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Володіє найвищими 
в галузі характеристиками 
швидкості, дальності 
польоту, завантаження 
і надійності в категорії 
11-тонних дводвигунових
машин.

Дана модель 
є наймолодшим членом 
сімейства Super Puma
компанії Airbus. 

H225 розроблений на основі 
перевірених технологічних 
рішень і з урахуванням 
досвіду експлуатації 
замовників по всьому світу.



Перевершує всі інші 
одномоторні вертольоти 
по продуктивності та 
універсальності. 

H125
Апарат не потребує 
високого рівня 
обслуговування, а також 
входить в категорію 
недорогих вертольотів. 

В той же час демонструє чудові 
показники роботи 
у високогірній місцевості, 
спекотному і екстремальному 
середовищах.



Н145 є новою моделлю 
в сімействі 4-тонних 
дводвигунових
вертольотів 
виробництва Airbus.

Він має високий ступінь 
експлуатаційної готовності 
та гнучкості, особливо 
в умовах спекотного 
клімату і на високогір'ї.

Компактність, низький 
шумовий слід і простора кабіна 
роблять його вибором «номер 
один» для виконання завдань 
цивільного призначення.





• аеромедична евакуація

• авіарозвідка зони 
надзвичайної ситуації

• доставки оперативних 
груп та рятувальників

• проведення пошуково-
рятувальних робіт 

• гасіння пожеж 





• забезпечення державної 
та громадської безпеки 
• припинення діяльності 
незаконних воєнізованих 
або збройних формувань, 
терористичних та 
злочинних організацій





• цілодобовий повітряний 
моніторинг державного 
кордону та  оперативне 
реагування на його 
порушення
• дистанційний контроль 
за локальними ділянками 
кордону в режимі реального 
часу
• ведення десантно-
штурмових (аеро-
мобільних) дій для боротьби 
з протиправною діяльністю 
на кордоні





• протидія злочинності
• повітряні десантування 
• оперативно-пошукові 
заходи і спецоперації
• повітряна розвідка
• організація дорожнього 
руху
• охорона особливо 
важливих і режимних 
об’єктів



€

€15,6 млн 

€11,01 млн

€4,9 млн

€

Попередня оплата 
в розмірі 10% вартості 
окремо за кожним 
видом гелікоптерів

По факту поставки 5%

Кредит в розмірі 85% 
(до €475 млн), що включає 
пряму казначейську та 
банківську позики

• Строк кредиту – 6 років
• Процентна ставка за казначейською позикою –

від 0,95 до 1,05% (плаваюча)
• Процентна ставка за банківською позикою –

Європейська міжбанківська ставка пропозиції 
на 3 місяці (EURIBOR 3 m) плюс маржа (не більше 2,5%)

• Страхова премія у розмірі від 6,5 до 8,37%.


