
 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
 

 

НАКАЗ 
 

 

Начальника Управління регулювання діяльності державної авіації України 

(з основної діяльності) 
 

 

11 06 2019                                       м. Київ                                                  № 21 

 

 

Про затвердження Прийнятних 

методів доведення відповідності та 

Керівного матеріалу до Глави Р 

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) 

 

 

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 Прийнятні методи доведення відповідності та Керівний 

матеріал до Глави Р 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), затверджених 

наказом Міністерства оборони України від 03 листопада 2016 року № 586  

(у редакції наказу Міністерства оборони України від 20 лютого 2019  

року № 70), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2016 

року за № 1603/29733. 

 

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ начальника Управління 

регулювання діяльності державної авіації України від 21 лютого 2019 року № 5 
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“Про затвердження Прийнятних методів доведення відповідності та Керівного 

матеріалу до Глави Р 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)”. 

 

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

авіаційної діяльності державної авіації використання Прийнятних методів 

доведення відповідності та Керівного матеріалу до Глави Р 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 виконання відповідних вимог зазначених правил. 

 

4. Уповноважити відділ льотної придатності повітряних суден 

Управління регулювання діяльності державної авіації України довести цей 

наказ до відома організацій розробника (виробника) та суб’єктів авіаційної 

діяльності державної авіації України.  

 

5. 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 

11.06.2019  № 21 

 

 

Прийнятні методи доведення відповідності та Керівний матеріал до Глави Р 

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) 

 

(Acceptable Means of Compliance and  

Guidance Material (Military Part-21 AMC & GM)) 

 

І. Вступна частина 

 

1. Ці Прийнятні методи доведення відповідності (далі – АМС) і Керівний 

матеріал (далі – GM) (далі – AMC&GM) встановлюють умови та забезпечують 

виконання вимог і процедур (зазначених у Главі Р 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), затверджених наказом Міністерства оборони України від 03 

листопада 2016 року № 586 (у редакції наказу Міністерства оборони України 

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

12 грудня 2016 року за № 1603/29733 (далі – Правила)) компетентним органом, 

організаціями розробника (виробника) та суб’єктами авіаційної діяльності 

державної авіації. 

2. Ці AMC&GM поширюються та є обов’язковими для персоналу 

компетентного органу, організацій розробника (виробника) та суб’єктів 

авіаційної діяльності державної авіації. 

3. У цих AMC&GM терміни вживаються у значеннях, наведених у 

Правилах. 

4. Ці AMC&GM до Глави Р Правил розроблено з використанням 

наведених нижче документів, а саме: 

“European Military Airworthiness Requirement. EMAR 21 AMC & GM”, 

видання 1.3, схваленого 01 лютого 2018 Форумом військових органів льотної 

придатності (Military Airworthiness Authorities Forum (MAWA Forum)) під 

егідою Європейського оборонного агентства (European Defence Agency (EDA)); 

“EMAR Forms Document”, видання 1.3, схваленого 07 червня 2017 

MAWA Forum під егідою EDA; 

“European Military Airworthiness Document. EMAD 1 Acronyms and 

Definitions Document”, видання 1.3, схваленого 10 жовтня 2017 MAWA Forum 

під егідою EDA; 
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ІІ. Прийнятні методи доведення відповідності та Керівний матеріал  

 

ГЛАВА Р – ДОЗВІЛ (ВІЙСЬКОВИЙ) НА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ 

 

GM до Глави P 

 

Процес отримання дозволу (військового) на виконання польотів, може 

бути описаний наступним чином: 

1. Блок-схема 1: загальне уявлення; 

 

Експлуатуюча організація/Власник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                         НІ 
                  

 

 
 

                                  ТАК 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наявність схвалених 

умов виконання 

польотів 

1 

Необхідність в дозволі на виконання 

польотів 
 

 

Видача дозволу на 

виконання польотів 

 

 

Зміни 

 

Схвалення умов 

виконання польотів 

4 

3 

2 
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2. Блок-схема 2: схвалення умов польоту; 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                  ТАК 

 

 

 

                                 НІ 

 

 

 

                     НІ 

 

 

 

 

                        ТАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

Процес 

схвалення 

[21.А.710(b)] 

Стосується 

безпеки 

конструкції? 

Заявка до 

компетентного органу 

[21.А.709(а)(2), 

АМС 21.А.709(b)] 

Заявка до 

компетентного 

органу з необхідною 

інформацією та 

формою схвалення 

[21.А.709(а)] 

 

3 

 

Випадок 

відноситься до сфери 

повноважень? 

Процес 

схвалення 

[21.А.710(b)] 

Звернення до 

організації 

розробника з 

відповідними 

повноваженнями 

Процес 

схвалення 

[21.А.710(a)(2)] 

Процес 

схвалення 

[21.А.710(a)(1)] 
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3. Блок-схема 3: видача дозволу (військового) на виконання польотів; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     НІ 

 

 

 

 

               ТАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

Видача дозволу на 

виконання польотів 

[21.А.711] 

Заявник має 

повноваження для 

видачі дозволу на 

виконання польотів? 

Видача дозволу на 

виконання польотів 

[21.А.711] 

Заявка до 

компетентного 

органу 

[21.А.707/21.А.711] 

 

Дозвіл на 

виконання 

польотів 



5 
 

 

4. Блок-схема 4: зміни після першої видачі дозволу (військового) на 

виконання польотів. 

 

 
 

 

 

 

 

 

     ТАК 

 

 

 

 

             НІ 

 

 

      НІ 

 

 

 
   ТАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        ТАК 
 

 

 

 
                                                          НІ 
 

 

 

  

Заявка до 

компетентного 

органу 

[21.А.709(a), 

АМС 21.А.709(b)] 

Звернення до 

організації розробника 

з відповідними 

повноваженнями 

4 

Процес 

схвалення 

21.А.710(b) 

Стосується 

безпеки 

конструкції? 

Заявка до 

компетентного 

органу з необхідною 

інформацією та 

формою схвалення 

[21.А.709(а)] 

Випадок 
відноситься до 

сфери 
повноважень? 

Процес 

схвалення 

21.А.710(b) 

Процес 

схвалення 

21.А.710(а)(2) 

Процес 

схвалення 

21.А.710(а)(1) 

Є необхідність видачі 
нового дозволу на 

виконання польотів? 
[21.А.713] 

КІНЕЦЬ 

3 
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GM 21.A.701 Дозвіл (військовий) на виконання польотів (коли сертифікат 

льотної придатності або обмежений сертифікат льотної придатності не може 

бути видано) 

 

Сертифікат льотної придатності (обмежений сертифікат льотної 

придатності) не може видаватися для окремого повітряного судна (далі ‒ ПС), 

якщо неможливо дотримуватися стандартних вимог щодо підтримання льотної 

придатності. У такому разі, якщо ПС відповідає стандартній конструкції (що 

доводить його здатність виконувати безпечний політ відповідно до визначених 

умов), може видаватися дозвіл (військовий) на виконання польотів. У параграфі 

21.A.701 Правил визначені випадки, коли може видаватися дозвіл (військовий) 

на виконання польотів, а у цьому GM для таких випадків надається додаткова 

інформація та типові приклади для пояснення (цей перелік прикладів не є 

вичерпним): 

а) під час виконання дослідно-випробувальних польотів: 

випробування нового ПС або модифікацій; 

випробування нових конфігурацій планера, двигуна, повітряного гвинта 

та обладнання; 

випробування нових елементів техніки пілотування; 

b) під час виконання польотів для доведення відповідності правилам або 

сертифікаційним вимогам: 

сертифікаційні льотні випробування для отримання сертифіката типу 

(військового), додаткового сертифіката типу (військового), схвалення змін до 

сертифікатів типу (військових) або MTSO схвалення; 

с) під час виконання тренувальних польотів екіпажів організацій 

розробника (виробника): 

польоти для тренування екіпажу, який буде виконувати льотні 

випробування за програмою розробника (виробника) до моменту схвалення 

конструкції або видачі сертифіката льотної придатності; 

d) під час виконання новими виготовленими ПС виробничих льотних 

випробувань: 

для встановлення відповідності схваленій конструкції, як правило це буде 

та сама програма для ряду подібних ПС; 

e) під час виконання перельотів ПС між виробничими об’єктами 

(відповідно до завдань виробництва): 

переліт “зеленого” ПС для завершення його виробництва; 

f) під час виконання польотів ПС, коли його приймає замовник: 

до моменту продажу (реєстрації) ПС; 

g) під час виконання польотів, пов’язаних з поставкою (експортом) ПС: 

до моменту реєстрації ПС у державі, де буде видано сертифікат льотної 

придатності; 

h) під час виконання польотів ПС, коли його приймає компетентний 

орган: 

у разі перевірки льотного випробування компетентним органом до 

моменту видачі сертифіката льотної придатності; 
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i) під час виконання польотів з метою проведення дослідження ринку та 

комерційних презентацій, включаючи тренування екіпажу замовника: 

польоти з метою проведення дослідження ринку, комерційних 

презентацій та тренування екіпажу замовника на ПС, для якого сертифікат типу 

(військовий) не видано або на ПС, для якого відповідність схваленій 

конструкції ще не встановлено, або на незареєстрованому ПС до моменту 

видачі сертифіката льотної придатності; 

j) при виконанні польотів для участі у виставках та авіашоу: 

польоти ПС до місця проведення виставки або шоу і участь у їх 

проведенні до видачі схвалення конструкції, або до підтвердження 

відповідності схваленій конструкції; 

k) під час виконання перельотів ПС до місця проведення технічного 

обслуговування або до місця перегляду льотної придатності, або до місця 

зберігання, якщо: 

технічне обслуговування не може виконуватися відповідно до схвалених 

програм; 

неможливо дотримуватись Директив льотної придатності; 

певне обладнання (що не входить до Основного мінімального переліку 

обладнання (MMEL)) непридатне для експлуатації; 

ПС зазнало пошкодження, що перевищує встановлені обмеження; 

l) під час виконання польотів ПС на понаднормативну дальність над 

водою або над земною поверхнею, де немає придатних для посадки засобів чи 

відповідного палива, з вагою, що перевищує його максимальну сертифіковану 

злітну вагу: 

здійснюється нагляд за перельотами ПС з додатковою ємністю палива; 

m) під час виконання спроб встановлення рекордів ПС. 

n) під час виконання польотів ПС, що відповідає застосовним вимогам 

льотної придатності, але для якого не забезпечено відповідність вимогам 

захисту довкілля (де застосовується): 

польоти ПС, на якому доведено відповідність усім застосовним вимогам 

льотної придатності, але не доведено відповідність вимогам захисту довкілля; 

o) для окремого ПС, яке не відповідає сертифікату льотної придатності 

або обмеженому сертифікату льотної придатності: 

для ПС, яке практично не може відповідати всім застосовним вимогам 

льотної придатності (наприклад, ПС без утримувача сертифіката типу 

(військового), яке узагальнено називається “сирітським"), або ПС, яке 

перебувало під національною системою дозволу (військового) на виконання 

польотів, і для якого не було доведено відповідність усім застосовним вимогам. 

Варіант видачі дозволу (військового) на виконання польотів для таких ПС має 

застосовуватися тільки в тому випадку, якщо сертифікат льотної придатності 

або обмежений сертифікат льотної придатності не може бути видано у зв'язку з 

умовами, що не знаходяться безпосередньо під контролем власника  

ПС (наприклад, відсутність належним чином сертифікованих запасних 

компонентів). 
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Примітка: наведений перелік містить випадки, коли дозвіл (військовий) 

на виконання польотів МОЖЕ видаватися, проте це не означає, що у наведених 

випадках дозвіл (військовий) на виконання польотів МАЄ видаватися. Якщо 

доступні інші законні засоби, що дозволяють призначений політ (польоти), їх 

також можливо використовувати. 

 

GM 21.A.701 Сфера застосування 

 

ПС, що зареєстроване в країні, яка не застосовує EMAR і 

використовується для льотних випробувань організацією, яка має своє основне 

місце діяльності в державі, що застосовує EMAR, залишається під 

повноваженнями Компетентного органа держави своєї реєстрації. 

Компетентний орган або відповідно схвалена організація розробника (країни де 

використовується ПС) можуть надавати (за запитом) технічну допомогу 

державі реєстрації для видачі дозволу (військового) на виконання польотів 

(Форма EMAR Form 20b) відповідно до застосовних правил держави реєстрації. 

 

GM 21.A.703 Заявник на отримання дозволу (військового) на виконання 

польотів 

 

Заявник на отримання дозволу (військового) на виконання польотів може 

бути особою, яка не є зареєстрованим власником цього ПС. Оскільки 

утримувач цього дозволу буде нести відповідальність за забезпечення 

постійного дотримання всіх умов та обмежень, пов'язаних з дозволом 

(військовим) на виконання польотів, заявник на отримання дозволу має бути 

особою або організацією, придатною взяти на себе цю відповідальність. 

Зокрема, організації, які розробляють, модифікують або обслуговують 

ПС, мають бути (як правило) утримувачами відповідних дозволів на виконання 

польотів. Належно схвалена організація розробника може подавати заявку, щоб 

схвалювати умови польоту, використовуючи свої повноваження відповідно до 

положень підпункту 21.A.263(b)(1) Правил. 

 

GM 21.A.705 Зарезервовано 

 

GM 21.A.707(b) Заявка 

 

Дозвіл (військовий) на виконання польотів має видаватися Компетентним 

органом відповідно до поданої заявки за Формою EMAR Form 21. 

 

GM 21.A.708(b)(6) Підтримання льотної придатності 

 

У більшості випадків, простого посилання на існуючі вимоги щодо 

технічного обслуговування буде достатньо для ПС, що має тимчасово 

недійсний сертифікат льотної придатності. Для інших ПС ці вимоги повинно 
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бути запропоновано заявником як частина умов польоту. Для схвалених 

організацій вони можуть включатися до їх процедур. 

 

GM № 1 до 21.A.708(с) Безпечний політ 

 

Безпечний політ (як правило) означає тривалий безпечний політ та 

приземлення, але в деяких виняткових випадках (наприклад, випробувальний 

політ з підвищеним ризиком) він (безпечний політ) може означати, що ПС 

здатне виконувати політ так, щоб в першу чергу забезпечувати безпеку третіх 

сторін на території, над якою пролітатиме ПС, екіпажу ПС та інших фахівців 

(якщо вони залучаються). Таке визначення "безпечного польоту" не має 

тлумачитися як дозвіл льотчику-випробувачу, оснащеному парашутом і 

плануючому політ над малонаселеною місцевістю, вилітати у випробувальний 

політ, маючи повне усвідомлення, що існує велика ймовірність втрати ПС. 

Заявник має проявляти розумну обережність щоб мінімізувати ризики (що 

стосуються безпеки) та бути впевненим, що існує достатня вірогідність 

здійснення польоту без шкоди або пошкодження ПС та осіб, що знаходяться на 

його борту, іншого майна або інших осіб, що перебувають в повітрі чи на землі. 

 

GM № 2 до 21.A.708(c) Обґрунтування 

 

Обґрунтування має включати аналіз, розрахунки, випробування або інші 

заходи, що використовуються для визначення, за яких умов або обмежень ПС 

може безпечно виконувати політ. 

 

GM 21.A.708(d) Контроль конфігурації ПС 

 

Заявник має встановлювати систему контролю за будь-якою зміною або 

ремонтом зробленими на ПС, щоб визначати зміни або ремонти, які не 

скасовують умов, встановлених для отримання дозволу (військового) на 

виконання польотів. Всі інші зміни (умов) мають схвалюватися відповідно до 

положень пункту 21.A.713 Правил та (за потреби) має видаватися новий дозвіл 

(військовий) на виконання польотів (відповідно до положень параграфа 

21.A.711 Правил). 

 

AMC 21.A.709(b) Подання документації, що підтверджує встановлення 

умов польоту 

 

Разом із заявкою мають подаватися документи (що підтверджують умови 

польоту) і заповнену всією відповідною інформацією Форму EMAR Form 18b. 

Якщо повний набір даних не підготовлено на момент подачі заявки, то відсутні 

елементи можуть надаватися пізніше. У такому разі форма схвалення (Форма 

EMAR Form 18b) має надаватися лише тоді, коли всі дані будуть в наявності, 

щоб заявник міг зробити заяву, яка вимагається в блоці 9 Форми EMAR Form 

18b. 
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GM 21.A.710 Схвалення умов польоту 

 

1. Схвалення умов польоту стосується безпеки конструкції, якщо: 

а) ПС не відповідає схваленій конструкції;  

b) не дотримуються обмеження льотної придатності, сертифікаційні 

вимоги до технічного обслуговування або директиви з льотної придатності; 

c) умови призначеного польоту (польотів) знаходяться за межами 

схваленого переліку обмежень. 

2. Прикладами, коли схвалення умов польоту не стосується безпеки 

конструкції, є: 

а) виробничі льотні випробування з метою встановлення відповідності; 

b) поставка (експорт) нового ПС, конструкція якого схвалена; 

c) доведення, що зберігається відповідність стандарту, раніше 

прийнятому Компетентним органом для ПС (типу ПС), під час процедури 

отримання або поновлення сертифіката льотної придатності (обмеженого 

сертифіката льотної придатності). 

 

AMC 21.A.711 Видача дозволу (військового) на виконання польотів 

 

Як альтернативний спосіб дотримання вимог положень Глави Р, дозвіл 

(військовий) на виконання польотів для ПС, призначеного для проведення 

льотних випробувань, має видаватися відповідно до процедури отримання 

дозволу (військового) на виконання льотних випробувань (далі ‒ MFTP) (має 

також бути визначено процес схвалення умов льотного випробування). Процес 

отримання MFTP було спеціально розроблено для використання під час 

проведення військових льотних випробувань та надання можливості більш 

тіснішої співпраці між країнами-учасницями, використовуючи єдиний MFTP. 

 

GM 21.A.711 (e) Додаткові умови та обмеження 

 

Компетентний орган може прописувати умови та обмеження, які роблять 

умови, схвалені згідно з положеннями параграфа 21.A.710 Правил більш 

конкретними (наприклад, обмеження повітряного простору) або умови, що 

знаходяться поза рамками зазначеного в пункті 21.A.708(b) Правил (наприклад, 

наявність ліцензії на радіостанцію). 

 

GM 21.A.713 Зміни 

 

Зміни до схвалених умов чи пов'язаних з ними обґрунтувань, що не 

впливають на зміст дозволу (військового) на виконання польотів, не вимагають 

видачі нового дозволу (військового) на виконання польотів. У разі потреби 

нової заявки, обґрунтування для схвалення умов польоту необхідно надавати 

лише змінам. 
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GM 21.A.719 Передача дозволу (військового) на виконання польотів 

 

Дозвіл (військовий) на виконання польотів видається на підставі заяви 

заявника, яка містить обставини запропонованого польоту (польотів), які 

(деякі) є специфічними для заявника. Відповідно, якщо змінюється утримувач 

дозволу (військового) на виконання польотів або змінюються права власності, 

або змінюється реєстрація, то підстава, згідно з якою видано дозвіл 

(військовий) на виконання польотів, неминуче втрачає силу. Такі зміни 

вимагають нової заявки відповідно до положень параграфа 21.A.707 Правил. 

 

 

Начальник відділу льотної придатності повітряних суден – заступник 

начальника Управління регулювання діяльності державної авіації України 

полковник                  В. ЯРОШЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


