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► Пасажиромісткість - 85 пас. 

► Дальність   - 4400 км 

► Крейсерська швидкість - 850 км/год 

Ан-148-100 – регіональний пасажирський літак 

73 пас. – двохклас. компоновка 83 пас. – одноклас. компоновка 
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Чисельні методи 

проектування і 

розрахунків 

Дослідження моделей у 

аеродинамічних трубах 

Науково-технічні розрахункові, проектно-конструкторські та 

експериментальні роботи при створенні літака Ан-148 

3-D моделювання і 

конструювання 
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Міцністні дослідження планеру Стенди  дослідження 

роботи агрегатів літака 

Виготовлення 

дослідних літаків 

Науково-технічні розрахункові, проектно-конструкторські та 

експериментальні роботи при створенні літака Ан-148 

Дослідження аварійної посадки на 

воду на гідродинамічному стенді 
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Випробування Ан-148-100 у різних регіонах і складних 

умовах експлуатації 

Спека (температура повітря до + 45°С) і 

високогір'я (висота аеродромів до 2200 м).  

Карші (Узбекистан), Гюмрі (Вірменія), Іран 

Випробування на великих кутах атаки 

 Наднизькі температури 

 повітря ( до -55°С). 

 Якутськ, Нерюнгрі (Росія). 

 

Природнє 

зледеніння при 

температурах 

повітря до -20°С.  

Архангельськ, 

Нарьян-Мар (Росія) 
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Серійне виробництво літаків 

виконується в кооперації з 

підприємствами України й Росії на 

двох складальних лініях: в ДП 

«АНТОНОВ» (м. Київ, Україна) і в 

ОАК Росії на авіазаводі «ВАСО»                

(м. Воронеж, Російська Федерація) 

Серійне виробництво літаків Ан-148-100 
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Система післяпродажної підтримки Ан-148-100 

1. Підготовка льотного і  

      технічного персоналу 

     ► Авіаційні  

          тренажери 

 

2. Гарантійне та післягарантійне  

    обслуговування літаків 

► Сервісний центр 

3. Забезпечення запасними  

    частинами та устаткуванням 

► склади,  «аптечки» та ін.  

 4. Інженерно-технічна підтримка  

   ► Інтернет-портал 

24 год / 7діб / 365 діб 
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Літаки сімейства Ан-148 у експлуатації 

АК «Россия», Росія АК «МАУ», Україна АК «Полет», Росія 

АК «АНГАРА», Росія МНС, Росія Спеціальный льотний загін,  

Росія 

АК «AIR KORYO»,  

КНДР 

АК «CUBANA», Куба                                      
Aн-158 
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Ан-148-100 – результати експлуатації 

Середня наробка    300 льот. год/ міс. 

Максимальна  наробка   400 льот. год/ міс. 

Літаки у повітрі             до 12 (18 ) год на добу  

Средня кількість рейсів   6 – 8 на добу. 

Кількість перевезених           › 2 000 000 

пасажиров ст. на 10. 2013 р. 
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Досяжність літака Ан-148-100 з Київа 

Ан-148-100А 

75 пас. х 2180 км 

Ан-148-100В 

75 пас. х 3520 км 

Ан-148-100Е 

75 пас. х 4240 км 
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Розвиток сімейства пасажирських регіональних літаків 

Ан-148 і середніх транспортних літаків Ан-178 

Базовий літак Ан-148 

Ан-148-100 Ан-148-200 Ан-148-300 Ан-178 Ан-158 

85 пасажирів 99 пасажирів 89 пасажирів VIP-літак великої 

дальності 

Середній 

транспортний літак  

Серійне виробництво та 

експлуатація літаків 

Серійне 

виробництво 
Розробка Розробка 

Ан-148-100А Ан-148-100В Ан-148-100Е 

Ан-148-100ЕА Ан-148-100ЕМ 

2100 км 3500 км 4400 км 

VIP-літак Медичний літак 

Спеціальні 

варіанти 

Спеціальні 

варіанти 

Ан-148-300МП 

Морський 

патрульний літак 
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Основні висновки 

       Розробка, виробництво та впровадження в експлуатацію                     

регіонального пасажирського літака Ан-148-100 дозволила: 

       ■ створити сучасний конкурентоспроможний літак, що здатен   

задовольнити потреби замовників у новій авіаційній техніці; 

   ■ створити в Україні робочі місця в кількості більш ніж 13 000 

чоловік;  

   ■ забезпечити економічний ефект  2287,6 млн. USD  від 

надходжень у державний бюджет України у вигляді податків і зборів у 

порівнянні з варіантом закупівлі аналогічної по призначенню 

закордонної авіатехніки;   

   ■ освоїти нові технології, що сприяють динамічному розвитку 

авіабудування України; 

   ■ створити умови для розвитку галузевої науки в Україні. 

 


