
Про затвердження Правил

тим[Iасового облirсу

експериментальнlD( повlтряних

суден, призн€шених дJIя

використання в державнrи

авiацii Украiни, та надання iM

догryску до виконанIя польотiв

Вiдповiдно до cTaTTi 7 Повiтряного кодексу УкраiЪи та з метою

ВРеryЛЮВання тимtIасового облiку та надання допуску на виконання польотiв

еКСПеримент€lльних повiтряних суден, призначених для використання в

державнiй авiацii УкраiЪи,

НАКАЗУЮ:

[. Затвердити Правила тимчасового облiку експериментальних

ПОВiТРЯНИх сУДен, призначених для використання в державнiй авiацii

Украiни, та наданНя iM допУску до виконання польотiВ, Що додаються.



MiHicTp оборони Украiни

генерал_полковник в.в. гЕлЕтЕи



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ MiHicTepcTBa оборони УкраiЪи

Ns

IIрАвиjIА

тимчасового облiку експериментzlJIьних повiтряних сулсн,

призначених для використання в державнiй авiацiТ Украiни,

та надання iм допуску до виконання польотiв

I. Загшrьнi положення

1.1. Цi Правила визначають порядок органiзацii тимчасового облiку

еКСПеРИМеНТаЛЬНИх повiтряних суден, призначених для використання в

ДеРЖаВНiЙ аВiацiТ УкраiЪи, та надання iM допуску до виконаннrI польотiв.

1.2. Цi ПРаВила поширюються на експериментальнi повiтрянi судна пiд

чаС проведеннЯ випробувань та прийняття в експлуатацiю нових типiв

повlтряниХ суден, призначениХ длЯ викорисТання в державнiй авiацii

Украiни.

1.3. Термiни, що вживаються в цих Правилах, мають таке значення:

експлуаryюча органiзацiя - вiйськова частина, ремонтне пiдприсмство

або органiзафя будь-якот органiзацiйно-правовоi форми, яка безпосередньо
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здiйснюе експлуатацiю державних повiтряних суден та вiдповiдае за

технiчний стан;

заява на тимчасову реестрацiю повiтряного судна - офiцiйне зверненшI

заявника до уповноваженого структурного пiдроздiлу MiHicTepcTBa оборони

УкраТни з питань реryлювання дiяльностi державноТ авiацii Украiни (д-i -
Уповноважений пiдроздiл), що пiдписусться керiвником експлуатуючоТ

органiзацiТ та скрiплюеться шечаткою, з метою надання тимчасового

облiкового посвiдчення;

заявник * керiвник експлуатуючоТ органiзацiТ, який подав заяву до

Уповноваженого пiдроздiлу з метою отримання тимчасового облiкового

посвiдчення;

ресстр тимчасового облiку повiтряних суден кнч|а, в якiй

Уповноважений пiдроздiл веде поточну ресстрацiю експеримент€uIьних

повiтряних суден ;

тимчасовий облiковий номер повiтряного судна -
склада€ться з групи цифр i надасться Уповноваженим

конкретному повiтряному судну, що рееструеться в peecTpi

облiку повiтряних суден УкраiЪи.

IНШi Термiни, якi використовуються в цих ПравиJIах, вживаютъся в

значеннях, Еаведених в Повiтряному кодексi Украiни та iнших

нормативно-правових актах УкраiЪи, що регламентуютъ дiяльнiсть авiацiйноТ

га_гlузi.

[I. Загальнi вимоги

2.1. Тимчасовий облiк експеримент€tльних повiтряних суден ведеться

Уповноваженим пiдроздiлом.

2.2. Тимчасовому облiку пiдлягають експеримент€UIьнi повiтрянi судна,

зЕвначенi в пунктi |.2, з урахуванням того, що цi повiтрянi судна:

номер, якии

пiдроздiлом

тимчасового



не можуть бути BHeceHi до Державного реестру цивlльних повiтряних

суден УкраiЪи;

не пiдлягають тимчасовому облiку уповноваженим органом з питань

цивiльноi авiацiТ;

не заресстрованi в peecTpi державних повiтряних суден УкраiЪи.

2.3.Експериментальнi повiтрянi судна вносяться Уповноваженим

пiдроздiлом до реестру тимчасового облiку повiтряних суден для

забезпечення проведення випробуваIIьних, ознайомлюв€Llrьних та

контрольних польотiв, ycix видiв перельотiв, польотiв на особисте

удоскон€lлення льотного скJIаду тiльки на перiод виконання дослiдно-

конструкторських, експериментutльних та науково-дослiдних робiт, ремонту,

модернiзацii, технiчного обслуговування.

III. Порядок тимчасового облiку

3.1. З МеТоЮ постановки ексшеримент€tльного повiтряного судна на

ТИМЧаСОВиЙ облiк експлуатуюча органiзацiя подае Заяву на тимчасовий облiк

ПОВiтряного судна (додаток1) (далi - Заява) до Уповноваженого пiдроздiлу.

з.2.заява розглядаеться Уповноваженим пiдроздiлом протягом п'яти

РОбОЧИХ ДНiВ Вiд дня ii реестрацiТ. Якщ_о вiдомостi, включенi в Заяву, не

вtдповiдають цим Правилам або виникJIа потреба в розглядi додаткових

документiв, тО Уповноважений пiдроздiл надсилае змвнику вiдповiдний

письмовий запит. У цьому випадку строк розгляду Заяви не може

перевиЩуватИ п'ятИ робочих днiв з дня одержання ycix необхiдних

документiв для ресстрацii Уповноваженим пiдроздiлом.

3.3. Рiшення про тимчасовий облiк експеримент€UIьного повiтряного

судна в УкраiЪi приймаеться Уповноваженим пiдроздiлом на пiдставi
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наданих документlв.

З.4. Пiсля прийнятгя рiшення про вкJIючення експериментiшьного

повiтряного судна до Реестру тимчасового облiку повiтряних суден

(додаток2) (дшi - Ресстр) Уповноваженим пiдроздiлом експрементЕuIьному

повiтряному судну присвоюеться тимчасовий облiковий номер, який

заноситься до Реестру.

З.5. Присвоений пiд час реестрацii повirряного судна тимчасовий

облiковий номер експеримент€lльного повiтряного судна наJIежить тiльки

цЬоМУ повiтряному судну. В разi викJIючення з Ресстру цей номер не може

присвоюватися iншому експеримент€tпьному повiтряному судну.

3.б. Тимчасовий облiковий номер скJIадаеться з чотирьох арабських

ЦИфР: 1ХХХ. При цьому, перша цифра - Ц1r" - iдентифiкуе експериментЕLльне

повiтряне судно. Наступнi три цифри визначають порядковиЙ номер у
PeecTpi.

з.7. ПiсЛя занесення експериментального повiтряного судна до Реестру

УповноВажений пiдроздiл видае заявнику Тимчасове облiкове посвiдчення

повiтряного судна (додаток 3) (далi - Тимчасове посвiдчення), копiя якого

з€}лишаеться на облiку в Уповноваженому_пiдроздiлi.

3.8. Тимчасове посвiдчення пiдписуеться керiвником Уповноваженого

ПiДРОЗДiЛУ (У РаЗi його вiдсутностi - особою, яка виконуе його обов'язки) та

скрiплюеться гербовою печаткою.

3.9. У разi вiдмови в тимчасовому облiку повiтряного судна

уповноважений пiдроздiл письмово повiдомляе заявника про причини

вiдмови.



3.10. Строк дiТ Тимчасового посвiдчення не може перевищувати шести

мiсяцiв.

Пiсля закiнчення строку дii Тимчасового посвiдчення за потреби

керiвник експлуатуючоi органiзацii подае повторно документи до

Уповноваженого пiдроздirгу.

3.11. У разi псуваннrI, зношення або втрати Тимчасового посвiдчення

керiвник експлуатуючоi органiзацii проводить службове розслiдування та

надае копiю (витяг iз) нак.ву про Його результати до Уповноваженого

пiдроздiлу. Пiсля цього вида€ться дублiкат Тимчасового посвiдчення.

З.|2.Експлуатуюча органiзацiя протягом десяти робочих днiв пiсля

ЗаКiнчення виконання польотiв (перельотiв), вк€ваних у пунктi ?.З, або

строку дii Тимчасового посвiдчення письмово повiдомляе про це

уповноважений пiдроздiл та повертае Тимчасове посвiдчення.

ry. ВТРата чинностi Тимчасового облiкового посвiдчення повiтряного

судна

4.1. Тимчасове посвiдчення втрачае чиннiсть у разi:

зняття повiтряного судна з тимчасовоJо облiку повiтряних суден;

змiнИ найменуВаннЯ або мiсцезнаходження ексПлуатуючоТ органiзацii;

втрати;

закiнчення строку дii.

4.2.Тимчасове посвiдчення, яке втратило чиннiсть, повертаеться

експлуатуючою органiзацiею протягом 5 дiб до Уповноваженого пiдроздiлу.
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V. Надання допуску на виконанЕя польотiв

5.1. Експлуатуюча органiзацiя на пiдставi дiючого Тимчасового

посвiдчення, видас ,Щопуск на виконання польотiв (перельотiв) повiтряним

судном (додаток 4) за пiдписом керiвника та завiряе його печаткою.

5.2. Строк дiI Щопуску на виконання польотiв (перельотiв) повiтряним

судном не може перевищувати строку дiТ Тимчасового посвiдчення.

5.З. Вiдповiдальнiсть за забезпечення безпеки польотiв (перельотiв)

покладаеться на керiвника експJryатуючоТ органiзацiТ.

VI. Вимоги з оформленнrI та зберiгання документацii

6.1. Щокументи, якi надсилаються до Уповноваженого пiдроздiлу, за

фОРМОЮ Та змiстом повиннi вiдповiдати законодавству УкраТни та цим

Правилам.

6.2. У ся документацiя пiдлягае обов'язковiй реестрацiТ. обов'язковому

датуванню i пiдписанню пiдлягають yci службовi вiдмiтки на документах,

пов'язанi з ik проходженIutм та виконанням.

б.3. Уповноважений пiдроздiл приймае до розгляду документи у
виглядi оригiна-гliв абО завiрених керiвниками експлуатуючих органiзацiй

копiй.

б.4. В експлуатуючiй органiзацiт Тимчасовi посвiдчення зберiгаються в

окремих справах.

6.5. Щокументи' що надiйшли до Уповноваженого пiдроздiлу Для
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отримання Тимчасового посвlдченrrя, зберiгаютъся в окремiй справi р€вом з

копiею Тимчасового посвiдчення.

м.Б.куIIIнIрук



,Щодаток 1

до Правил тимчасового облiку

експериментullrьних повiтряних

суден, призначених для

використання в державнiй авiацii

УкраiЪи, та надання iM допуску до

виконання польотlв

(пункт 3.2)

зАявА
на тимtIасовий облiк повiтряного судна

Прошу поставити на тимчасовий облiк повiтряне судно

та видати тимчасове облiкове посвiдчення повiтряного судна

строком до.. .. ....року

I. Причина постановки повiтряного судна на

облiк

1) позначення повiтряного судна

розробником

2) найменування виробника

3) заводський номер

4) дата виготовленнrI

III. Експлуатуюча органiзацiя, що буд.

виконувати польоти

IV. Мiсцезнаходженш{ ексшлуатуючоi

органiзацii



Продовження додатка 1

V. Мiсце знаходження повiтряного судна

VI. ,.Щокументи, що додаються до з€lяви

Я цим документом зЕuIвJuIю, що вк€lзана вище iнформацiя е достовiрною.

З Правилами тимtIасового облiку експериментаJIьних повiтряних

суден, призначених для використання в державнiй авiацii УкраiЪи, та

наДанНя iM доггуску до виконання польотiв, затвердженими наказом

MiHicTepcTBa оборони Украiни вИ

зареестрованими в MiHicTepcTBi юстицii

заNs , ознайомлений.

Jt,
о.*, УкраiЪи

Пiдпис командира (керiвника)

Щата

м.п.

(прiзвище)

(посада)
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уIФАiFи
MIHICTEPCTBO ОБОРОНИ

уItрАп{и

.Щодаток 3

до Правил тимчасового облiку

експеримент€Lпьних повiтряних

суден, призначених для

використаннrI в державнlи авlацlr

УкраiЪи, та надання Тм допуску до

виконання польотiв

(пункт 3.7)

UKRAINE
MIMSTRY ОF DEFENCE

ОF UKRAINE

ТИМtIАСОВЕ ОБЛIКОВЕ ПОСВIДЧЕННrI
ПОВIТРЯНОГО СУД{А

Ns

1. Тимчасовий
облiковий номер
повiтряного судна

2. Виробник повiтряного
судна

3. Тип повiтряного
судна

4. Заводський номер повiтряного судна
5. ,Щата виготовлення повiтряного судна
6. Експлуатуюча органiзацiя та iT мiсцезнаходження

заресстрованих

7. L{им докуN{ентом засвiдчено, що вищезгадане повiтряне судно
знаходиться на облiку вiдповiдно до Повiтряного кодексу Украiни та
ПРаВил Тимчасового облiку експериментzlльних повiтряних суден,
ПРиЗнаЧених для використання в державнiй авiацii УкраiЪи) та надання iM
ДОПУСкУ до виконання польотiв, затверджених нак€}зом MiHicTepcTBa
оборони УкраiЪи вiд

у MiHicTepcTBi
за J\Ф

J\ъ

юстицii УкраiЪи

8. ТИМчасове облiкове посвiдченнrl повiтряного судна не е свiдченням права
власностi на повiтряне судно
9. Посвiдчення дiйсне до

Щата видачi Пiдпас

Посада
мII



,,Щодаток 4

до Правил тимчасового облiку

експеримент€Llrьних повiтряних

суден, призначених для

використання в державнiй авiацiT

УкраiЪи, та надання iM допуску до

виконання польотiв

(пункт 5.1)

ДОПУСК ДО ВИКОНАННJI ПОJЪОТIВ (ШРЕЛЬОТIВ)

ПОВIТРЯНИМ СУДНОМ

1. Назва та адреса експлуатуrочоi

органiзацiТ, яка видае доrтуск на

польоти

I_{ей ДОПУСк на виконання польотiв засвiдчу€, що повiтряне судно придатне

для безпечних польотiв з метою та в межах умов, що наведенi нижче

2. Виробник повiтряного судна: 3. Тип повiтряного судна:

4. Заводсъкий номер повiтряного судна: 5. Щата виготовлення повiтряного

судна:

б. ,.Щопуск виданий для: (мета польотiв)

7. Експлуатуюча органiзацiя, яка викоЕуе польоти:

8. Умови/зауваження: Без права комерцiйного перевезе""" ,r-о**"рЦ

багажу, вантажу, пошти та виконання авiацiйних

робiт

у. LTpoK дl1:

.Щата видачi Пдшдс

Посада

мп



Про затвердження Правил

тимчасового облiцу

експериментutльних повlтряних

суден, призначених дIя

використання в державнiй

авiацii Украiни, та надання iM

допуску до виконанIuI польотiв

Вiдповiдно до cTaTTi 7 Повiтряного кодексу УкраiЪи та з метою

вреryлювання тимtIасового облiку та надання допуску на виконання польотiв

експериментulльних повiтряних суден, призначених для використання в

державнiй авiацii УкраТни,

ъNкýýýý,,

ш


