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I. Загальні положення 

1.1. Український національний сертифікат парапланериста (в подальшому 

“Сертифікат”) впроваджується з метою: 

1.1.1. приведення внутрішніх правил та положень Федерації парапланеризму України 

(ФПУ) у відповідність до правил та рекомендацій Міжнародної авіаційної 

федерації (FAI) PARA PRO; 

1.1.2. визначення рівня кваліфікації парапланеристів; 

1.1.3. надання парапланеристам правових можливостей виконувати парапланерні 

польоти в різних організаціях і відомствах України; 

1.1.4. впровадження статистичного обліку осіб, які займаються польотами на 

парапланах в Україні. 

1.2. “Сертифікат” є іменним документом, що засвідчує кваліфікацію 

парапланериста і надає право виконувати парапланерні польоти у відповідності з 

досягнутим рівнем підготовки в організаціях та відомствах України, що 

визнають Статут ФПУ і дане Положення. 

1.3. “Сертифікат” має силу (дійсний) на усій території України. 

1.4. Підставами для видачі “Сертифіката” є: 

1.4.1. реєстраційна форма-заява встановленого зразка; 

1.4.2. протокол змагань (виписка з протоколу змагань, засвідчена головним суддею і 

секретарем), або протокол офіційних залікових польотів, або протокол 

експертної комісії ФПУ про виконання вимог “Сертифіката” при спеціальному 

тестуванні; 

1.4.3. засвідчена виписка з льотно-спортивної книжки парапланериста з відомостями 

щодо кількості та видів виконаних польотів; 

1.4.4. екзаменаційний лист. 

1.4.4.1. Екзамен проводиться письмово і вважається складеним успішно, якщо 

парапланерист правильно відповів принаймні на 80% питань. Відповіді на 

питання постійно зберігаються в авіаційній організації в особовій справі 

парапланериста і за першою вимогою надсилаються до Центральної 

парапланерної сертифікаційної комісії. 

1.4.4.2. Приймає екзамени і оформляє реєстраційну форму-заяву для отримання 

“Сертифіката” уповноважена Радою ФПУ особа з числа штатних (позаштатних) 

фахівців парапланерної підготовки, або суддів з парапланерного спорту, яка несе 

персональну відповідальність за достовірність наведених даних. 

1.5. “Сертифікати” видаються Федерацією парапланеризму України за поданням 

спортивної організації, або безпосередньо спортивною організацією, що 

одержала відповідне повноваження від ФПУ, після подання до Ради ФПУ 

обумовлених документів. 

1.5.1. У окремих випадках парапланерист може особисто звернутись до Ради ФПУ з 

проханням видати “Сертифікат”, подавши весь перелік необхідних документів. 

1.5.2. У необхідних випадках Рада ФПУ має право вимагати оригінали документів, які 

засвідчують виконання парапланеристом кваліфікаційних вимог. 

1.6. Для проведення необхідних заходів з реєстрації, атестації, сертифікації 

парапланеристів на території України створюються постійнодіючі Центральна 
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парапланерна сертифікаційна комісія (ЦПСК) і Територіальні парапланерні 

сертифікаційні комісії (ТПСК), склад яких затверджується Радою ФПУ. 

1.6.1. Діяльність ЦПСК і ТПСК здійснюється на громадських засадах. До роботи в 

складі комісій залучаються найбільш досвідчені експерти з числа штатних і 

позаштатних фахівців парапланерної підготовки, спортивної громадськості 

незалежно від відомчої приналежності. 

1.6.2. Рада ФПУ може передати частину своїх повноважень стосовно сертифікації 

парапланеристів ступенів “1”, “2”, “3” і “4” територіальним осередкам ФПУ або 

парапланерним школам, які повинні бути легалізовані за місцем знаходження 

відповідно до чинного Закону України “Про об’єднання громадян” і які подали 

клопотання до Ради ФПУ про затвердження складу своєї Територіальної 

парапланерної сертифікаційної комісії. 

1.7. Сертифікаційні нормативи, які засвідчують кваліфікацію парапланериста, 

повинні бути виконані на змаганнях відповідного рангу, або прийняті 

сертифікаційною групою, або експертною комісією ФПУ при спеціальному 

тестуванні. 

1.8. Сертифікати парапланериста ступенів “5”, “І”, „Е” та “Т” видаються тільки 

Радою ФПУ на підставі протоколів змагань, або протоколів експертної комісії 

ФПУ при спеціальному тестуванні. 

1.9. “Сертифікат” повинен постійно перебувати у парапланериста при виконанні 

парапланерних польотів і пред’являтись за першою вимогою посадових осіб, 

відповідальних за безпеку проведення парапланерних польотів, членам головної 

суддівської комісії змагань, членам Ради ФПУ, а також членам експертної комісії 

ФПУ. 

1.10. “Сертифікат” може бути вилучений у парапланериста керівником польотів, 

головним суддею змагань, представником ФПУ у випадку дискваліфікації 

спортсмена, грубого порушення правил змагань, вимог безпеки виконання 

польотів, що призвело, або могло призвести до авіаційної пригоди або 

травматизму (нещасного випадку) як самого парапланериста, так і оточуючих. 

1.11. У всіх випадках вилучення “Сертифіката” посадова особа, яка вилучила 

“Сертифікат”, повинна у триденний термін письмово повідомити Раду ФПУ про 

мотиви вилучення і надіслати вилучений “Сертифікат” на адресу ФПУ та 

зробити відповідний запис у льотно-спортивній книжці парапланериста. 

1.12. У разi непогодження iз дiями посадової особи, яка вилучила “Сертифікат”, 

парапланерист може звернутись з апеляцiєю до Ради ФПУ. 

1.13. Термін дискваліфікації та порядок повторної видачі “Сертифіката” у кожному 

окремому випадку визначається рішенням Ради ФПУ. 

1.14. “Сертифікат” зберігає свою дію тільки на час перебування парапланериста 

членом Федерації парапланеризму України. 

 

II. Вимоги ступенів сертифікатів 

2.1. Ступінь 1 - “учень-парапланерист”. 

2.1.1. Він повинен: 

2.1.1.1. пройти початковий навчальний курс підготовки з практичним виконанням 

парапланерних польотів; 
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2.1.1.2. знати матеріальну частину парапланів, з якими здійснює польоти, та вміти їх 

самостійно готувати до польоту під контролем інструктора-парапланериста; 

2.1.1.3. виконати не менше 10 успішних підльотів на параплані; 

2.1.1.4. скласти іспит з матеріальної частини парапланів та спорядження, аеродинаміки, 

мікрометеорології, державних правил та положень (які стосуються), діям 

парапланериста в повітрі й в особливих випадках, а також з початкових основ 

теорії польотів на параплані. 

2.1.2. Парапланеристу ступеню “1” дозволено: виконувати парапланерні підльоти 

тільки під безпосереднім контролем інструктора-парапланериста. 

2.2. Ступінь 2 - “починаючий парапланерист”. 

2.2.1. Він повинен: 

2.2.1.1. володіти Сертифікатом парапланериста ступеню “1”; 

2.2.1.2. знати основи теорії виконання парапланерних польотів, пройти і завершити курс 

теоретичного та практичного навчання основам польотів в простих метеоумовах, 

під контролем інструктора-парапланериста; 

2.2.1.3. знати матеріальну частину парапланів, на яких здійснює польоти; 

2.2.1.4. мінімум 6 льотних днів;  

2.2.1.5. виконати не менше 30 успішних польотів, з яких 10 польотів  на висоті; 

2.2.1.6. скласти іспит з матеріальної частини парапланів та спорядження, аеродинаміки, 

мікрометеорології, державних правил та положень (в частині яка стосуються), 

діям парапланериста в повітрі та в особливих випадках, а також з основ теорії 

польотів на параплані. 

2.2.2. Парапланеристу ступеню “2” дозволяється: виконувати самостійні польоти під 

контролем інструктора-парапланериста у простих метеоумовах. 

 

2.3. Ступінь 3 - “навчений парапланерист”. 

2.3.1.        Він повинен: 

2.3.1.1. володіти Сертифікатом парапланериста ступеню “2”; 

2.3.1.2. знати теорію організації та виконання польотів та бути навченим практичному 

вибору місця та погодних умов для польотів; 

2.3.1.3. виконати не менше 60 успішних польотів та в сумі 5 льотних годин; 

2.3.1.4. польоти в 5 різних місцях, з яких не менше 3 не на узбережжі; 

2.3.1.5. мінімум 3 польоти та в сумі 1 година польотів у висхідних повітряних потоках. 

2.3.2. Парапланеристу ступеню “3” дозволено: виконувати самостійні польоти у 

простих метеоумовах та участь у спортивних змаганнях відповідного рівня. 

2.4. Ступінь 4 - “пілот-парапланерист”. 

2.4.1. Він повинен для базового рівня: 

2.4.1.1. бути у стані потурбуватися про свою безпеку та безпеку інших; 

2.4.1.2. володіти Сертифікатом парапланериста ступеню “3”; 
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2.4.1.3. виконати не менше 10 годин польотів; 

2.4.1.4.      не менше 2 годин паріння у терміках; 

2.4.1.5.  не менше 3 годин паріння біля гребеня. 

2.4.2. Парапланеристам, які володіють Сертифікатом ступеню “4”, дозволено: участь у 

спортивних змаганнях,  приймати самостійне рішення на польоти. 

 

2.5.  Ступінь 5 - “досвідчений парапланерист”. 

2.5.1. Він повинен: 

2.5.1.1.  володіти Сертифікатом парапланериста ступеню “4”; 

2.5.1.2.  знати державні правила та положення (в частині яка стосуються), уміти 

 організовувати  безпечне виконання польотів та вибирати місця й погодні 

 умови для польотів; 

2.5.1.3.     наліт 40 годин; 

2.5.1.4.    5 польотів на далекі відстані у різних висхідних потоках  (паріння у гребневому 

 потоці та ходіння вздовж одного гребеня не зараховується). 

2.5.2. Парапланеристам, які володіють Сертифікатом ступені “5”, дозволяється: 

участь у спортивних змаганнях, екстім-турах,  демонстраційних польотах, 

показових виступах, а також за наявності відповідного дозволу, допуск інших 

парапланеристів до польотів та керівництво польотами. 

2.6. Ступінь І - “інструктор-парапланерист”. 

2.6.1. Він повинен: 

2.6.1.1. володіти Сертифікатом парапланериста ступеню “5”; 

2.6.1.2. уміти використовувати набуті знання і досвід для навчання менш досвідчених 

парапланеристів; 

2.6.1.3. виконати не менше 100 годин польотів у різних метеоумовах. 

2.6.2. Парапланеристам, які володіють Сертифікатом ступені “І” дозволяється: 

навчання польотам на параплані, участь у спортивних змаганнях, екстім-турах,  

демонстраційних польотах, показових виступах, допуск інших парапланеристів 

до польотів та керівництво польотами. 

2.7. Ступінь Е - “експерт-парапланерист”. 

2.7.1. Він повинен: 

2.7.1.1. володіти Сертифікатом парапланериста ступенів “5” або “І”;  

2.7.1.2.  виконати не менше 200 годин польотів у різних метеоумовах; 

2.7.1.3.  пройти навчання у спеціалізованому центрі тестування парапланів. 

2.7.2. Парапланеристам, які володіють Сертифікатом ступеню “Е”, дозволяється: 

тестування парапланів, навчання польотам на параплані (для “І”), участь у 

спортивних змаганнях, екстім-турах,  демонстраційних польотах, показових 

виступах, допуск інших парапланеристів до польотів та керівництво польотами. 
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2.8. Ступінь Т - “тандем-майстер”. 

2.8.1.  Він повинен:.  

2.8.1.1. володіти Сертифікатом парапланериста ступенів “5” або “І”; 

2.8.1.2.   виконати не менше 100 годин польотів у різних метеоумовах; 

2.8.1.3.  пройти навчання по програмі тандемних польотів; 

2.8.1.4.  здати щорічний тест на отримання додатку до сертифікату. 

2.8.2. Парапланеристам, які володіють Сертифікатом ступеню “Т”, дозволяється:  

 ознайомчі польоти з непідготовленими парапланеристами, участь у 

 спортивних змаганнях, екстім-турах,  демонстраційних польотах, показових 

 виступах, допуск інших парапланеристів до польотів та керівництво польотами. 

III. Вимоги щодо проведення сертифікаційних польотів та оцінки результатів 

3.1. Сертифікаційні польоти можуть проводитись на базі будь-якої авіаційної 

організації (парапланерного клубу), яка культивує парапланерний спорт. 

3.2. Проведення польотів та безпека їх виконання покладається безпосередньо на 

керівників авіаційних організацій (парапланерних клубів), на базі яких 

проводяться сертифікаційні польоти. 

3.3. Оцінка сертифікаційних польотів проводиться згідно правил змагань, які діють у 

даному різновиді парапланерного спорту. 

3.4. Офіційні залікові польоти для отримання сертифікатів ступенів “1”, “2”, “3”, “4” 

засвідчуються протоколом за підписами інструктора-парапланериста (тренера), 

який проводив підготовку парапланериста та особи, якій надані ФПУ відповідні 

повноваження у цьому регіоні (місцевому осередку, авіаційній організації, 

парапланерному клубові) з контролю за сертифікаційним процесом, підготовкою 

сертифікаційних документів. 

3.5. Офіційні залікові польоти для отримання сертифікатів ступенів “І”, “Т” і 

базового рівня ступеню “5” виконуються в присутності сертифікаційної групи  

з 3-х суддів, один з яких повинен бути, принаймні, суддею 1-ї категорії, бути 

атестованим в національній колегії суддів з парапланерного спорту та його 

кандидатура має бути схвалена Комітетом національної колегії суддів та 

затверджена Центральною парапланерною сертифікаційною комісією (ЦПСК). 

3.6. Контроль за роботою сертифікаційної групи покладається на Територіальну 

парапланерну сертифікаційну комісію (ТПСК), або безпосередньо 

контролюється ЦПСК. 

3.7. Контроль за роботою експертної комісії покладається на ЦПСК. 

3.8. Усі видатки, пов’язані із залученням експертної комісії для спеціального 

тестування парапланеристів на місці проведення сертифікаційних польотів, 

відшкодовуються організацією, яка проводить сертифікаційні польоти. 

3.9. Експертна оцінка може бути проведена призначеною ЦПСК експертною 

комісією в іншому складі. 

3.10. ЦПСК має право перевірити оцінки сертифікаційної групи, експертної комісії та 

оскаржити результат. У цьому випадку призначається спеціальна експертна 

комісія, склад якої затверджується Радою ФПУ. 

3.11. Рішення спеціальної експертної комісії, затвердженої рішенням Ради ФПУ, є 

остаточним і оскарженню не підлягає. 


