсязі вимог цієї Інструкції екіпажем ПС і 

представниками служби ПММ авіаційної частини, за якою даний аеродром 

закріплений. 

 

10.77. На зарубіжних аеродромах, аеродромах цивільної авіації і 

тимчасових місцях для посадки, на яких відсутні представники служби 

ПММ, контроль якості ПММ і підготовку до польотів організовує і 

проводить командир екіпажу відповідно до встановленого порядку 

підготовки ПС до польотів. При цьому необхідно враховувати: 

 заправка ПС зарубіжними марками ПММ проводиться відповідно до 

вимог пункту 3.24 цієї Інструкції; 

 змішування зарубіжних марок ПММ з аналогічними марками ПММ, які 

виробляються в Україні на мінеральній основі, допускається як у засобах 

заправлення, так і безпосередньо в системах та вузлах авіаційної техніки, 

якщо це не суперечить вимогам експлуатаційної документації; 

 змішування зарубіжних марок на синтетичній основі з ПММ 

(зарубіжним і вітчизняним) на мінеральній основі забороняється; 

 введення ПВК-рідини в зарубіжне ПММ для реактивних двигунів і 

контроль за її утриманням повинні здійснюватися відповідно до стандартів 

для вітчизняного ПММ; 

 під час заправки авіаційної техніки зарубіжними марками ПММ 
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обмеження вводяться по тій вітчизняній марці ПММ, при застосуванні якої 

вони більш жорсткі; 

 ПММ для реактивних двигунів, яке має температуру початку 

кристалізації  мінус 38 – 400 С та допуск до застосування, дозволяється 

застосовувати на вітчизняній авіатехніці без обмежень при температурі 

навколишнього повітря мінус 200 С і тривалості польоту не більше 3 годин; 

 ПММ з температурою початку кристалізації мінус 45 – 500 С, яке має 

допуск до застосування, застосовується без обмежень; 

 у разі застосування зарубіжних марок ПММ на авіаційній техніці за 

правилами техніки безпеки необхідно керуватися діючими стандартами з 

питань поводження з аналогічними вітчизняними марками ПММ. 

 Застосування ПММ на аеродромах спільного використання (сумісного 

базування) для забезпечення ПММ ПС здійснюється згідно договорів зі 

сторонніми організаціями (службами ПММ аеропортів, тощо). Якість ПММ, 

яким забезпечуються ПС відповідно до договорів, повинна відповідати діючим 

стандартам (ГОСТ, ДСТУ,ОСТ, ТУ). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


