
Повiдомлення про оприлюдЕенпя проекту регуляторного акта

..прозатвердже#ffiНl-frl}f:ъТ;ЗЖff :fl хНУ;Т.x",ихповiтряних
суден, призначених для використанrul в державнiй авiацii УкраТни, та надання iM

доtryску до виконання польотiв"

Розробник - MiHicTepcTBo оборони УкраТни

Проект реryляторного акта розроблено вiдповiдно до статгi 7 Повiтряного
кодексу УкраiЪи та з метою здiйснення нормативно-правового регулювання питань
пiдтримання льотноi придатностi державних повiтряних суден, у частинi
нормативного вреryлюваннrI порядку тимчасового облiку експериментit!чьних
повiтряних суден, призначених для використання в державнiй авiацii УкраiЪи, та
надання iM допуску до виконання польотiв.

Проект регуляторного акта передбачас обов'язковi для виконання вимоги до
суб'сктiв господарюванtul щодо виконання ними польотiв на експериментitJIьних
повiтряних суднах, призначених для використання в державнiй авiацiТ, та надання Тм

допуску до виконання польотiв.
Порядок тимчасового облiку експериментальних повiтр"Йих суден

приЗначених для використання в державнiй авiацiТ УкраiЪи, та надання iM допуску
До Виконання польотiв визначае ocHoBHi процедури, функцii учасникiв, механiзм
ОРганiзацii i виконання робiт щодо постановки повiтряного судна на тимчасовий
Облiк Та надання допуску на виконаннlI польотiв повiтряному судну, у тому числi у
РаЗi коли розробник, виробник не виконус своТ зобов'язання iз супроводження
еКСIIлУаТацiТ виробiв авiацiЙноТ технiки, компонентiв та обладнання, пiдтримання ix
льотноТ придатностi.

ПРОект наказу MiHicTepcTBa оборони УкраiЪи 'ОПро затвердження Правил
тимчасового облiкУ експериМентiLпьних повiтряних суден, призначених для
використанtul в державнiй авiацii Украiъи, та надання iM допуску до виконання
ПОЛЬОТiВ" Та аналiз Його регуляторного впливу буле розмiщено на веб-сайтi
MiHicTepcTBa оборони УкраiЪи (www. mil. gov. ua).

СТРОК ПРИймання пропозицiй та заувiDкень до проекту регуляторного акта
становитЬ одиН мiсяцЬ з днЯ оприлюдНеншI проекту реryляторного акта та аналiзу
реryляторного вtIливу.

Пропозицii та зауваженIuIrrропозиц1l та зауваженIUI до гrроекту реryляторного акта та аналiзу його
реryляторного впливу просимо надавати в письмовiй формi на адресу Управлiння

аналiзч

регулювання дiяльностi державноi авiацii Украiни:
01135, м. КиТв, вул. Г. Андрющенка, бВ;
факс (+З 8 044) 27 l -З4-48
ПропозицiТ та зауваження також можливо надсилати на адресу !ержавноТ

службИ УкраiЪИ з питанЬ реryлятоРноТ полiтИки тарозвиткУ пiдприемництва: м. КиiЪ,
вул. ApceHrlJIbHa, 9/l1 або на електронtry адресу: info@dkpp.gov.ua.

Начальник Управлiння реryлюванIuI дiяльност
державноТ авiацiТ Украihи
,соб ), о8 20|4 р.

м.Б.кушнIрук



АнАлIз
регуляторного впливу до проекту наказу MiHicTepcTBa оборони УкраТни

"Про затвердження Правил тимчасового облiку експериментальних
повiтряних суден, призначених для використання в державнiй авiацiТ

УкраiЪи, та надання iM допуску до виконання польотiв"

1. Визначення та аналiз проблеми, яку передбача€ться розвОязати
шляхом державного реryлювання

Вiдповiдно до Повiтряного кодексу УкраiЪи уповноваженим
центрЕtльним органом виконавчоi влади в галузi державноi авiацiТ е
MiHicTepcTBo оборони УкраiЪи, на яке покладено нормативно-правове
реГулЮвання питань виконання та забезпечення випробувань нових типiв
повiтряних суден, призначених для використання в державнiй авiацiТ.

Видання наказу обумовлене необхiднiстю нормативного врегулювання
ПОряДку тимчасового облiку експериментiulьних повiтряних суден,
ПриЗначених для використання в державнiй авiацii УкраiЪи, та.надання Тм

допуску до виконання польотiв.
Вiдповiдно до частини лругоТ cTaTTi 7 Повiтряного кодексу УкраТни

ВИЗначена проблема пiдляга€ державному регулюванню з боку MiHicTepcTBa
ОбОРОни УкраiЪи, у зв'язку з чим не може бути розв'язана за допомогою
ринкових механlзмlв.

НаКаЗ ВиЗначас обов'язковi для виконання вимоги до суб'сктiв
господарювання щодо виконання ними польотiв на експеримент€шьних
ПОВiТРЯних суднах, призначених для використання в державнiй авiацiТ
УКРаiЪИ, Та наДання iM допуску до виконання полъотiв i мае мiжвiдомчий
характер та ознаки реryляторного акта.

порушена проблема мае вплив на суб'екти господарювання, яким в
уg,r,анOвленому порядку надано повноваження (лtцензtю) на провадження
господарськоi дiяльностi у сферi технiчного супроводження, експлуатацiТ,

(лiцензiю)установленому

виготовлення, ремонту або модернiзацiт авiацiйноi технiки.
за результатами обстеження iснуючот нормативно-правовоi бази

встановлено, що ана_ltогiчних чинних реryляторних akTiB немае, тому
визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою дiючих
регуляторних aKTiB або шляхом внесення змiн до них.

2. Визначення цiлей державного реryлювання

Метою видання нак€ву е визначення порядку тимчасового облiку
експериМент€UIьних повiтряних суден, призначених для використання в
державнiй авiацii Украiни, та наданнrI iM допуску до виконання польотiв.

вимоги наказу поширюються на уповноваженi органи управлiння
центрzшьниХ органiВ виконавчоТ влади, якi забезпечують експлуатацiю



державних повiтряних суден, пiдприемства авiацiйноi галузi УкраТни, ik
об'еднання, профiльнi науково-дослiднi та науково-випробува-пьнi установи
УкраiЪи в частинi, що iх стосу€ться.

3. Визначення та оцiнка Bcix прийнятних альтернативних способiв
досягнення цiлей, аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативними способами досягнення цlлеи щодо
нормативно-правового врегулювання питання ресстрац11 експеримент€UIьних
повiтряних суден та надання iM допуску до виконання польотiв можуть бути:

прийняття окремих рiшень щодо виконання польотiв на
експеримент€Lльних повiтряних суднах, призначених для використання в

державнiй авiацii Украiни;
ресстрацiя з€вначених повiтряних суден в .Щержавному peccTpi

цивiльних повiтряцих суден Украiни або ix тимчасовий облiк.
Для забезпечення застосування з€}значених способiв необхiдно

врегулювати правовi питання з тимчасового облiку експерлмент€uIьних
повiтряних суден, призначених дJuI використання в державнiй авiацiТ УкраТни,
та надання iM догrуску до виконання польотiв, у тому числi у разi коли

розробник, виробник не викону€ своi зобов'язання iз супроводження
експлуатацii виробiв авiацiйноi технiки, компонентiв та обладнання,
пiдтримання ik льотноi придатностi.

Аргументами щодо переваги обраного способу, тобто
нормативно-правового вреryлювання тимчасового облiку експериментаJIьних
повiтряних суден, призначених дJuI використання в державнiй авiацiТ УкраТни,
та надання iM допуску до виконання польотiв, с:

виключення випадкiв порушень пiд час приймально-здавzLльних та
сертифiкацiЙних полъотiв експеримент€tльними повiтряними суднами, а також
приЙмально-здавальних польотiв новими або модернiзованими повiтряними
суднами;

забезпечення контролю за виконаннrIм приймально-здавzrльних та
сертифiкацiЙних польотiв експеримент€lпьними повiтряними суднами, а також
приЙмально-здавальних польотiв новими або модернiзованими повiтряними
суднами капiтального ремонту;

забезпеченнrI прозоростi
експеримент€lJIьних повiтряних

в
суден,

роботi щодо взяття на облiк
призначених для використання в

державнiЙ авiацii УкраiЪи, та наданнrI iM допуску до виконання польотiв;
пiдвищення ефективностi контролю за

експеримент€uIьних повiтряних суден, призначених
державнiй авiацii Украiни;

забезпечення правових умов у питаннях тимчасового облiку
експериментuLпьних повiтряних суден, призначених для використання в
ДеРЖаВНiЙ авiацiТ УкраТни, та наданнrI iM допуску до виконання польотiв.

взяттям на облiк
для використання в
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4. Опис механiзмiв i заходiв, якi забезпечать розвОязання визначеноТ
проблеми шляхом прийняття реryляторного акта

Проектом цього реryляторного акта передбачено затвердження Правил
тимчасового облiку експеримент€tJIьних повiтряних суден, призначених для
використання в державнiй авiацiТ УкраiЪи, та надання Тм допуску до
виконання польотiв.

Розв'язання проблеми пропонуеться здiйснити шляхом застосування у
цих Правилах чiткого i зрозумiлого порядку постановки на тимчасовий облiк
експериментапьних повiтряних суден, призначених для використання в

державнiй авiацiТ УкраТни, та надання iM допуску до виконання польотiв.
Зокрема, у Правилах визначено:
повiтрянi судна, якi пiдлягають тимчасовому облiку;
порядок тимчасового облiку;
форми документiв, якi вiдпрацьовуються для здiйснення тимчасовоi

реестрацlr повlтряних суден;
порядок скасування тимчасового облiкового посвiдчення;
Порядок наданнrI допуску на виконання польотiв повiтрянdму судну;
вимоги з оформлення та зберiгання документацii.

5. Обrрунтування можливостей досягнення цiлей у разi прийняття
регуляторного акта

ПИтання Щодо впровадження та застосування цього реryляторного hKTa
СТОСУ€ТЬСЯ ТiЛьки суб'ектiв державноi авiацii УкраiЪи та визначеного кола
СУб'еКТiВ ГоСПодарювання - пiдприемств авiацiйноi галузi УкраiЪи, яким в

установленому порядку надано повноваження (лiцензiю) 
"а провадження

господаРсъкоi дiялъностi у сферi технiчного супроводження, експлуатацii,
виготовлення, ремонту або модернiзацii авiацiйноI технiки.

у разi прийняття регуляторного акта не вбачаеться перешкод для
забезпечення Bcix можливостей щодо досягнення визначених цiлей.

б.визначення очiкуваних результатiв прийняття реryляторного
акта

прийняття цього реryляторного акта дозволить забезпечити чiткий
порядоК постановки на тимчасовий облiк експеримент€UIьних повiтряних
суден, призначених для використання в державнiй авiацii УкраТни) та надання
iM допуску до виконання польотiв.

негативних результатiв вiд прийняття та застосування регуляторного
акта не вбачаеться.

регуляторний акт не мiстить вимог, що можуть призвести до
виникнення витрат, та норм, якi передбачаютъ проведення контролю за
виконанням вимог таlабо встановлюють санкцii за ix невиконання.

.Щосягнення запропонованим реryляторним актом встановлених цiлей е
можливим без витрат для суб'ектiв господарювання, громадян та держави.
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вигоди, якi виникатимуть внаслiдок дii запропонованого регуляторного
аКТа, ПОЛЯГаЮТЬ В ОРГаНiЗаЦiЙному yHopMyBaHHi порядку постановки на
тимчасовий облiк експеримент€UIьних повiтряних суден, призначених для
використаншI в державнiй авiацii Украiъи, надання iM допуску до виконання
польотiв та не мiстять монетарний характер.

оцiнка можливостi впровадження та виконання вимог регуляторного
акта запежно вiд pecypciB, якими розпоряджаються органи державноТ влади,
органи мiсцевого самоврядування, фiзичнi та юридичнi особи, якi повиннi
впроваджувати або виконувати цi вимоги, виконання не потребуе.

7. Обгрунryвання запропонованого строку дii реryляторного акта

I-,IPOK д11 цього реryляторного акта запропоновано встановити на
необмежений TepMiH, оскiльки дiя норм Повiтряного кодексу УкраТни, на

Строк д1l

виконаннrI яких розроблений реryляторний акт, за часом не обмежена.

8. Визначення показникiв результативностi реryляторного акта

реалiзацiя регуляторного акта в разi його прийняття матиме_позитивний
вплив, що буд. характеризуватися створенням рiвних умов у питаннi
виконаннЯ та забезпечення випробувань експеримент€lJIьних повiтряних
суден, призначених для використання в державнiй авiацii УкраТни, надання Тм
допускУ до виконання польотiв, викJIюченням будь-якого адмiнiстративного
впливу на суб'екти господарювання та корупцiйних чинникiв пiд час надання
послуг.

9. Заходио за допомогою яких бУд. здiйснюватися вiдстеження
результативностi реryляторного акта в разi його прийняття

пiсля прийняття проекту регуляторного акта вiдстеження його
результативностi бУд. здiйснювати MiHicTepcTBo оборони УкраiЪи.

Строки вiдстеження:
базове вiдстеження - до набрання чинностi наказу;
повторне вiдстеженшI - через piK пiсля набрання наказом чинностi;
перiодичне - раз на 3 роки з дня закiнчення заходiв з повторного

вiдстеження результативностi цъого нак€lзу.
пiд час вiдстеження результативностi акта будутъ вiдстежуватися

питання взаемодii мiж суб'ектами державнот авiацiт }rкрйи та
пiдприемствами авiацiйнот галузi Украiъи, що 

"uдurоть 
послуги з виконання та

забезпечення випробувань нових тйпiв повiтряних суден, призначених длявикорIIстання в державнiй авiацiТ, та повiтряних суден iноземноТ реестрацiТ.

Началъник Управлiння реryлювання дiялдностi
державноi авiацii УкраiЪи
об о8 2й4 р.

м.Б. кушнIрук


