
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
 

 

НАКАЗ 
 

 

Начальника Управління регулювання діяльності державної авіації України 

(з основної діяльності) 
 

 

10.06.2019                                                м. Київ                                                  № 20 

 

 

Про затвердження Форм документів 

первинної льотної придатності (EMAR 

Forms Document) для використання 

організаціями та персоналом, задіяним 

у розробці і виробництві повітряних 

суден, пов’язаних з ними виробів, 

компонентів та обладнання, які 

належать до військової техніки 

 

 

У зв’язку з набуттям чинності нової редакції Правил сертифікації 

повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які 

належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника 

(Частина-21В), затвердженої наказом Міністерства оборони України  

від 20 лютого 2019 року № 70, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

20 березня 2019 року за № 274/33245,  н а к а з у ю: 

 

 

1. Затвердити такі Форми документів первинної льотної придатності 

(EMAR Forms Document) для використання організаціями та персоналом, 

зайнятим у розробці, виробництві і технічному обслуговуванні повітряних 

суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до 

військової техніки, що додаються: 

Форма EMAR Form 1 ‒ Сертифікат дозволеної передачі; 

Форма EMAR Form 4 ‒ Погодження призначеного керівного персоналу 

компетентним органом; 



2 

 

Форма EMAR Form 15а ‒ Сертифікат (військовий) перегляду льотної 

придатності (компетентний орган); 

Форма EMAR Form 18a ‒ Умови польоту для дозволу (військового) на 

виконання польотів; 

Форма EMAR Form 18b ‒ Умови польоту для дозволу (військового) на 

виконання польотів; 

Форма EMAR Form 20a ‒ Дозвіл (військовий) на виконання польотів 

(компетентний орган); 

Форма EMAR Form 20b ‒ Дозвіл (військовий) на виконання польотів 

(схвалена організація); 

Форма EMAR Form 21 ‒ Заявка для отримання дозволу (військового) на 

виконання польотів; 

Форма EMAR Form 24 ‒ Обмежений сертифікат (військовий) льотної 

придатності; 

Форма EMAR Form 25 ‒ Сертифікат (військовий) льотної придатності; 

Форма EMAR Form 50 ‒ Заявка на отримання схвалення (військового) 

організації виробника; 

Форма EMAR Form 51 ‒ Заявка на схвалення значних змін організації 

виробника, змін умов і обсягу її схвалення; 

Форма EMAR Form 52 – Заява про відповідність повітряного судна 

(військового); 

Форма EMAR Form 53 – Сертифікат (військовий) передачі до 

експлуатації; 

Форма EMAR Form 55 – Сертифікат схвалення (військовий) організації 

виробника; 

Форма EMAR Form 60 ‒ Заявка на отримання дозволу на виробництво 

відповідно до положень Глави F Частини-21В; 

Форма EMAR Form 65 – Схвальний лист (виробництво без схвалення 

організації виробника); 

Форма EMAR Form DDP – Декларація про конструкцію та 

характеристики. 

 

2. Рекомендувати організаціям розробника (виробника) та суб’єктам 

авіаційної діяльності державної авіації використання Форм документів 

первинної льотної придатності (EMAR Forms Document) для використання 

організаціями та персоналом, зайнятим у розробці, виробництві і технічному 

обслуговуванні повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та 

обладнання, які належать до військової. 

 

3. Уповноважити відділ льотної придатності повітряних суден 

Управління регулювання діяльності державної авіації України довести цей 

наказ до відома організацій розробника (виробника) та суб’єктів авіаційної 
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діяльності державної авіації України та подати для оприлюднення на вебсайті 

Міністерства оборони України. 

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу льотної 

придатності повітряних суден – заступника начальника Управління 

регулювання діяльності державної авіації України. 

 

 

Начальник Управління регулювання 

діяльності державної авіації України                        М. КУШНІРУК 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ начальника Управління  

регулювання діяльності державної  

авіації України 

10.06.2019  № 20 

 

 

 

Форми документів первинної льотної придатності (EMAR Forms Document) для використання організаціями та 

персоналом, задіяним у розробці і виробництві повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та 

обладнання, які належать до військової техніки 

 

Форма EMAR Form 1 ‒ Сертифікат дозволеної передачі 

EMAR Form 1 ‒ Authorised Release Certificate 

 

1. Компетентний орган, що надав 

схвалення організації виробника: 

Approving Competent Authority: 

2. СЕРТИФІКАТ ДОЗВОЛЕНОЇ ПЕРЕДАЧІ ФОРМА 

EMAR FORM 1 

AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE EMAR FORM 1 

3. Обліковий номер форми: 

Form Tracking Number: 

4. Найменування та місцезнаходження схваленої організації: 

Approved Organisation Name and Address: 

5. Замовлення /Контракт /Рахунок-

фактура: 

Work Order/Contract/Invoice: 

6.Продукція: 

Item: 

7. Опис: 

Description: 

8. Код партії: 

Part Number: 

9. Кількість: 

Quantity: 

10.Заводський 

номер: 

Serial Number: 

11. Стан/діяльність: 

Status/Work: 

      

12. Примітки: 

Remarks: 
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13a. Засвідчує, що зазначена вище продукція 

виготовлена відповідно до: 

Certifies that the items identified above were 

manufactured in conformity to: 

        схвалених даних з розробки та знаходиться у 

стані, придатному для безпечної експлуатації  

approved design data and are in condition for safe 

operation 

 

 

 

 

 
 

       не схвалених даних з розробки, зазначених в  

блоці 12 

non-approved design data specified in block 12 

14a.      145.A.50 Частини-145В 

      Передача до експлуатації

 Military Part-145 

         (EMAR 145) 145.A.50 

         Release to Service 

      Інші правила, що 

зазначені в блоці 12 

Other regulation specified in 

block 12 

Сертифікаційна заява 

Certification Statement 

Засвідчує, якщо інше не зазначено у блоці 12, що роботу, яка 

зазначена у блоці 11 та описана у блоці 12, було виконано 

відповідно до вимог Частини-145В (EMAR 145) та стосовно цієї 

роботи продукція вважається готовою для передачі до 

експлуатації. 

Certifies that unless otherwise specified in block 12, the work 

identified in block 11 and described in block 12, was accomplished in 

accordance with Military Part-145 (EMAR 145) and in respect to that 

work the items are considered ready for release to service 

13b. Підпис 

уповноваженої особи 

Authorised Signature 

13c. Номер 

Схвалення/Повноваження 

Approval/Authorisation 

Number 

14b. Підпис уповноваженої 

особи 

Authorised Signature 

14c. Номер схвалення / 

Повноваження 

Approval/ Authorisation Number 

13d.Прізвище 

Name 

13e. Дата (дд.мм.рррр) 

Date (dd/mm/yyyy) 

14d. Прізвище 

Name 

14e. Дата (дд.мм.рррр) 

Date (dd/mm/yyyy) 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА/УСТАНОВЛЮВАЧА 

USER/INSTALLER RESPONSIBILITIES 

 

Цей сертифікат не надає автоматично повноваження на установлення. 

This certificate does not automatically constitute authority to install. 

Якщо користувач/установлювач виконує роботи відповідно до правил компетентного органу іншого, ніж зазначений у 

блоці 1, важливо, щоб він переконався, що такий компетентний орган визнає продукцію, схвалену компетентним 

органом, який зазначений у блоці 1.  

 

Where the user/installer performs work in accordance with regulations of an airworthiness authority (NMAA) different than the 

NMAA specified in block 1, it is essential that the user/installer ensures that his/her NMAA accepts items from the NMAA 

specified in block 1.  

 

Заява, що міститься в блоці 13a не є свідоцтвом про установлення. В обов'язковому порядку звітна документація щодо 

технічного обслуговування та/або ремонту повинна містити свідоцтво про установлення, оформлене 

користувачем/установлювачем до виконання повітряним судном польоту. 

Statement in block 13a do not constitute installation certification. In all cases aircraft maintenance and repair records must 

contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft 

may be flown. 
Форма EMAR Form 1 для Частини-21В (EMAR 21 edition 1.2) 
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Інструкції щодо заповнення 

 

Ці інструкції стосуються застосування Форми EMAR Form 1 

організаціями, які здійснюють виробництво виробів, компонентів та 

обладнання згідно з положеннями Частини-21В (далі ‒ Правила). Форма  

EMAR Form 1 називається сертифікатом дозволеної передачі. 

1. Призначення та застосування 

Основне призначення сертифіката ‒ засвідчувати льотну придатність 

нових авіаційних виробів (за винятком повітряних суден), компонентів та 

обладнання (далі – вид продукції (продукція)) 

1.2. Має встановлюватися відповідність між сертифікатом та видом 

продукції. Організація, яка видає сертифікат має утримувати його у формі 

(копія або електронна форма), що дозволяє перевіряти первісні дані. 

1.3. Для цілей виробництва: 

сертифікація може бути прийнятною для декількох компетентних органів, 

залежно від двосторонніх угод між ними. “Схвалені дані з розробки”, на які 

посилаються у такому сертифікаті, схвалюються компетентним органом 

держави, відповідно до схвалення якого організація виробника видає 

сертифікат; 

сертифікат заповнюється і підписується виробником. Для виробництва 

відповідно до глави F розділу А цих Правил сертифікат подається для 

затвердження компетентному органу; 

сертифікат має застосовуватися в якості офіційного для постачання 

продукції від виробника до користувачів, включаючи імпорт. Сертифікат не є 

накладною на відправку вантажу; 

відповідно до глави F розділу А цих Правил сертифікат має видаватися 

лише компетентним органом; 

не дозволяється в одному сертифікаті зазначати продукцію, виготовлену 

відповідно до глави G розділу А та глави F розділу А цих Правил. 

1.4 Сертифікат не є накладною на відправку вантажу. 

1.5 Не застосовується. 

1.6. Сертифікат не є схваленням, щоб установлювати продукцію на 

конкретному повітряному судні, двигуні або повітряному гвинті, але допомагає 

кінцевому користувачу визначати стан її льотної придатності. 

1.7. Не дозволяється в одному сертифікаті вказувати виготовлену і 

відремонтовану продукцію. 

1.8. Не дозволяється в одному сертифікаті вказувати продукцію, яка 

відповідає “схваленим даним з розробки” і “не схваленим даним з розробки  

2. Загальний формат 

2.1. Сертифікат має відповідати формату, що додається, включаючи 

номери блоків та розташування кожного блоку. Однак розмір кожного блоку 

може різнитися залежно від застосування, але не настільки, щоб сертифікат 

став невпізнаним. 

2.2. Сертифікат має бути в альбомному форматі, але загальний розмір 

може бути значно збільшений або зменшений, за умови, що сертифікат 
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залишається впізнаваним та розбірливим. Якщо є сумніви, необхідно 

проконсультуватися з компетентним органом. 

2.3. Заява про відповідальність користувача/установлювача може бути 

розміщена на будь-якій стороні сертифіката 

2.4. Весь надрукований текст повинен бути чітким та розбірливим, що 

дозволить легко читати.  

2.5. Шаблон сертифіката може бути у вигляді попередньо надрукованого 

бланка (сформованого на комп’ютері), але в будь-якому разі всі контури та 

символи мають бути чіткими та розбірливими відповідно до визначеного 

формату. Дозволяється  попередньо друкувати формулювання згідно з 

наведеним зразком, але інші сертифікаційні заяви не дозволяється друкувати.  

2.6. Шаблон сертифіката має друкуватися українською та англійською 

мовами. 

2.7. Інформація, що вноситься до сертифіката, може бути надрукована на 

друкарській машинці (комп’ютері) або написана від руки друкованими 

літерами та повинна бути розбірливою для читання. 

2.8. Кількість скорочень має бути зведена до мінімуму для кращого 

розуміння. 

2.9. Вільне місце на зворотній стороні сертифіката може 

використовуватися організацією, яка видає сертифікат, для будь-якої 

додаткової інформації, але там не має міститися будь-яка сертифікаційна заява. 

У разі будь-якого використання зворотної сторони сертифіката необхідно 

надавати посилання у відповідному блоці на лицьовій стороні сертифіката. 

Примітка: оригінал сертифіката має супроводжувати продукцію та має 

встановлюватися взаємозв’язок між продукцією та сертифікатом. Копія 

сертифіката має залишатися в організації, яка виготовила продукцію. Якщо дані 

та формат сертифіката повністю сформовані на комп’ютері (за умови прийняття 

відповідного рішення компетентним органом) допускається зберігати дані та 

формат сертифіката у захищеній базі даних. 

Якщо для випуску партії продукції використовувався один сертифікат, і 

екземпляри цієї продукції потім були відокремлені один від одного (наприклад 

через дистриб’юторні центри), тоді копія оригіналу сертифіката має 

супроводжувати кожен такий відокремлений екземпляр, а оригінал сертифіката 

має зберігатися організацією, що отримала більшу кількість екземплярів 

продукції. Невиконання обов'язків щодо збереження оригіналу сертифіката 

може призвести до втрати законності випуску продукції, зазначеної в ньому. 

2.10. Сертифікат, що супроводжує продукцію, може прикріплятися до неї 

та знаходитись у конверті для покращення зносостійкості. 

3. Копії 

3.1. Кількість копій, що надсилаються замовнику(ам) чи зберігаються 

організацією, яка видає сертифікат, не обмежується. 

4. Помилка (помилки) у сертифікаті 

4.1. Якщо кінцевий користувач знайде помилку (помилки) у сертифікаті, 

він має письмово повідомити про неї (них) організацію, яка видає сертифікат. 
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Організація, яка видає сертифікат, може видавати новий сертифікат лише в 

тому випадку, якщо помилки можуть бути перевірені та виправлені. 

4.2. Новий сертифікат має містити новий обліковий номер, підпис та дату. 

4.3. Запит на отримання нового сертифіката можна задовольнити без 

повторної перевірки стану продукції. Новий сертифікат не визначає поточний 

стан, а має посилатися на попередній сертифікат у блоці 12 за наступною 

заявою: “Цей сертифікат виправляє помилку (помилки) у блоці (зазначається 

номер виправленого блока) сертифіката (зазначається первісний обліковий 

номер), від (зазначається дата первісної видачі), та не визначає 

відповідність/стан/передачу до експлуатації”. Обидва сертифікати мають 

зберігатися відповідно до строків зберігання первісного сертифіката. 

5. Заповнення сертифіката організацією, яка його видає  

Якщо інше не зазначено, мають бути записи в усіх блоках, щоб зробити 

документ дійсним сертифікатом. 

Блок 1. Компетентний орган, що надав схвалення організації виробника 

Вказувати найменування та країну компетентного органу, відповідно до 

схвалення якого цей сертифікат видається. 

Блок 2. Заголовок Форми EMAR Form 1 

Вводити “СЕРТИФІКАТ ДОЗВОЛЕНОЇ ПЕРЕДАЧІ ФОРМА EMAR 

Form 1 

AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE EMAR FORM 1” 

Блок 3. Обліковий номер форми 

Вводити індивідуальний номер, встановлений системою/процедурою 

нумерації організації, яка зазначена в блоці 4. Він може містити  

буквено-цифрові символи. 

Блок 4. Найменування та місцезнаходження схваленої організації 

Вводити повне найменування та місцезнаходження схваленої організації 

(дивись Форму EMAR Form 55 для організації виробника), що випускає 

охоплену цим сертифікатом продукцію. Дозволяється вводити логотип, якщо 

його можна розмістити в межах блока. 

Блок 5. Замовлення/Контракт/Рахунок-фактура 

Вводити номери замовлення на роботу, контракту, рахунку-фактури для 

полегшення простежування замовника продукції. 

Блок 6. Продукція 

Вводити номери окремих позицій, зазначених в замовленні, якщо їх 

більше одної. Дозволяються перехресні посилання до блоку 12 “Примітки”. 

Примітка: цей блок використовується для точного посилання на кількість 

партій (позицій) продукції, які можуть визнаватися легітимними однією 

Формою EMAR Form 1. Наприклад, в одній сформованій Формі EMAR Form 1 

зазначено 10 найменувань продукції з однаковим кодом партії але з різними 

серійними або заводськими номерами. 

Блок 7. Опис 

Вводити найменування або опис продукції. Перевага (для найменування) 

має надаватися терміну, який використовується в інструкціях з підтримання 

льотної придатності або в експлуатаційній документації (наприклад, 
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Ілюстрований каталог компонентів (Illustrated Parts Catalogue – ІРС), 

Керівництво з технічного обслуговування (Aircraft Maintenance  

Manual – АММ), Сервісний бюлетень (Service Bulletin – SB), Керівництво з 

ремонту елементів конструкції (Component Maintenance Manual – СММ)). 

Блок 8. Код партії 

Вводити код партії, як він відображається на продукції або на ярлику 

(упаковці). У випадку двигуна або повітряного гвинта може використовуватися 

позначення типу. Відображений на продукції код партії зазвичай визначається в 

даних з розробки. 

Блок 9. Кількість 

Вводити кількість екземплярів продукції кожної позиції, зазначеної в 

замовленні. 

Блок 10. Заводський номер 

Якщо екземпляр продукції ідентифікується заводським номером, введіть 

його. Якщо не ідентифікується, введіть “Не застосовується/Not applicable”. 

Блок 11. Стан/Діяльність 

Далі наведені зразки записів, що можуть вводитися до блоку 11 (для цілей 

виробництва). Вводити тільки один із цих термінів. Коли може застосовуватися 

декілька з них, використовуйте той, який найточніше описує більшу частину 

виконаної роботи та/або стан продукції (екземпляра продукції). 

Для цілей виробництва вводити “Прототип/Prototype” або “Новий/New”. 

Вводити “Прототип/Prototype” у разі: 

(i) виробництва нової продукції відповідно до даних з розробки, які не 

схвалені; 

(ii) повторної сертифікації продукції організацією, яка зазначена в блоці 4 

попереднього сертифіката дозволеної передачі, після виконання робіт, 

пов’язаних з внесенням змін або усуненням дефектів, до передачі в 

експлуатацію (наприклад, після впровадження змін до конструкції, усунення 

дефекту, перевірки чи випробувань, продовження строку зберігання). Детальна 

інформація щодо первісного сертифіката дозволеної передачі та робіт, 

пов’язаних з внесенням змін або усуненням дефектів, має вводитися в блок 12. 

Вводити “Новий/New” у разі: 

(i) виробництва нової продукції відповідно до схвалених даних з 

розробки; 

(ii) проведення повторної сертифікації продукції організацією, яка 

зазначена в блоці 4 попереднього сертифіката дозволеної передачі, після 

виконання робіт, пов’язаних з внесенням змін або усуненням дефектів, до 

передачі в експлуатацію (наприклад, після впровадження змін до конструкції, 

усунення дефекту, перевірки чи випробувань, продовження строку зберігання). 

Детальна інформація щодо первісного сертифіката дозволеної передачі та робіт, 

пов’язаних з внесенням змін або усуненням дефектів, має вводитися в блок 12; 

(iii) проведення повторної сертифікації продукції (після схвалення 

застосовних даних з розробки, за умови, що вони не змінилися) виробником 

виробу (ПС) або організацією, яка зазначена в блоці 4 попереднього 

сертифіката дозволеної передачі, при її переведенні з категорії “прототип” 
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(відповідність даним з розробки, які не схвалені) до категорії “новий” 

(відповідність схваленим даним з розробки та перебування у стані, придатному 

для безпечної експлуатації). До блока 12 має вноситися така заява: 

“Повторна сертифікація продукції при переведенні з категорії “Прототип” 

до категорії “Новий”: 

Re-Certification of items from “Prototype” to “New”: 

Цей документ засвідчує схвалення даних з розробки (зазначати номер 

сертифіката типу (військового) (МТС) або обмеженого  сертифіката типу 

(військового) (МRТС) або додаткового сертифіката типу (військового) (МSTC), 

перелік змін), дата (зазначати дату, якщо це необхідно для визначення стану 

змін) виготовлення цієї (цього) продукції (екземпляра продукції). 

This document certifies the approval of the design data [insert 

МTC/MRTC/МSTC number, revision level], dated [insert date if necessary for 

identification of revision status], to which this item (these items) was (were) 

manufactured.”. 

У блоці 13а робиться відмітка у вікні навпроти виразу “схвалених даних з 

розробки та перебувають у стані, придатному для безпечної експлуатації”; 

(iv) проведення експертного оцінювання раніше випущеної нової 

продукції до її впровадження в експлуатацію, згідно з визначеними 

стандартами або специфікаціями (детальна інформація щодо якої та первісного 

сертифіката дозволеної передачі зазначається в блоці 12), або для встановлення 

вимог льотної придатності (пояснення підстави для видачі сертифіката 

дозволеної передачі та детальна інформація щодо первісного сертифіката 

дозволеної передачі мають вводитися в блоці 12). 

Блок 12. Примітки 

Описується діяльність, визначена в блоці 11, безпосередньо або шляхом 

посилання на супровідну документацію, що необхідно користувачу або 

організації (які здійснюють установлення продукції) для визначення її 

(продукції) стану льотної придатності стосовно діяльності, що здійснювалася 

під час сертифікації. За потреби, можна використовувати окремий аркуш і 

посилатися на нього в основній Формі EMAR Form 1. Кожна заява має чітко 

визначати, якої продукції (екземплярів продукції), що зазначені в блоці 6, вона 

стосується. У разі відсутності заяви зазначається “Відсутня/None”. 

Для цілей виробництва прикладами умов, за яких необхідно вносити 

заяву до блоку 12, є: 

(i) обґрунтування сертифіката дозволеної передачі з не схваленими 

даними з розробки (наприклад, в очікуванні сертифіката типу (військового) або 

обмеженого  сертифіката типу (військового) або додаткового сертифіката типу 

(військового), лише для випробувань, в очікуванні схвалених даних тощо), 

якщо застосовне; 

(ii) коли сертифікат дозволеної передачі використовується для цілей 

прототипу, на початку блоку 12 має вводитися така заява: 

“Не підлягає для установлення на штатне повітряне судно, що має 

сертифікат типу (військовий)/Not eligible for installation on in-service Military 

Type-Certificated Aircraft”; 
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(iii) для готового двигуна заява про відповідність застосовним вимогам з 

емісії, чинним на дату виготовлення двигуна; 

(iv) для комплектувальних виробів, які відповідають технічним умовам 

Європейського Військового Технічного Стандарту (MTSO), зазначається номер 

застосовного МTSO; 

(v) модифікація за стандартом; 

(vi) відповідність або невідповідність директивам льотної придатності або 

сервісним бюлетеням, або їх еквівалентам; 

(vii) детальна інформація про виконані ремонтні роботи або посилання на 

документ, де це зазначено; 

(viii) строк зберігання на складі, дата виготовлення, дата консервації 

тощо; 

(ix) необхідна інформація для обґрунтування відвантаження 

некомплектної продукції або її повторного складання після доставки; 

(x) посилання, що допомагають відстежувати заводські номери. 

Примітка. У разі друку даних з електронної Форми EMAR Form 1 будь-

які необхідні дані, недоречні в інших блоках, мають вводитися в цьому блоці. 

Блок 13а 

Позначається тільки одне з двох вікон: 

(i) позначка вікна “схвалених даних з розробки та перебувають у стані, 

придатному для безпечної експлуатації” робиться у разі, якщо продукція 

виготовлена з використанням схвалених даних з розробки та визначено, що 

вона знаходиться у стані, придатному для безпечної експлуатації; 

(ii) позначка вікна “не схвалених даних з розробки, зазначених у блоці 

12” робиться у разі, якщо продукція виготовлена з використанням не схвалених 

даних з розробки. Відповідна інформація зазначається в блоці 12 (наприклад, в 

очікуванні сертифіката типу (військового), лише для випробувань, в очікуванні 

схвалених даних). 

Не дозволяється зазначати в одному сертифікаті продукцію, яка 

виготовлена з використанням схвалених та не схвалених даних з розробки. 

Блок 13b. Підпис уповноваженої особи 

Ставиться підпис уповноваженої особи. Лише особам, які спеціально 

уповноважені відповідно до правил компетентного органу, дозволено ставити 

підпис у цьому блоці. Для полегшення розпізнавання може додаватися 

неповторний номер, що ідентифікує уповноважену особу. 

Блок 13c. Номер Схвалення/Повноваження 

Вводити номер схвалення/повноваження. Цей номер надається 

компетентним органом. 

Блок 13d. Прізвище 

Вводити розбірливо прізвище особи, яка ставить підпис у блоці 13b. 

Блок 13e. Дата 

Вводити дату, коли ставиться підпис у блоці 13b. Дата має бути у 

форматі: дд (dd) – дві цифри, що визначають день, мм (mm) – дві цифри, що 

визначають місяць, рррр (yyyy) – чотири цифри, що визначають рік. 
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Блоки 14a-14e. 

Загальні вимоги для блоків 14a-14e не стосуються цілей виробництва. Ці 

блоки мають бути затемнені або позначені якоюсь іншою позначкою, щоб 

запобігти випадковому чи несанкціонованому використанню. 

Відповідальність користувача/установлювача 

Розміщується нижченаведена заява про відповідальність 

користувача/установлювача на сертифікаті для того, щоб повідомити кінцевих 

користувачів, що вони відповідають за установлення та використання будь-якої 

продукції, яка супроводжується цією формою: 

“Цей сертифікат не надає автоматично повноваження на установлення. 

This certificate does not automatically constitute authority to install. 

Якщо користувач/установлювач виконує роботи відповідно до правил 

компетентного органу іншого, ніж зазначений у блоці 1, важливо, щоб він 

переконався, що такий компетентний орган визнає продукцію, схвалену 

компетентним органом, який зазначений у блоці 1.  

Where the user/installer performs work in accordance with regulations of an 

airworthiness authority (NMAA) different than the NMAA specified in block 1, it is 

essential that the user/installer ensures that his/her NMAA accepts items from the 

NMAA specified in block 1.  

Заява, що міститься в блоці 13a не є свідоцтвом про установлення. В 

обов'язковому порядку звітна документація щодо технічного обслуговування 

та/або ремонту повинна містити свідоцтво про установлення, оформлене 

користувачем/установлювачем до виконання повітряним судном польоту. 

Statement in block 13a do not constitute installation certification. In all cases 

aircraft maintenance and repair records must contain an installation certification 

issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the 

aircraft may be flown.” 

 

 

 



 
 

11 

Форма EMAR Form 4 ‒ Погодження призначеного керівного 

персоналу компетентним органом 

EMAR Form 4 – NMAA Acceptance of Nominated Management Personnel 

 

 

Управління регулювання діяльності державної авіації України 

 

Authority for regulation activities of state aviation of Ukraine 

 

Детальна інформація щодо прийнятності керівного персоналу (відповідно до 

вимог підпункту 21.А.145(с)(2) Частини-21В) 

 

Details of Management Personnel required to be accepted as specified in  

EMAR 21.А.145(с)(2) 

 

1. Прізвище 

 

Name: 

 

2. Посада 

 

Position: 

 

3.Відомості про освіту, які відповідають вимогам для зазначеної у пункті 2 

посади: 

 

Qualifications relevant to the item (2) position: 

 

4. Досвід роботи, який відповідає вимогам для зазначеної у пункті 2 посади: 

 

Work experience relevant to the item (2) position: 

 

Підпис                                      Дата 

 

Signature: ............................... Date: ...................................... 

 

Після заповнення, ця форма відправляється конфіденційним порядком до 

Управління регулювання діяльності державної авіації України 

 

On completion, please send this form under confidential cover to the NMAA 

 

 

Використовує тільки Управління регулювання діяльності державної авіації 

України 

NMAA use only 
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Прізвище та підпис уповноваженої посадової особи Управління регулювання 

діяльності державної авіації України, яка приймає рішення щодо 

відповідності призначеної особи 

 

Name and signature of authorised NMAA staff member accepting this person: 

 

Підпис                                                     Дата 

 

Signature: ............................................... Date: .............................................. 

 

Прізвище                                                 Відділ 

 

Name: ..................................................... Office: ............................... 

 
EMAR Form 4 (EMAR 21 edition 1.2 and EMAR 145 AMC & GM edition 1.2) 
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Форма EMAR Form 15а ‒ Сертифікат (військовий) перегляду льотної 

придатності (компетентний орган) 

EMAR Form 15a - Military Airworthiness Review Certificate (NMAA) 

 

[*] 

СЕРТИФІКАТ (ВІЙСЬКОВИЙ) ПЕРЕГЛЯДУ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ 

MILITARY AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE (MARC) 

Номер сертифіката: 

MARC reference: 
 

Відповідно до Повітряного кодексу України та Правил підтримання льотної 

придатності авіаційної техніки державної авіації України (Частина-MВ) 

компетентний орган цим засвідчує, що таке повітряне судно: 

Pursuant to Air Code of Ukraine and Military Part-M for the time being in force, 

the NMAA hereby certifies that the following aircraft: 

Виробник повітряного судна:  

Aircraft manufacturer:  

Позначення виробника:  

Manufacturer’s designation:  

Реєстрація повітряного судна:  

Aircraft registration:  

Заводський номер повітряного судна:  

Aircraft serial number:  

визнається придатним для виконання польотів на момент перегляду. 

is considered to be airworthy at the time of the review. 

Дата видачі: 

Date of issue: 

Дата закінчення строку дії: 

Date of expiry: 

Підписав: 

Signed: 

 Номер 

повноваження: 

Authorisation No.: 

 

    

1-е Продовження: Повітряне судно вважається придатним для виконання 

польотів на момент видачі. 

1st Extension: The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue. 

Дата видачі: 

Date of issue: 

Дата закінчення строку дії: 

Date of expiry: 

Підписав: 

Signed: 

Номер 

повноваження: 

Authorisation No.: 

 

Найменування організації з управління 

підтриманням льотної придатності: 

Organisation (CAMO) Name: 

Номер схвалення: 

Approval reference: 

 

   

2-е Продовження: Повітряне судно вважається придатним для виконання 

польотів на момент видачі. 

2nd Extension: The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue. 
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Дата видачі: 

Date of issue: 

 Дата закінчення строку дії: 

Date of expiry: 

Підписав: 

Signed: 

 Номер 

повноваження: 

Authorisation No.: 

 

Найменування організації з управління 

підтриманням льотної придатності: 

Organisation (CAMO) Name: 

Номер схвалення: 

Approval reference: 

 

Форма EMAR Form 15а (EMAR M edition 1.0) 

(*) Текст визначається компетентним органом 

Text to be determined by NMAA. 
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Форма EMAR Form 18a ‒ Умови польоту для дозволу (військового) 

на виконання польотів 

EMAR Form 18a – Flight Conditions for a Military Permit to Fly 

 

УМОВИ ПОЛЬОТУ ДЛЯ ДОЗВОЛУ (ВІЙСЬКОВОГО) НА ВИКОНАННЯ 

ПОЛЬОТІВ – ФОРМА СХВАЛЕННЯ 

FLIGHT CONDITIONS FOR A MILITARY PERMIT TO FLY – APPROVAL FORM 

1. Заявник: 

Applicant: 

Схвалення № 

(Найменування і номер схвалення 

організації, що подає умови польоту 

та відповідні обґрунтування) 

Approval No: 

[Name and organisation approval 

number of organisation providing the 

flight conditions and associated 

substantiations] 

2. Форма схвалення № 

Approval form No: 

Видача: 

(номер і дата видачі для цілей 

відстежування) 

 

Issue: 

[number and issue, for traceability 

purpose] 

3. Виробнк повітряного судна 

Aircraft manufacturer/type 

4. Заводський №: 

Serial number 

5. Ціль 

Purpose 

(Ціль відповідно до зазначеного в параграфі 21.A.701 Частини-21В) 

[Purpose in accordance with Military Part-21 21.A.701] 

6. Конфігурація повітряного судна 

Aircraft configuration 

Вищезазначене повітряне судно, для якого робиться заявка щодо дозволу 

(військового) на виконання польотів, визначається в (додати посилання на 

документи, що визначають детальну конфігурацію повітряного судна) 

The above aircraft for which a military permit to fly is requested is defined in [add 

reference to the document(s) identifying the detailed configuration of the aircraft] 

 

(Для змін, що впливають на первісну форму схвалення: опис змін. Цю форму 

повинно бути видано повторно) 

[For change(s) affecting the initial approval form: description of change(s). This 

form must be re-issued] 

7. Обґрунтування 

Substantiations 

(Посилання на документи, які підтверджують, що повітряне судно (як 

зазначено в блоці 6.) може безпечно виконувати заплановані польоти 

відповідно до визначених умов або обмежень.) 

[References to the document(s) justifying that the aircraft (as described in Block 6.) 

can perform the intended flight(s) safely under the defined conditions or 

restrictions.] 
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(Зміни, що впливають на первісну форму схвалення: посилання на додаткове 

обґрунтування. Цю форму повинно бути видано повторно) 

[For change(s) affecting the initial approval form: reference(s) to additional 

substantiation(s). This form must be re-issued] 

8. Умови/Обмеження 

Conditions/Restrictions 

Вищезазначене повітряне судно повинно використовуватися відповідно до 

таких умов або обмежень: 

(Детальна інформація щодо таких умов/обмежень, або посилання на 

відповідний документ, включаючи конкретні інструкції з технічного 

обслуговування та умови для виконання таких інструкцій) 

The above aircraft must be used with the following conditions or restrictions: 

[Details of these conditions/restrictions, or reference to relevant document, 

including specific maintenance instructions and conditions to perform these 

instructions] 

9. Заява 

Statement 

Визначення умов польоту було здійснено згідно з відповідною процедурою 

MDOA, узгодженою компетентним органом. 

The determination of the flight conditions has been made in accordance with the 

relevant MDOA procedure agreed by the Authority. 

 

Повітряне судно (визначено у блоці 6) не має ознак і характеристик, що 

роблять його небезпечним для виконання запланованих польотів відповідно 

до визначених умов і обмежень 

The aircraft as defined in Block 6 above has no features and characteristics making 

it unsafe for the intended operation under the identified conditions and restrictions. 

(закреслити те, що не застосовується) 

[strikethrough what is not applicable] 

 

10а. Схвалено відповідно до повноважень MDOA вих.  

№ [UKR].[ARASAU].21J.XXXX (якщо застосовуються повноваження, 

викладені в пункті 21.A.263(c)(6) Частини-21В) 

Approved under the authority of MDOA ref. [3-letter designation of 

country].[Military Authority].21J.XXXX [when privilege of Military  

Part-21 21.A.263(c)(6) applies] 

 

10b. Надано відповідно до повноважень MDOA вих.  

№ [UKR].[ARASAU].21J.XXXX (якщо MDOE не застосовує повноваження, 

викладені в пункті 21.A.263(c)(6) Частини-21В) 

Submitted under the authority of MDOA ref. [3-letter designation of 

country].[Military Authority].21J.XXXX [when privilege of Military  

Part-21 21.A.263(c)(6) MDOEs not apply] 
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11. Дата видачі 

Date of issue 

12. Прізвище та підпис 

(Уповноважена особа з правом 

підпису 

Name and signature 

[Authorised signatory] 

13. Схвалення компетентного органу і дата 

(якщо MDOE не застосовує повноваження, зазначені в пункті 21.A.263(c)(6) 

Частини-21В) 

Authority approval and data 

[when privilege of Military Part-21 21.A.263(c)(6) MDOEs not apply] 
Форма EMAR Form 18a (EMAR 21 AMC & GM edition 1.2) 

 

Якщо повноваження, викладені в пункті 21.A.263(c)(6) Частини-21В не 

застосовуються, підписана форма має подаватися управлінням льотної 

придатності (або еквівалентним) компетентному органу 

When the privilege of Military Part-21 21.A.263(c)(6) is not applicable, the 

signed form should be presented by the office of airworthiness (or equivalent) to the 

Authority 
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Форма EMAR Form 18b ‒ Умови польоту для дозволу (військового) 

на виконання польотів 

EMAR Form 18b – Flight Conditions for a Military Permit to Fly 

 
УМОВИ ПОЛЬОТУ ДЛЯ ДОЗВОЛУ (ВІЙСЬКОВОГО) НА ВИКОНАННЯ 

ПОЛЬОТІВ – ФОРМА СХВАЛЕННЯ 

FLIGHT CONDITIONS FOR A MILITARY PERMIT TO FLY – APPROVAL FORM 

1. Заявник: 

(Найменування організації, що надає умови 

польоту та відповідні обґрунтування) 

Applicant: 

[Name of organisation providing the flight 

conditions and associated substantiations] 

2. Форма схвалення № 

Видання: 

(номер і видання для цілей 

відстежування) 

Approval form No: 

Issue: 

[number and issue, for traceability 

purpose] 

3. Виробник повітряного судна 

Aircraft manufacturer/type 

4. Заводський №: 

Serial number 

5. Ціль 

Purpose 

 

(Ціль відповідно до зазначеного в параграфі 21.A.701 Частини-21В) 

[Purpose in accordance with Military Part-21 21.A.701] 

6. Конфігурація повітряного судна 

Aircraft configuration 

Вищезазначене повітряне судно, для якого робиться заявка щодо дозволу 

(військового) на виконання польотів, визначається в (додати посилання на 

документи, що визначають детальну конфігурацію повітряного судна) 

The above aircraft for which a military permit to fly is requested is defined in [add 

reference to the document(s) identifying the detailed configuration of the aircraft] 

 

(Для змін, що впливають на первісну форму схвалення: опис змін. Цю форму 

повинно бути видано повторно) 

[For change(s) affecting the initial approval form: description of change(s). This form 

must be re-issued] 

7. Обґрунтування 

Substantiations 

 

(Посилання на документи, які підтверджують, що повітряне судно (як зазначено в 

блоці 6.) може безпечно виконувати заплановані польоти відповідно до визначених 

умов або обмежень.) 

[References to the document(s) justifying that the aircraft (as described in Block 6.) can 

perform the intended flight(s) safely under the defined conditions or restrictions.] 

 

(Зміни, що впливають на первісну форму схвалення: посилання на додаткове 

обґрунтування. Цю форму повинно бути видано повторно) 

[For change(s) affecting the initial approval form: reference(s) to additional 

substantiation(s). This form must be re-issued] 
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8. Умови/Обмеження 

Conditions/Restrictions 

 

Вищезазначене повітряне судно повинно використовуватися відповідно до таких 

умов або обмежень (Детальна інформація щодо таких умов/обмежень, або 

посилання на відповідний документ, включаючи конкретні інструкції з технічного 

обслуговування та умови для виконання таких інструкцій) 

The above aircraft must be used with the following conditions or restrictions [Details of 

these conditions/restrictions, or reference to relevant document, including specific 

maintenance instructions and conditions to perform these instructions] 

9. Заява 

Statement 

 

Умови польоту встановлено та обґрунтовано відповідно до положень параграфа 

21.A.708 Частини-21В. 

The flight conditions have been established and justified in accordance with Military 

Part-21 21A.708. 

Повітряне судно (визначено у блоці 6) не має ознак і характеристик, що роблять 

його небезпечним для виконання запланованих польотів відповідно до визначених 

умов і обмежень. 

The aircraft as defined in Block 6 above has no features and characteristics making it 

unsafe for the intended operation under the identified conditions and restrictions. 

(якщо схвалено відповідно до повноважень схваленої організації) 

[when approved under a privilege of an approved organisation] 

 

10. Схвалено відповідно (НОМЕР СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ) 

Approved under [ORGANISATION APPROVAL NUMBER] 

11. Дата видачі 

Date of issue 

12. Прізвище та підпис 

(Уповноважена особа з правом 

підпису) 

Name and signature 

[Authorised signatory] 

(якщо не схвалено відповідно до повноважень схваленої організації) 

[when not approved under a privilege of an approved organization] 

 

13. Схвалення і дата 

(відповідне схвалення: компетентний орган) 

Approval and date 

[the appropriate approval: NMAA] 
Форма EMAR Form 18b (EMAR 21 AMC & GM edition 1.2) 

 

Якщо умови польоту схвалюються відповідно до повноважень, така 

форма має використовуватися схваленою організацією для документального 

підтвердження схвалення 

When the flight conditions are approved under a privilege, this form should be 

used by the approved organisation to document the approval 
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Форма EMAR Form 20a ‒ Дозвіл (військовий) на виконання 

польотів (компетентний орган) 

EMAR Form 20a – Military Permit To Fly (Authority) 

 

Знак компетентного органу 

NMAA logo 

ДОЗВІЛ (ВІЙСЬКОВИЙ) НА ВИКОНАННЯ 

ПОЛЬОТІВ 

MILITARY PERMIT TO FLY 

(*) (Найменування та адреса компетентного органу, який 

видає дозвіл (військовий) на виконання польотів) 

(Name and Address of the NMAA of the pMS state of registry 

issuing the Military Permit to Fly) 

 

Такий дозвіл (військовий) на виконання польотів 

видається відповідно до глави Р розділу А Правил 

сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, 

компонентів та обладнання, які належать до військової 

техніки, а також організацій розробника та виробника 

(Частина-21В), та засвідчує, що повітряне судно здатне 

безпечно виконувати політ з цілями та в межах умов, 

зазначених нижче. 

This military permit to fly is issued pursuant to Military Part-

21 Section А Subpart Р and certifies that the aircraft is 

capable of safe flight for the purpose and within the conditions 

listed below. 

Такий дозвіл також дійсний для польотів до інших держав 

та в їх повітряному просторі, за умови отримання 

окремого схвалення від компетентних органів таких 

держав. 

This permit is also valid for flight to and within other States 

provided separate approval is obtained from the competent 

authorities of such States. 

1. Держава реєстрації 

та реєстраційні знаки: 

Nationality and 

registration marks: 

2. Виробник повітряного судна/тип: 

Aircraft manufacturer/type: 

3. Заводський №: 

Serial No.: 

4. Дозвіл розповсюджується на: (цілі, зазначені у параграфі 21.А.701 Частини-21В) 

The permit covers: [purpose in accordance with 21.A.701 of Military Part-21] 

5. Утримувач: (у разі, якщо дозвіл (військовий) на виконання польотів видається з 

цілями, визначеними в підпункті 21.А.701(а)(15) Частини 21-В, зазначається: 

“держава реєстрації”) 

Holder: [in case of a military permit to fly issued for the purpose of 21.A.701(a)15 of  

Military Part-21 this should state: ‘the state of registry’] 

6. Умови/примітки: 

Conditions/remarks: 

7. Строк дії: 

Validity period: 

8. Місце та дата видачі: 

Place and date of issue: 

9. Підпис представника компетентного органу: 

Signature of the NMAA representative: 
Форма EMAR Form 20a (EMAR 21 edition 1.2) 

 

(*) Для використання державою реєстрації 

For use by State of Registry 
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Форма EMAR Form 20b ‒ Дозвіл (військовий) на виконання 

польотів (схвалена організація) 

EMAR Form 20b – Military Permit To Fly (Approved Organisation) 

 

УКРАЇНА 

UKRAINE 

ДОЗВІЛ (ВІЙСЬКОВИЙ) НА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ 

MILITARY PERMIT TO FLY 

(Найменування та адреса компетентного органу, який надав 

організації повноваження щодо схвалення дозволу 

(військового) на виконання польотів) 
[Name and Address of the competent authority (NMAA) that granted 

the privilege of organisation Military Permit to Fly approval] 

(*) 

Такий дозвіл (військовий) на виконання польотів видається 

відповідно до глави Р розділу А Правил сертифікації 

повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів 

та обладнання, які належать до військової техніки, а також 

організацій розробника та виробника (Частина-21В), та 

засвідчує, що повітряне судно здатне безпечно виконувати 

політ з цілями та в межах умов, зазначених нижче. 
This military permit to fly is issued pursuant to Military Part-21 

Section А Subpart Р and certifies that the aircraft is capable of safe 

flight for the purpose and within the conditions listed below. 

Такий дозвіл також дійсний для польотів до інших держав 

та в їх повітряному просторі, за умови отримання окремого 

схвалення від компетентних органів таких держав. 
This permit is also valid for flight to and within other States provided 

separate approval is obtained from the competent authorities of such 

States. 

1. Держава реєстрації 

та реєстраційні знаки: 

Nationality and 

registration marks: 

2. Виробник повітряного судна/тип: 
Aircraft manufacturer/type: 

3. Заводський №: 
Serial No.: 

4. Дозвіл виданий для: (цілі зазначені у параграфі 21.А.701 Частини-21В) 
The permit covers: [purpose in accordance with 21.A.701 of Military Part-21] 

5. Утримувач: (у разі, якщо дозвіл на виконання польотів видається з ціллю, 

визначеними в підпункті 21.А.701(а)(15) Частини-21В, зазначається: “держава 

реєстрації”) 
Holder: [in case of a permit to fly issued for the purpose of 21.A.701(a)15 of  Military Part-21 

this should state: ‘the state of registry’] 

6. Умови/примітки: 
Conditions/remarks: 

7. Строк дії: 
Validity period: 

8. Місце та дата видачі: 
Place and date of issue: 

9. Підпис уповноваженої особи: 
Authorised signature: 

Прізвище: 
Name: 

Номер схвалення: 
Approval Reference No.: 

Форма EMAR Form 20b (EMAR 21 edition 1.2) 

(*) Для використання утримувачем схвалення організації 

For use by Organisation Approval holder
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Форма EMAR Form 21 ‒ Заявка для отримання дозволу (військового) 

на виконання польотів 

EMAR Form 21 – Application for a Military Permit to Fly 
 

Заявка для отримання дозволу (військового) на виконання польотів 

Application for a Military Permit to Fly 

1. Заявник: 

Applicant: 

(найменування заявника) 

[Name of applicant] 

2. Держава реєстрації та 

ідентифікаційне маркування 

повітряного судна: 

Aircraft nationality and identification 

marks: 

 

3. Власник повітряного судна або 

експлуатуюча організація: 

Aircraft owner/operating organisation: 

 

4. Виробник повітряного судна/тип 

Aircraft manufacturer/type 

5. Заводський номер 

Serial number 

6. Цілі польотів 

Purpose of flight 

(Використовувати термінологію, що застосовується у пункті 21.A.701(a)  

Частини-21В, та додавати будь-яку додаткову інформацію для точного опису цілей, 

наприклад, місце, маршрут, тривалість…) 

[Use terminology of Military Part-21 21.A.701(a) and add any additional information for 

accurate description of the purpose, e.g. place, itinerary, duration…] 

(Для заявки через зміну цілей (посилання на параграф 21.A.713 Частини 21В): 

посилання на первісну заявку і опис нових цілей) 

[For an application due to a change of purpose (ref. Military Part-21 21.A.713): 

reference to initial request and description of new purpose] 

7. Заплановані дати польотів та їх тривалість 

Expected target date(s) for the flight(s) and duration 

8. Конфігурація повітряного судна, для якої буде отримуватися дозвіл (військовий) 

на виконання польотів 

Aircraft configuration as relevant for the Military Permit to Fly 

8.1 Вищезазначене повітряне судно, для якого робиться заявка щодо дозволу 

(військового) на виконання польотів, визначається в (додавати посилання на 

документи, які ідентифікують конфігурацію повітряного судна. Те ж саме, що 

вимагається в AMC до пункту 21.A.263(c)(6) Частини-21В або в схваленій заявці 

(Форма EMAR Form 18a or 18b, box 6) AMC до пункту 21.A.709(b) Частини-21В) 

The above aircraft for which a military permit to fly is requested is defined in [add 

reference to the document(s) identifying the configuration of the aircraft. Same as 

required in AMC Military Part-21 21.A.263(c)(6) or AMC Military  

Part-21 21.A.709(b) application approval EMAR Form 18a or 18b, box 6] 

8.2 Стосовно графіка технічного обслуговування повітряне судно знаходиться в 

такому стані: 

(Описувати стан повітряного судна) 

The aircraft is in the following situation related to its maintenance schedule: 

[Describe status] 
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9. Схвалення умов польоту (якщо вони не схвалені на момент подачі заявки, 

вказувати посилання на запит щодо їх схвалення) 

Approval of flight conditions [if not available at the time of application, indicate 

reference of request for approval] 

(Посилання на: 

[Reference to: 

1. Схвалення компетентного органу; або 

Authority approval; or 

2. Форму схвалення відповідно до повноважень MDOA (дивись AMC до пункту 

21.A.263(c)(6) Частини-21В), якщо вона схвалена відповідно до повноважень 

MDOA.) 

MDOA approval form (see AMC Military Part-21 21.A.263(c)(6)), if approved under 

MDOA privilege.] 

10. Дата: 

Date: 

11. Прізвище та підпис 

(Уповноважена особа з правом підпису) 

Name and signature 

[Authorised signatory] 
Форма EMAR Form 21 (EMAR 21 AMC & GM edition 1.2) 
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Форма EMAR Form 24 ‒ Обмежений сертифікат (військовий) льотної придатності 

EMAR Form 24 – Military Restricted Certificate of Airworthiness 
 

Знак компетентного 

органу 

NMAA logo 

ОБМЕЖЕНИЙ СЕРТИФІКАТ (ВІЙСЬКОВИЙ) ЛЬОТНОЇ 

ПРИДАТНОСТІ 

MILITARY RESTRICTED CERTIFICATE OF 

AIRWORTHINESS 

(*) (Держава реєстрації) 

[The State of Registry] 

 

(Компетентний орган) 

[NMAA] 

(*) 

1. Держава реєстрації та 

реєстраційні знаки: 

Nationality and 

registration marks: 

2. Виробник та позначення 

повітряного судна виробником: 

Manufacturer and manufacturer’s 

designation of aircraft: 

3. Заводський номер 

повітряного судна: 

Aircraft serial number: 

4. Категорії: 

Categories: 

5. Цей сертифікат льотної придатності видається (відповідно до положень пункту 

21.A.173(b) Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, 

компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій 

розробника та виробника (Частина-21В)) для вищезазначеного повітряного судна, 

якщо воно обслуговується та експлуатується згідно із встановленими 

експлуатаційними обмеженнями та вважається придатним для виконання польотів. 

This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to Military Part-21 point 21.A.173(b) in 

respect of the above mentioned aircraft which is considered to be airworthy when 

maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating 

limitations. 
 

Додатково застосовуються такі обмеження: 

In addition to above the following restrictions apply: 

(*) 

(**) (Повітряне судно може використовуватися для виконання міжнародних польотів, 

незважаючи на встановлені обмеження) 

[The aircraft may be used in international navigation notwithstanding above restrictions] 

Дата видачі: 

Date of issue: 

Підпис: 

Signature: 

6. Цей обмежений сертифікат льотної придатності є чинним, доки його не скасовано 

компетентним органом. 

This Restricted Certificate of Airworthiness is valid unless revoked by the NMAA). 

До цього сертифіката має додаватися чинний сертифікат (військовий) перегляду 

льотної придатності. 

A current Military Airworthiness Review Certificate shall be attached to this certificate. 
Форма EMAR Form 24 (EMAR 21 edition 1.2) 
 

(*) Для використання державою реєстрації 

For use by the State of Registry 

(**) Видалити, якщо це доречно 

Delete as applicable 
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Форма EMAR Form 25 ‒ Сертифікат (військовий) льотної придатності 

EMAR Form 25 – Military Certificate of Airworthiness 

 

Знак компетентного 

органу 

NMAA logo 

СЕРТИФІКАТ (ВІЙСЬКОВИЙ) ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ 

 

MILITARY CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS 

(*) (Держава реєстрації) 

[The State of Registry] 

 

(Компетентний орган) 

[NMAA] 

(*) 

1. Держава реєстрації та 

реєстраційні знаки: 

Nationality and 

registration marks: 

2. Виробник та позначення 

повітряного судна виробником: 

Manufacturer and manufacturer’s 

designation of aircraft: 

3. Заводський номер 

повітряного судна: 

Aircraft serial number: 

4. Категорії: 

Categories:\ 

5. Цей сертифікат (військовий) льотної придатності видається (відповідно до  

положень глави Н Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, 

компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій 

розробника та виробника (Частина-21В)) для вищезазначеного повітряного судна, 

якщо воно обслуговується та експлуатується згідно із встановленими 

експлуатаційними обмеженнями та вважається придатним для виконання польотів. 

This Military Certificate of Airworthiness is issued pursuant to Military Part-21 Subpart H 

in respect of the above mentioned aircraft which is considered to be airworthy when 

maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating 

limitations. 

 

Обмеження/Примітки(*): 

Limitations/Remarks:  

Дата видачі:                                                                     Підпис: 

Date of issue:                                                                   Signature: 

6. Цей сертифікат льотної придатності є чинним, доки його не скасовано 

компетентним органом 

This Certificate of Airworthiness is valid unless revoked by the NMAA. 

 

До цього сертифіката має додаватися чинний сертифікат (військовий) перегляду 

льотної придатності. 

A current Military Airworthiness Review Certificate shall be attached to this certificate 
Форма EMAR Form 25 (EMAR 21 edition 1.2) 

 

(*) Для використання державою реєстрації 

For use by State of Registry 
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Форма EMAR Form 50 ‒ Заявка на отримання схвалення (військового) організації 

виробника 

EMAR Form 50 ‒ Application for EMAR 21 Production Organisation Approval 
 

Форма EMAR Form 50 

Заявка на отримання схвалення (військового) організації виробника 

EMAR Form 50 

Application for EMAR 21 Production Organisation Approval 

(Компетентний орган) 

[NMAA] 

1. Офіційне найменування та адреса 

організації: 

Registered name and address of the 

organisation: 

 

2. Комерційне найменування (якщо інше): 

Trade name (if different): 
 

3. Місця розташувань організації, для яких 

подається заявка на схвалення 

Locations for which the approval is applied for 

 

4. Стисла інформація щодо запланованих видів діяльності за адресами,зазначеними в 

Блоці 3 

Brief summary of proposed activities at the Block 3 addresses 

a) Загальні положення: 

General: 
 

b) Обсяг схвалення: 

Scope of approval: 
 

c) Повноваження: 

Nature of privileges: 
 

5. Опис організації: 

Description of organisation: 
 

6 Зв’язки/домовленості з утримувачами 

схвалення конструкції (організаціями 

розробників), відмінними від зазначеної 

організації у Блоці 1: 

Links/arrangements with design 

approvalholder(s)/design organisation(s) where 

different from Block 1: 

 

7. Орієнтовна кількість персоналу, який 

задіяний (або передбачається задіяти) 

організацією: 

Approximate number of staff engaged orintended 

to be engaged in the activities: 

 

8 Посада та прізвище відповідального 

керівника: 

Position and name of the Accountable Manager: 

 

______________________________ 
 

Дата 

Date 

______________________________ 
 

Підпис відповідального керівника 

Signature of the Accountable Manager 
Форма EMAR Form 50 (EMAR 21 AMC & GM edition 1.2) 
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Інструкції щодо заповнення 
 

Блок 1. Офіційне найменування та адреса організації 
Найменування організації повинно вводитися таким, як зазначено в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань. Разом із заявкою до компетентного органу повинна 
надаватися копія запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

Блок 2. Комерційне найменування (якщо інше) 
Вказувати комерційне найменування, за яким організація відома 

громадськості, якщо вона відрізняється від інформації, наведеної у Блоці 1. 
Логотип може зазначатися у цьому Блоці. 

Блок 3. Місця розташувань організації, для яких подається заявка на 
схвалення 

Вказувати усі місця розташувань, для яких подається заявка на схвалення. 
Повинні зазначатися тільки місця, які безпосередньо знаходяться під контролем 
юридичної особи, зазначеної у Блоці 1 

Блок 4. Стисла інформація щодо запланованих видів діяльності за 
адресами,зазначеними у Блоці 3 

У цьому Блоці повинна міститися додаткова інформація щодо діяльності 
(яка підлягає схваленню) за адресами, зазначеними в Блоці 3. У Блоці “Загальні 
положення” повинна міститися загальна інформація. У Блоці “Обсяг 
схвалення” повинна зазначатися інформація щодо обсягу робіт та виробів (або 
категорій компонентів і обладнання), дотримуючись положень GM до 
параграфа 21.A.151 Частини-21В. У Блоці “Повноваження” повинні зазначатися 
повноваження (визначені в  пунктах 21.A.163 (b), (c), (d), (e) Частини-21В), на 
які розраховує організація. 

Блок 5. Опис організації 
У цьому Блоці повинна міститися коротка довідка (резюме) організації (з 

посиланням на зміст Керівництва організації виробника), включаючи 
організаційну структуру, функції та обов'язки. Також повинна міститися 
інформація щодо призначених осіб (про яких йдеться у  
підпункті 21.A.145 (c) (2) Частини 21В) разом з відповідними Формами  
EMAR Forms 4. 

Блок 6. Зв’язки/домовленості з утримувачами схвалення конструкції 
(організаціями розробників), відмінними від зазначеної організації у Блоці 1 

Введена тут інформація важлива для оцінки прийнятності заявки. Тому 
особливу увагу необхідно приділяти заповненню цього блоку безпосередньо 
або шляхом посилання на супровідну документацію (стосовно вимог пунктів 
21.A.133 (b) та (c) Частини 21В та AMC до пунктів 21.A.133 (b) ) і (c)  
Частини 21В). 

Блок 7. Орієнтовна кількість персоналу, який задіяний (або 
передбачається задіяти) організацією 

Інформація, яка вводиться у цьому блоці, повинна відображати кількість 
персоналу або (у разі первісного схвалення) передбачувану кількість персоналу 
для виконання всіх заходів, що охоплюються схваленням (необхідно включати 
також будь-який пов’язаний адміністративний персонал). 

Блок 8. Посада та прізвище відповідального керівника 
Вказувати посаду та прізвище відповідального керівника. 
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Форма EMAR Form 51 ‒ Заявка на схвалення значних змін організації 

виробника, змін умов і обсягу її схвалення 

EMAR Form ‒ Application for significant changes or variation of scope and 

terms of EMAR 21 POA 

Форма EMAR Form 51 

Заявка на схвалення значних змін організації виробника, змін умов і обсягу її 

схвалення 

EMAR Form 51 

Application for significant changes or variation of scope andterms of EMAR 21 POA 

(Компетентний орган) 

[NMAA] 

1. Найменування та адреса утримувача 

схвалення (військового) організації 

виробника 

Name and address of the POA holder: 

 

2. Реєстраційний номер схвалення 

Approval reference number: 
 

3. Місця розташування щодо яких 

подається заявка на зміни в умовах 

схвалення 

Locations for which changes in the terms 

of approval are requested: 

 

4. Стисла інформація щодо запланованих змін в діяльності за адресами, 

зазначеними в Блоці 3 

Brief summary of proposed changes to the activities at the Block 3 addresses: 

а) Загальні положення 

General: 
 

b) Обсяг схвалення 

Scope of approval: 
 

с) Повноваження 

Nature of privileges: 
 

5. Опис змін організації 

Description of organisational changes: 
 

6. Посада та прізвище відповідального 

керівника або кандидата на посаду 

Position and name of the Accountable 

Manager or nominee: 

 

________________________ 

Дата 

Date 

 

________________________ 

Підпис відповідального керівника 

(кандидата на посаду) 

Signature of the Accountable Manager 

(or nominee) 
Форма EMAR Form 51 (EMAR 21 AMC & GM edition 1.2) 
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Інструкції щодо заповнення  
 

Блок 1. Найменування та адреса утримувача схвалення (військового) 
організації виробника 

Найменування повинно вводитися таке, як зазначено в чинному 
сертифікаті схвалення. Якщо змінилася назва, зазначається стара назва та 
адреса у цьому Блоці, а у Блоці 5 зазначається нове найменування та адреса. 
Зміна найменування та/або адреси повинна підтверджуватися, наприклад, 
копією запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних  
осіб – підприємців та громадських формувань. 

Блок 2. Реєстраційний номер схвалення 
Вказувати чинний реєстраційний номер схвалення. 
Блок 3. Місця розташування щодо яких подається заявка на зміни в 

умовах схвалення 
Вказувати місця розташування щодо яких подається заявка на зміни в 

умовах схвалення, або вказувати “не застосовується”, якщо не передбачається 
ніяких змін. 

Блок 4. Стисла інформація щодо запланованих змін в діяльності за 
адресами, зазначеними у Блоці 3 

У Цьому Блоці повинна міститися додаткова детальна інформація щодо 
зміни обсягу схвалення для адрес, зазначених у Блоці 3. У Блоці “Загальні 
положення” повинна міститися загальна інформація щодо змін (включаючи 
зміни, наприклад, пов’язані з персоналом, виробничими об’єктами, тощо) У 
Блоці “Обсяг схвалення” повинна зазначатися інформація щодо змін обсягу 
робіт та виробів (або категорій компонентів і обладнання), дотримуючись 
положень GM до параграфа 21.A.151 Частини 21В. У Блоці “Повноваження” 
повинні зазначатися зміни до повноважень (визначені у  
пунктах 21.A.163 (b), (c), (d) Частини 21В), на які розраховує організація. 
Вказувати “не застосовується”, якщо не передбачається ніяких змін. 

Блок 5. Опис змін організації 
У цьому Блоці повинні міститися зміни організації, визначені в чинному 

Керівництві (військовому) організації виробника (включаючи зміни 
організаційної структури, функцій і обов’язків). У цьому Блоці також повинні 
зазначатися зміни щодо відповідального керівника (про якого йдеться у 
підпункті 21.A.145 (c) (1) Частини 21В) або зміни щодо призначених осіб (про 
яких йдеться у підпункті 21.A.145 (c) (2) Частини 21В). Зміни щодо таких 
призначених осіб повинні супроводжуватися відповідними формами EMAR 4. 
Вказувати “не застосовується”, якщо не передбачається ніяких змін. 

Блок 6. Посада та прізвище відповідального керівника або кандидата на 
посаду 

Вказувати посаду та прізвище відповідального керівника. Якщо змінено 
відповідального керівника, інформація повинна стосуватися кандидата на цю 
посаду. Вказувати “не застосовується”, якщо не передбачається ніяких змін. У 
разі подання заяви про зміну відповідального керівника, Форма EMAR Form 51 
повинна підписуватися новим кандидатом на цю посаду. У всіх інших випадках 
Форма EMAR Form 51 повинна підписуватися відповідальним менеджером. 
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Форма EMAR Form 52 – Заява про відповідність 

повітряного судна (військового) 

EMAR Form 52 – Military Aircraft Statement of Conformity 

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ПОВІТРЯНОГО СУДНА (ВІЙСЬКОВОГО) 

MILITARY AIRCRAFT STATEMENT OF CONFORMITY 

1. Країна виробника 

State of Manufacturer 

2. (Компетентний орган) 

[NMAA] 

3. Заява №: 

Statement Ref. No.: 

4. Організація 

Organisation 

5. Тип повітряного судна 

Aircraft Type 

6. Сертифікат типу (військовий) 

Military Type Certificate Refs 

7. Реєстрація повітряного судна або 

позначення 

Aircraft Registration or Mark 

8. Ідентифікаційний номер виробника 

 

Manufacturer’s Identification No. 

9. Дані про двигун/повітряний гвинт(1) 

Engine/Propeller Details  

10. Зміни та/або сервісні бюлетені(1) 

Modifications and/or Service Bulletins (or national equivalents)  

11. Директиви льотної придатності  

Airworthiness Directives (or national equivalents) 

12. Дозволені відхилення(2) 

Concessions  

13. Винятки, дозволи на недотримання вимог технічних умов або відступи(3) 

Exemptions, Waivers or Derogations  

14. Примітки 

Remarks 

15. Сертифікат (військовий) льотної придатності 

Military Certificate of Airworthiness 

16. Додаткові вимоги 

Additional Requirements 

17. Заява про відповідність 

Statement of Conformity 

Цим засвідчується, що зазначене повітряне судно повністю відповідає сертифікованій 

(військовій) типовій конструкції та наведеним вище даним у блоках 9, 10, 11, 12 та 13. 

It is hereby certified that this aircraft confirms fully to the Military Type Certificated design 

and to the items above in boxes 9, 10, 11, 12 and 13. 
 

Повітряне судно знаходиться у стані, придатному для безпечної експлуатації. 

The aircraft is in a condition for safe operation. 

Результати льотних випробувань задовільні. 

The aircraft has been satisfactorily tested in flight 

18. Підписав 

Signed 

19. Прізвище 

Name 

20. Дата (дд мм рррр) 

Date (dd/mm/yyyy) 

21. Посилання на схвалення організації виробника 

Production Organisation Approval Reference 
Форма EMAR Form 52 (EMAR 21 edition 1.2) 

 

(1) Видалити, якщо доречно 

Delete as applicable 
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(2) Дозволене відхилення: Дозвіл на використання чи випуск виробу, який 

не відповідає встановленим вимогам. Застосування дозволеного відхилення, як 

правило, обмежується поставкою виробу з невідповідними характеристиками в 

межах встановлених лімітів щодо узгодженого часу або кількості цього виробу. 

Concession: Authorisation to use or release a product that does not conform to 

specified requirements. A concession is generally limited to the delivery of a product 

that has nonconforming characteristics within specified limits for an agreed time or 

quantity of that product. 

 
(3) Винятки, дозволи на недотримання вимог технічних умов або відступи: 

Дозвіл на відхилення від встановлених вимог до виробу. Дозвіл на відхилення, 

як правило, надається для обмеженої кількості виробів або періоду часу та для 

конкретного використання. 

Exemptions, Waivers or Derogations: Authorisation to depart from the 

originally specified requirements of a product prior to realization. A deviation permit 

is generally given for a limited quantity of product or period of time, and for a 

specific use. 
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Інструкції щодо заповнення 

 

1. Мета та сфера застосування 

1.1. Застосування заяви про відповідність, що видається виробником, 

який виготовляє продукцію відповідно до положень глави F розділу А  

Частини-21В, розглядається в параграфі 21.А.130 Частини-21В та відповідних 

прийнятних методах доведення відповідності. 

1.2. Метою заяви про відповідність повітряного судна (Форма  

EMAR Form 52), яка видається відповідно до положень глави G розділу А 

Частини-21В, є надання утримувачу відповідного схвалення організації 

виробника можливості користуватися повноваженнями (згідно з умовами 

схвалення компетентним органом) на отримання сертифіката льотної 

придатності для окремого повітряного судна. 

2. Загальні положення 

2.1. Заява про відповідність повинна відповідати наведеному формату, 

включаючи номери блоків та розташування кожного блока. Розмір кожного 

блока може різнитися залежно від застосування, але не в такій мірі, щоб заяву 

про відповідність не можна було розпізнати. У разі сумнівів треба 

проконсультуватися з компетентним органом. 

2.2. Заява про відповідність повинна бути у вигляді попередньо 

надрукованого бланка (сформованого на комп’ютері), але в будь-якому разі всі 

контури та символи повинні бути чіткими та розбірливими. Дозволяється 

попередньо друкувати формулювання згідно з наведеним зразком, але 

сертифікаційні заяви не дозволяється друкувати. 

2.3. Текст може друкуватися на друкарській машинці (комп’ютері) або 

писатися від руки друкованими літерами, що дозволить легко читати. Форма 

заповнюється українською мовою з дублюванням англійською. 

2.4. Копія заяви та всі додатки, на які є посилання, мають зберігатися 

схваленою організацією виробника. 

3. Заповнення заяви про відповідність організацією, яка її видає  

3.1. Мають заповнюватися всі блоки, шоб зробити документ чинним. 

3.2. Заява про відповідність не може подаватися компетентному органу, 

якщо не схвалені конструкція повітряного судна та встановлені на ньому 

вироби. 

3.3. Інформація, яку необхідно вводити в блоках 9, 10, 11, 12 та 14, може 

представлятися посиланнями на окремі ідентифікаційні документи, які 

зберігаються у справі організації виробника, якщо компетентним органом не 

узгоджено інше. 

3.4. Ця заява про відповідність не призначена для включення до неї тих 

елементів обладнання, установлення яких може бути необхідним, щоб 

відповідати вимогам застосовних правил експлуатації (виконання польотів). 

Деякі з цих окремих елементів можуть бути включені в блок 10 або у схвалену 

типову конструкцію. Тому експлуатуючим організаціям нагадують про їх 

відповідальність щодо забезпечення відповідності застосовним правилам 
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експлуатації (виконання польотів) для конкретного виду експлуатації 

(виконання польотів). 

Блок 1. Країна виробника 

Вводити назву країни виробника. 

Блок 2. Компетентний орган 

Вводити назву компетентного органу. 

Блок 3. Заява № 

Індивідуальний реєстраційний номер має бути попередньо надрукований 

в цьому блоці для контролю та відстежування заяви. За винятком, якщо 

документ сформовано на комп’ютері, то не виникає потреби попереднього 

друкування такого номера, а комп’ютер запрограмовано на його формування та 

друк. 

Блок 4. Організація 

Вводити повне найменування та місцезнаходження організації, яка видає 

заяву. Цей блок може бути попередньо роздрукований. Логотипи дозволяються, 

якщо такий логотип можна розмістити в межах блока. 

Блок 5. Тип повітряного судна 

Вводити повну назву типу повітряного судна, як визначено в сертифікаті 

типу (військовому) та його переліку даних. 

Блок 6. Сертифікат типу (військовий) 

Вводити номери сертифіката типу (військового) та видання для 

конкретного повітряного судна. 

Блок 7. Реєстрація повітряного судна або позначення 

Якщо повітряне судно зареєстроване, вводити реєстраційне позначення. 

Якщо повітряне судно не зареєстроване, вводити позначення, яке прийняте 

компетентним органом. 

Блок 8. Ідентифікаційний номер виробника 

Ідентифікаційний номер, наданий виробником для контролю, 

відстежування, а також для супроводження виробу. На нього інколи 

посилаються як на номер підприємства-виробника. 

Блок 9. Дані про двигун/повітряний гвинт 

Вводити повну назву типів двигунів або повітряних гвинтів, як визначено 

в їх сертифікатах типу (військових) та їх переліках даних. Також вводяться 

ідентифікаційні номери та місцезнаходження їх виробників. 

Блок 10. Зміни та/або сервісні бюлетені 

Вводити схвалені зміни конструкції визначеного повітряного судна. 

Блок 11. Директиви льотної придатності 

Перелік усіх застосовних директив льотної придатності та заява про 

відповідність разом з описом методики доведення відповідності стосовно 

окремого конкретного повітряного судна, включаючи вироби та встановлені 

компоненти, обладнання і пристрої. Має вводитися час проведення будь-яких 

майбутніх заходів із забезпечення відповідності. 

Блок 12. Дозволені відхилення 

Схвалене ненавмисне відхилення від схваленої типової конструкції 

(маються на увазі дозволені відхилення, розбіжності чи невідповідності). 
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Блок 13. Винятки, дозволи на недотримання вимог технічних умов або 

відступи 

Вводити лише узгоджені винятки, дозволи на недотримання вимог 

технічних умов або відступи. 

Якщо немає винятків, дозволів на недотримання вимог технічних умов 

або відступів то вводити “Не застосовується”/”Not Used”. 

Блок 14. Примітки 

Будь-яка заява, інформація, спеціальні дані або обмеження, що можуть 

впливати на льотну придатність повітряного судна. Якщо такої інформації або 

даних немає, вводити “ВІДСУТНЯ/NONE”. 

Блок 15. Сертифікат (військовий) льотної придатності 

Вводити “Сертифікат (військовий) льотної придатності” або “Обмежений 

сертифікат (військовий) льотної придатності” для запиту сертифіката 

(військового) льотної придатності (залежно від того на який подано заявку). 

Блок 16. Додаткові вимоги 

У цьому блоці мають вводитися додаткові вимоги, повідомлені 

державою-імпортером. 

Блок 17. Заява про відповідність 

Чинність заяви про відповідність залежить від повного заповнення усіх 

блоків форми. Копія звіту про льотні випробування разом з детальною 

інформацію щодо усунення зафіксованих дефектів має зберігатися у справі 

утримувача схвалення (військового) організації виробника (МPOA). 

Позитивний звіт має підписуватися відповідним персоналом, що проводить 

сертифікацію, та членом льотного екіпажу (наприклад, льотчиком-

випробувачем або інженером з льотних випробувань). Льотні випробування 

проводяться під контролем системи якості (як це передбачено в параграфі 

21.А.139 Частини-21В, зокрема в підпункті 21.А.139(b)(1)(vi) Частини-21В) для 

забезпечення відповідності повітряного судна застосовним даним з розробки та 

знаходження його в стані, придатному до безпечної експлуатації. 

Перелік наданих даних (щоб задовольняти питання безпечної 

експлуатації), що містяться в цій заяві мають зберігатися у справі утримувача 

схвалення (військового) організації виробника (МPOA). 

Блок 18. Підписав 

Заява про відповідність має підписуватися особою, уповноваженою на це 

утримувачем схвалення організації виробника, згідно з положеннями пункту 

21.А.145(d) Частини-21В. Використовувати факсимільний підпис не 

дозволяється. 

Блок 19. Прізвище 

Прізвище особи, яка підписує сертифікат, має бути розбірливо 

надруковане на друкарській машинці або на принтері. 

Блок 20. Дата 

Має вводитися дата підписання заяви про відповідність. 

Блок 21. Посилання на схвалення організації виробника 

Має вводитися посилання на схвалення компетентним органом. 

. 
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Форма EMAR Form 53 – Сертифікат (військовий) 

передачі до експлуатації 

EMAR Form 53 – Military Certificate of Release To Service 

СЕРТИФІКАТ (ВІЙСЬКОВИЙ) ПЕРЕДАЧІ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

MILITARY CERTIFICATE OF RELEASE TO SERVICE 

 

[НАЙМЕНУВАННЯ СХВАЛЕНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА] 

[APPROVED PRODUCTION ORGANISATION NAME] 

 

Посилання на схвалення організації виробника: 

Production organisation approval Reference: 

 

Сертифікат передачі до експлуатації згідно з положенням пункту 21.А.163(d) 

Частини-21В. 

Certificate of release to service in accordance with EMAR 21.A.163(d). 

 

Повітряне судно:  

Aircraft: 

 

Тип: 

Type: 

Номер підприємства-виробника/реєстрація 

Constructor No. / Registration 

пройшло технічне обслуговування, як зазначено в наряді на роботу:  

has been maintained as specified in Work Order: 

 

Короткий опис виконаної роботи: 

Brief description of work performed: 

 

 

Засвідчує, що зазначена робота виконана згідно з вимогами пункту 21.А.163(d)  

Частини-21В, та за результатами цієї роботи повітряне судно вважається готовим 

для передачі до експлуатації і тому перебуває у придатному для безпечної 

експлуатації стані. 

Certifies that the work specified was carried out in accordance with 21.A.163(d) of 

Military Part-21 and in respect to that work the aircraft is considered ready for release 

to service and therefore is in a condition for safe operation. 

 

Уповноважена особа (прізвище): 

Certifying Staff (name): 

 

(підпис): 

(signature): 

 

Місцезнаходження: 

Location: 

 

Дата (дд.мм.рррр) 

Date (dd/mm/yyyy) 
Форма EMAR Form 53 (EMAR 21 edition 1.2) 
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У блоці “Короткий опис виконаної роботи/Brief description of work 

performed” Форми EMAR Form 53 має міститися посилання на схвалені дані, які 

використовувалися під час виконання роботи. 

У блоці “Місцезнаходження/Location” Форми EMAR Form 53, 

позначається місцезнаходження, де проводилося технічне обслуговування, а не 

місце розташування виробничих об’єктів організації (якщо вони різні). 
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Форма EMAR Form 55 – Сертифікат схвалення (військовий) 

організації виробника 

EMAR Form 55 – Military Production Organisation Approval Certificate 

Сторінка 1 з 2 

Page 1 of 2 

 (КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН) 

               [NMAA] 

СЕРТИФІКАТ СХВАЛЕННЯ (ВІЙСЬКОВИЙ) ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА 

MILITARY PRODUCTION ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE 

 

Номер:  

Reference: 
UA.21G.XXXX 

 

 

Відповідно до положень Повітряного кодексу України та Правил сертифікації 

повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які 

належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника 

(Частина-21В), які є чинними на цей час, і за нижчезазначених умов 

(КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН) цим засвідчує, що: 

Pursuant to Air Code of Ukraine and Military Part-21 for the time being in force and 

subject to the condition specified below, the [NMAA] hereby certifies: 

 

 [НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ] 

[COMPANY NAME AND ADDRESS] 

 

схвалено як організацію виробника (у відповідності до положень глави G 

розділу А Частини-21В) для виготовлення виробів, компонентів та обладнання 

(зазначених у доданому схваленому переліку) і для видачі відповідних 

сертифікатів з використанням вищезазначених посилань. 

as a production organisation in compliance with the Military Part-21, Section A,  

Subpart G, approved to produce products, parts and appliances listed in the attached 

approval schedule and issue related certificates using the above references. 

 

 

УМОВИ: 

CONDITIONS: 

 

1. Це схвалення обмежується тим, що зазначено в доданих умовах схвалення, та 

This approval is limited to that specified in the enclosed terms of approval, and 

 

2. Це схвалення вимагає дотримання відповідності процедурам, зазначеним у 

схваленому Керівництві організації виробника, та 

This approval requires compliance with the procedures specified in the approved 

production organisation exposition, and 
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Сторінка 2 з 2 

Page 2 of 2 

3. Це схвалення є дійсним, доки залишається відповідність схваленої організації 

виробника положенням Частини-21В. 

This approval is valid whilst the approved production organisation remains in 

compliance with the Military Part-21. 

 

4. За умови дотримання відповідності вищезазначеним умовам це схвалення 

залишається дійсним на необмежений строк, якщо не буде раніше здано, 

замінено, призупинено або скасовано. 

Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid 

for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, 

superseded, suspended or revoked. 

 

Дата первісної видачі:  

Date of original issue: 

 

Дата цього перегляду:  

Date of this revision: 

 

Перегляд №: 

Revision No.: 

 

Підписав:  

Signed: 

 

Від КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНУ: 

For the NMAA: 
Форма EMAR Form 55a (EMAR 21 edition 1.2) 
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(компетентний орган) 

[NMAA]  

Умови схвалення 

Terms of Approval 

УС: UA.21GВ.XXXX 

TA: [State Code].21G.XXXX 

Цей документ є частиною Схвалення (військового) організації виробника  

№ UA.21GВ.XXXX, яке видано: 

This document is part of Production Organisation Approval Number [State 

Code].21G.XXXX issued to: 

 

Найменування організації: 

Company name: 

Розділ 1.  ОБСЯГ РОБІТ:  

Section 1. SCOPE OF WORK: 

ВИРОБНИЦТВО 

 

PRODUCTION OF 

ВИРОБИ/КАТЕГОРІЇ КОМПОНЕНТІВ І 

ОБЛАДНАННЯ 

PRODUCTS/CATEGORIES 

  

  

  

  

Детальна інформація та обмеження, зазначені в Керівництві організації виробника, 

Розділ ХХХ 

For details and limitations refer to the Production Organisation Exposition, Section XXX 

Розділ 2. МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ: 

Section 2. LOCATIONS: 

Розділ 3.  ПОВНОВАЖЕННЯ: 

Section 3. PRIVILEGES: 

Організація виробника має право в межах своїх умов схвалення та відповідно до 

процедур Керівництва організації виробника здійснювати повноваження, визначені у 

параграфі 21.А.163 Частини-21В. За умови такого: 

The Production Organisation is entitled to exercise, within its Terms of Approval and in 

accordance with the procedures of its Production Organisation Exposition, the privileges 

set forth in EMAR 21.A.163. Subject to the following: 

(залишити лише застосовний текст) 

[keep only applicable text] 

До схвалення конструкції виробу Форма EMAR Form 1 може видаватися лише з 

метою підтвердження відповідності. 

Prior to approval of the design of the product an EMAR Form 1 may be issued only for 

conformity purposes. 

Заява про відповідність не може видаватися для не схваленого повітряного судна. 

A Statement of Conformity may not be issued for a non-approved aircraft. 

Технічне обслуговування може проводитися (доки не вимагається дотримання 

відповідності правилам з технічного обслуговування) згідно з розділом ХХХ 

Керівництва організації виробника. 

Maintenance may be performed, until compliance with maintenance regulations is required, 

in accordance with the Production Organisation Exposition Section XXX. 

Дозвіл на виконання польотів може видаватися згідно з розділом YYY Керівництва 

організації виробника. 

Permits to Fly may be issued in accordance with the Production Organisation Exposition 

Section YYY. 
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Дата первісної видачі: 

Date of original issue: 

Підписав: 

Signed: 

Дата цього перегляду: 

Date of this revision: 

 

Перегляд №: 

Revision No.: 

Від КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНУ 

For NMAA 
Форма EMAR Form 55b (EMAR 21 edition 1.2) 
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Форма EMAR Form 60 ‒ Заявка на отримання дозволу на виробництво відповідно до 

положень Глави F Частини-21В 

EMAR Form 60 - Application for agreement of production under EMAR 21 

Subpart F 

Форма EMAR Form 60 

Заявка на отримання дозволу на виробництво відповідно до положень 

Глави F Частини-21В 

EMAR Form 60 

Application for agreement of production under EMAR 21 Subpart F 

КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН  

NMAA 

1. Офіційне найменування та адреса організації 

Registered name and address of the applicant: 

 

 

2. Комерційне найменування (якщо інше):  

Trade name (if different): 

 

3. Місця розташування об’єктів виробничої 

діяльності: 

Location(s) of manufacturing activities: 

 

4. Опис об’єктів виробничої діяльності відповідно до заявки 

Description of the manufacturing activities under application 

a) Ідентифікація (сертифікат типу (військовий), 

код партії,  за необхідності): 

Identification ((M)TC, P/N , as appropriate): 

 

b) Припинення діяльності (кількість одиниць 

продукції, очікувана дата завершення виробничої 

діяльності) 

Termination (No. of units, Termination date, …): 

 

5. Дані згідно з вимогами пункту 21.A.124(b) 

Частини-21В, що підтверджують обґрунтованість 

заявки 

Evidence supporting the application, as per  

EMAR 21.A.124(b): 

 

6. Зв’язки/домовленості з утримувачами схвалення 

конструкції (організаціями розробників), 

відмінними від зазначеної організації у Блоці 1 

Links/arrangements with design approval 

holder(s)/design organisation(s) where different from 

Block 1: 

 

7. Персонал 

Human resources: 

 

8. Прізвище особи, що підписує заявку 

Name of the person signing the application: 

 

________________________ 

Дата 

Date 

________________________ 

Підпис 

Signature 
Форма EMAR Form 60 (EMAR 21 AMC & GM edition 1.2) 
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Інструкції щодо заповнення 
 

Блок 1. Офіційне найменування та адреса організації 
Повинно вводитися найменування заявника таким, як зазначено в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань. У такому разі до компетентного органу повинна 
надаватися копія запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

Блок 2. Комерційне найменування (якщо інше) 
Вказувати комерційне найменування (за яким заявник відомий 

громадськості), якщо воно відрізняється від інформації, наведеної у Блоці 1. 
Логотип може зазначатися у цьому Блоці. 

Блок 3. Місця розташування об’єктів виробничої діяльності 
Вказувати усі місця розташування об’єктів виробничої діяльності, які 

охоплюються заявкою. Повинні зазначатися тільки місця, які безпосередньо 
знаходяться під контролем заявника, зазначеного у Блоці 1. 

Блок 4. Опис об’єктів виробничої діяльності (відповідно до заявки) 
У цьому Блоці повинна міститися додаткова інформація щодо місць 

розташування об’єктів виробничої діяльності (відповідно до схвалення за 
адресами, зазначеними у Блоці 3). У Блоці “Ідентифікація” повинні зазначатися 
вироби, компоненти і обладнання, які планується виготовляти. У Блоці 
“Припинення діяльності” повинна зазначатися будь-яка інформація щодо 
обмеження діяльності (наприклад, кількість одиниць продукції, що 
передбачається виготовити, або очікувана дата завершення виробничої 
діяльності). 

Блок 5. Дані згідно з вимогами пункту 21.A.124(b) Частини-21В, що 
підтверджують обґрунтованість заявки 

У цьому Блоці повинні міститися дані, що підтверджують визначення 
застосовності (як зазначено в параграфі 21.A.121 Частини 21-В). Крім того, 
разом із заявкою повинен надаватися короткий опис керівництва, що 
вимагається відповідно до положень пункту 21.A.125А (b) Частини-21В. 

Блок 6. Зв’язки/домовленості з утримувачами схвалення конструкції 
(організаціями розробників), відмінними від зазначеної організації у Блоці 1 

Введена тут інформація важлива для оцінки прийнятності заявки. Тому 
особливу увагу необхідно приділяти заповненню цього блоку безпосередньо 
або шляхом посилання на супровідну документацію (стосовно вимог пункту 
21.A.122 Частини 21В та AMC до пункту 21.A.122 Частини 21В). 

Блок 7 Персонал 
Інформація, яка вводиться у цьому блоці, повинна відображати кількість 

персоналу або (у разі первісного схвалення) передбачувану кількість персоналу 
для здійснення виробничої діяльності відповідно до цієї заявки (необхідно 
включати також будь-який пов’язаний адміністративний персонал). 

Блок 8 Прізвище особи, що підписує заявку 
Вводити прізвище особи, уповноваженої підписувати заявку. 
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Форма EMAR Form 65 – Схвальний лист (виробництво без схвалення організації 

виробника) 

EMAR Form 65 – Letter of Agreement [Production without POA] 
 

(компетентний орган) 

[participating Member State]  
 

СХВАЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ДОЗВОЛУ ВИРОБНИЦТВА БЕЗ СХВАЛЕННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА 

LETTER OF AGREEMENT FOR PRODUCTION WITHOUT PRODUCTION 

ORGANISATION APPROVAL 
 

(НАЙМЕНУВАННЯ ЗАЯВНИКА)  

[NAME OF THE APPLICANT] 
 

(КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ (якщо інше)) 

[TRADE NAME (if different)] 
 

(АДРЕСА ЗАЯВНИКА) 

[FULL ADDRESS OF THE APPLICANT] 
 

Дата (день, місяць, рік) 

Date (Day, Month, Year) 
 

Посилання: UA.21FВ.XXXX 

Reference: [State Code].21F.XXXX 
 

Шановні панове, 

Dear Sirs, 
 

Ваша система контролю виробництва оцінена та визначена такою, що відповідає 

положенням глави F розділу A Частини-21В. 

Your production inspection system has been evaluated and found to be in compliance with 

Section A, Subpart F of Military Part-21.  
 

Тому (за умови дотримання нижчезазначених вимог) ми погоджуємося, що доведення 

відповідності застосовним даним з розробки виробів, компонентів та обладнання (про 

які йдеться нижче) може виконуватися згідно з положеннями глави F розділу A 

Частини-21В. 

Therefore, subject to the conditions specified below, we agree that showing of conformity of 

products, parts and appliances mentioned below may be done under Section A, Subpart F of 

Military Part-21.  
 

 № одиниці 

продукції 

Код партії Заводський номер 

 No. of Units P/N S/N 
 

ПОВІТРЯНЕ СУДНО 

AIRCRAFT 
 

КОМПОНЕНТИ 

PARTS 
 

До цього схвалення застосовуються такі умови: 

The following conditions are applicable to this agreement: 
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(1) Схвальний лист є чинним, доки (зазначити найменування організації) зберігає 

відповідність положенням главі F розділу A Частини-21В. 

It is valid whilst [Company Name] remains in compliance with Section A, Subpart F of 

Military Part-21. 
 

(2) Схвальний лист повинен відповідати процедурам, зазначеним у керівництві 

(зазначити найменування організації) вих. №/дата видання ..... 

It requires compliance with the procedures specified in [Company Name] Manual Ref./Issue 

date ..... 
 

(3) Схвальний лист дійсний до ...................... 

It terminates on ...................... 
 

(4) Заява про відповідність, видана (зазначити найменування організації) відповідно 

до положень параграфа 21.А.130 Частини-21В має підтверджуватися видачею цього 

схвального листа компетентним органом відповідно до процедури 

................................................., що міститься у зазначеному керівництві.  

The statement of Conformity issued by [Company Name] under the provisions of 21.A.130 

of Military Part-21 of the abovementioned regulation shall be validated by the issuing 

Authority of this letter of agreement in accordance with the procedure  

.................................................  of the above referenced manual. 
 

(5) (Зазначити найменування організації) має негайно повідомляти компетентний 

орган, який видав цей схвальний лист, про будь-які зміни системи контролю 

виробництва, що можуть вплинути на контроль, відповідність чи льотну придатність 

виробів та компонентів, зазначених в цьому листі. 

[Company Name] shall notify the issuing Authority of this letter of agreement immediately 

of any changes to the production inspection system that may affect the inspection, 

conformity, or airworthiness of the products and parts listed in this letter. 
 

Від компетентного органу:(зазначити особу компетентного органу, що підписує) 

For the NMAA : [NMAA IDENTIFICATION] 

Дата та підпис 

Date and Signature 
 

Форма 65 EMAR (EMAR Form 65) (EMAR 21 edition 1.2) 
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Форма EMAR Form DDP – Декларація про конструкцію та характеристики 

EMAR Form DDP – Declaration of Design and Performance 

 

СТАНДАРТНА ФОРМА 

STANDARD FORM 
 

DDP No. ........................................................................................................ 
 

ВИДАННЯ №. ..................................................................................................... 

ISSUE №. 
 

1. Найменування та адреса виробника 

Name and address of manufacturer. 

2. Опис та ідентифікація комплектувального виробу, що включають: 

Description and identification of article including: 

Тип № ......................... 

Type No 

Стандарт модифікації 

Modification Standard 

Реєстрація еталонного креслення 

Master drawing record 

Вага і габаритні розміри 

Weight and overall dimensions 

3. Посилання на специфікацію, тобто номер MTSO та специфікацію конструкції 

виробника. 

Specification reference, i.e., MTSO No. and Manufacturer’s design specification. 

4. Встановлені експлуатаційні (номінальні) характеристики комплектувального 

виробу безпосередньо або через посилання на інші документи. 

The rated performance of the article directly or by reference to other documents. 

5. Особливості схвалення цього обладнання. 

Particulars of approvals held for the equipment. 

6. Посилання на звіт кваліфікаційних випробувань. 

Reference to qualification test report. 

7. Реєстраційний номер експлуатаційної документації. 

Service and Instruction Manual reference number. 

8. Заява про відповідність, яка засвідчує, що комплектувальний виріб відповідає 

застосовним технічним стандартам та встановленим вимогам льотної придатності 

та будь-які відхилення від них. 

Statement of compliance with appropriate MTSO and any deviations thereof. 

9. Зазначити рівень доведення відповідності стандарту MTSO щодо здатності 

виробу витримувати вплив різних умов навколишнього середовища або 

демонструвати різні характеристики.  

A statement of the level of compliance with the MTSO in respect of the ability of the 

article to withstand various ambient conditions or to exhibit various properties. 
 

Нижче наводяться приклади інформації, яка має тут міститися, залежно від 

властивостей комплектувального виробу та вимог стандарту MTSO. 

The following are examples of information to be given under this heading depending on 

the nature of the article and the requirements of the MTSO. 
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а) Оцінка якості навколишнього середовища 

Environmental Qualification 

i. Температура і висота 

Temperature and Altitude 

ii. Діапазон температур 

Temperature Variation 

iii. Вологість 

Humidity 

iv. Ударні експлуатаційні навантаження і ударна міцність 

Operational Shocks and Crash Safety 

v. Вібрація 

Vibration 

vi. Вибухозахист 

Explosion Proofness 

vii. Водонепроникність 

Waterproofness 

viii. Чутливість до впливу рідин 

Fluids Susceptibility 

ix. Пісок та пил 

Sand and Dust 

x. Стійкість до впливу цвілі 

Fungus Resistance 

xi. Сольовий туман 

Salt Spray 

xii. Магнітний ефект 

Magnetic Effect 

xiii. Потужність, що споживається 

Power Input 

xiv. Різке підвищення напруги 

Voltage Spike 

xv. Чутливість входів електричного живлення до впливу низьких частот 

Audio Frequency Conducted Susceptibility – Power Inputs 

xvi. Чутливість до впливу індукції 

Induced Signal Susceptibility 

xvii. Чутливість до радіочастот (що випромінюють або наводять перешкоди) 

Radio Frequency Susceptibility (Radiated and Conducted) 

xviii. Випромінювання радіочастотної енергії 

Emission of Radio Frequency Energy 

xix. Чутливість до перехідних процесів, викликаних блискавкою 

Lightning Induced Transient Susceptibility 

xx. Безпосередній вплив блискавки 

Lightning Direct Effects 

xxi. Обледеніння 

Icing 

xxii. Електростатичний розряд 

Electrostatic Discharge 

xxiii. Пожежа, займистість 

Fire, Flammability 
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(Примітка: виробник має скласти перелік зовнішніх умов для кожного з розділів 

видання EUROCAE ED-14/RTCA DO-160 (або військового еквівалентного 

стандарту), що використовувалось для кваліфікації комплектувального виробу.) 

(NOTE: The manufacturer should list environmental categories for each of the sections 

of theissue of EUROCAE ED-14/RTCA DO-160 or military equivalent standard that was 

used to qualify the article.) 
 

b) Для радіопередавачів ‒ діапазон частот, максимальна вихідна потужність, 

позначення типу модуляції та класу випромінювання. 

For radio transmitters the transmitting frequency band, maximum transmitting power, 

and emission designator. 
 

c) Робочі та граничні навантаження від тиску. 

Working and ultimate pressure loads. 
 

d) Режим роботи (наприклад, безперервний, переривчастий) або робочий цикл. 

Time rating (e.g., continuous, intermittent) or duty cycle. 
 

e) Межі точності вимірювальних приладів 

Limits of accuracy of measuring instruments. 
 

f) Будь-які інші відомі обмеження, які можуть обмежувати застосування на 

повітряному судні, наприклад, обмеження щодо місця установлення. 

Any other known limitations which may limit the application in the aircraft e.g., 

restrictions in mounting attitude. 
 

(Примітка: наведені “категорії” перераховані в чинному виданні  

EUROCAE ED-14/RTCA DO-160 (або військового еквівалентного стандарту). 

(NOTE: The “categories” referred to are those listed in the current issue of  

EUROCAE ED – 14/RTCA document DO–160 or military equivalent standard). 
 

10. Опис рівня програмного забезпечення або "Немає", якщо воно не 

застосовується. 

A statement of criticality of software or “None” if not applicable. 
 

(Примітка: Рівні програмного забезпечення визначаються в чинному виданні 

EUROCAE ED-12C/RTCA document DO–178C.) 

(NOTE: Software levels are those defined in the current issue of  

EUROCAE ED–12C/RTCA document DO–178C.) 
 

11. Опис рівня забезпечення гарантії розробки для апаратної частини програмно-

апаратного комплексу (або зазначити чи вбудована апаратна частина програмно-

апаратного комплексу у виріб чи ні). 

A statement of design assurance level for complex hardware or a statement indicating 

whether complex hardware is embedded or not in the product. 
 

(Примітка: рівні забезпечення гарантії розробки для апаратної частини програмно-

апаратного комплексу визначаються в чинному виданні  

EUROCAE ED–80/RTCA document DO–254.) 

(NOTE: Complex hardware design assurance levels are those defined in the applicable 

issue of EUROCAE ED–80/RTCA document DO–254.) 
 

12. Декларація видається відповідно до повноважень 

The declaration in this document is made under the authority of 
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………………………………………………………………(найменування виробника) 

                                                                                              (name of Manufacturer) 

(Найменування виробника) не може нести відповідальність за обладнання, яке 

використовувалось поза межами зазначених вище умов без його згоди. 

(Manufacturer’s name) cannot accept responsibility for equipment used outside the 

limiting conditions stated above without their agreement. 

 

 

Дата: …………Підписав…………………(Уповноважений представник виробника) 

Date:                  Signed                                  (Manufacturer’s authorised representative) 
EMAR Form DDP (EMAR 21 AMC & GM edition 1.2) 

Примітка: Форма EMAR Form DDP призначається для використання 

лише як Декларація про конструкцію та характеристики щодо вимог MTSO. 

Вона не призначена для використання в інших цілях. 

Note: the EMAR Form DDP is intended to be a Declaration of Design and 

Performance for MTSO requirements only. It is not configured for use for other 

purposes where a DDP may be required. 

 

 

Начальник відділу льотної придатності повітряних суден – заступник 

начальника Управління регулювання діяльності державної авіації України 

полковник                  В. ЯРОШЕНКО 
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