
 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

22.01.2014 м. Київ N 44 
 
 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
06 лютого 2014 р. за N 235/25012 

Про внесення змін до наказу Міністерства оборони 
України від 07.02.2012 N 63 

Відповідно до частин першої та другої статті 7 Повітряного кодексу України, 
абзацу другого підпункту 86 пункту 4 Положення про Міністерство оборони 
України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 
406, та з метою забезпечення діяльності державної авіації України 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести до наказу Міністерства оборони України від 07 лютого 2012 року N 63 
"Про затвердження Правил реєстрації державних повітряних суден України та 
Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України", 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за N 
334/20647, такі зміни: 

пункти 2, 3 наказу викласти у новій редакції: 

"2. Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил 
України забезпечити передачу документації Служби реєстрації та сертифікації 
державних повітряних суден логістики Командування Повітряних Сил 
Збройних Сил України до Управління регулювання діяльності державної авіації 
України. 

3. Начальнику Управління регулювання діяльності державної авіації України 
забезпечити неухильне виконання вимог цього наказу.". 

2. Затвердити: 



1) зміни до Правил реєстрації державних повітряних суден України, 
затверджених наказом Міністерства оборони України від 07 лютого 2012 року N 
63, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за N 
334/20647, що додаються; 

2) зміни до Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна 
України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 07 лютого 
2012 року N 63, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 
року за N 335/20648, що додаються. 

3. Цей наказ набирає чинності з 28 лютого 2014 року, але не раніше дня його 
офіційного опублікування. 

  

Міністр оборони України П. В. Лебедєв 

ПОГОДЖЕНО:   

Міністр внутрішніх справ 
України 

генерал внутрішньої 
служби України В. Ю. Захарченко 

Голова Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій М. Болотських 

Голова Державної прикордонної 
служби України 

генерал армії України М. М. Литвин 

 
 

  

 

 

ЗМІНИ 
до Правил реєстрації державних повітряних суден України 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства оборони 
України 
22.01.2014 N 44 

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
06 лютого 2014 р. за N 235/25012 



1. У розділі II: 

1) пункт 2.11 викласти в такій редакції: 

"2.11. Реєстраційне посвідчення, свідоцтво про виключення державного 
повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України (далі - 
свідоцтво про виключення) підписуються начальником Управління 
регулювання діяльності державної авіації України (у разі його відсутності - 
особою, яка виконує його обов'язки) та скріплюються гербовою печаткою 
Управління регулювання діяльності державної авіації України."; 

2) пункт 2.13 викласти в такій редакції: 

"2.13. Польоти державних повітряних суден без розпізнавальних знаків або зі 
знаками невстановленого зразка забороняються, за винятком випробувальних 
польотів після виконання ремонтних або інших робіт, які передбачають повне 
відновлення лакофарбового покриття державного повітряного судна.". 

2. У таблиці 2 розділу III позицію "Авіація Міністерства надзвичайних 
ситуацій" замінити позицією "Авіація Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій". 

3. У таблиці додатка 1 до Правил цифри "3.5" замінити цифрами "3.4". 

4. У тексті Правил слова "Служба реєстрації та сертифікації державних 
повітряних суден України Міноборони України" у всіх відмінках замінити 
словами "Управління регулювання діяльності державної авіації України" у 
відповідних відмінках. 

  

Начальник Управління регулювання 
діяльності державної авіації України І. С. Руснак 
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