
 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

30.11.2016 м. Київ N 650 
 
 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
23 грудня 2016 р. за N 1687/29817 

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових 
актів Міністерства оборони України в галузі 

регулювання державної авіації України 

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України та з метою удосконалення 
нормативно-правового регулювання діяльності в галузі державної авіації 
України 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства 
оборони України в галузі регулювання державної авіації України, що 
додаються. 

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

  

Міністр оборони України 
генерал армії України С. Т. Полторак 

ПОГОДЖЕНО:   

Т. в. о. Голови Державної  
прикордонної служби України 

генерал-лейтенант В. Серватюк 

Голова Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій М. О. Чечоткін 

Міністр внутрішніх справ України А. Б. Аваков 



 
 

  

 

 

ЗМІНИ 
до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України в 

галузі регулювання державної авіації України 

1. У пункті 2 розділу I Правил виконання польотів державної авіації України, 
затверджених наказом Міністерства оборони України від 05 січня 2015 року N 
2, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 січня 2015 року за N 
82/26527: 

1) абзац третій викласти в такій редакції: 

"авіаційний персонал державної авіації України - персонал, який пройшов 
спеціальну фахову підготовку, має свідоцтво (документ встановленого зразка), а 
саме: льотний склад САД ДА, наземний склад авіації СДА, наземний склад 
авіації, який безпосередньо здійснює керівництво польотами та управління 
повітряним рухом, виконує операції з підтримання льотної придатності 
(технічної експлуатації) ПС, їх компонентів та обладнання;"; 

2) абзац двадцять п'ятий викласти в такій редакції: 

"льотний склад - особи САД ДА, які мають спеціальну підготовку і виконують 
функціональні обов'язки у складі екіпажу на борту ПС у польоті;"; 

3) абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції: 

"наземний склад авіації - посадові особи центральних органів виконавчої влади, 
органів військового управління, органів управління авіації центральних органів 
виконавчої влади (далі - ЦОВВ), Національної гвардії України та Збройних Сил 
України, установ та організацій, їх структурних підрозділів, які пройшли 
спеціальну фахову підготовку, безпосередньо впливають на безпеку польотів, 
організовують та здійснюють діяльність з усіх видів забезпечення польотів, з 
підтримання льотної придатності ПС, їх компонентів та обладнання (усунення 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства оборони 
України 
30 листопада 2016 року N 650 

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України 
23 грудня 2016 р. за N 1687/29817 



дефектів або пошкоджень, виконання підготовок до польотів, технічного 
обслуговування та/або ремонту, контрольних оглядів, директив льотної 
придатності, експлуатаційних директив, вимог щодо підтримання льотної 
придатності, заходів у зв'язку з виникненням проблем із безпекою польотів, 
модернізації та модифікації), з керівництва польотами та управління повітряним 
рухом, з нормативно-правового регулювання, з керівництва та контролю за 
забезпеченням і виконанням польотів та наземний склад авіації СДА;"; 

4) абзац шістдесят четвертий викласти в такій редакції: 

"суб'єкти державної авіації - САД ДА, крім ЦОВВ, органів управління авіації 
(далі - ОУА) ЦОВВ, ЗСУ та Національної гвардії України;". 

2. В Інструкції про класифікацію авіаційного персоналу державної авіації 
України, затвердженій наказом Міністерства оборони України від 05 січня 2015 
року N 3, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 23 січня 2015 року за N 
79/26524: 

1) у розділі I: 

у пункті 1.3: 

абзаци другий, третій викласти в такій редакції: 

"авіаційний персонал державної авіації України - персонал, який пройшов 
спеціальну фахову підготовку, має свідоцтво (документ встановленого зразка), а 
саме: льотний склад суб'єктів авіаційної діяльності державної авіації, наземний 
склад авіації суб'єктів державної авіації (далі - СДА), наземний склад авіації, 
який безпосередньо здійснює керівництво польотами та управління повітряним 
рухом, виконує операції з підтримання льотної придатності (технічної 
експлуатації) повітряних суден, їх компонентів та обладнання; 

льотний склад - особи суб'єктів авіаційної діяльності державної авіації, які 
мають спеціальну підготовку і виконують функціональні обов'язки у складі 
екіпажу на борту повітряного судна в польоті;"; 

абзац п'ятий викласти в такій редакції: 

"наземний склад авіації - посадові особи центральних органів виконавчої влади 
(далі - ЦОВВ), органів військового управління, органів управління авіації 
ЦОВВ, Національної гвардії України та Збройних Сил України, установ та 
організацій, їх структурних підрозділів, які пройшли спеціальну фахову 
підготовку, безпосередньо впливають на безпеку польотів, організовують та 
здійснюють діяльність з усіх видів забезпечення польотів, з підтримання льотної 
придатності повітряних суден, їх компонентів та обладнання (усунення дефектів 
або пошкоджень, виконання підготовок до польотів, технічного обслуговування 
та/або ремонту, контрольних оглядів, директив льотної придатності, 



експлуатаційних директив, вимог щодо підтримання льотної придатності, 
заходів у зв'язку з виникненням проблем із безпекою польотів, модернізації та 
модифікації), з керівництва польотами та управління повітряним рухом, з 
нормативно-правового регулювання, з керівництва та контролю за 
забезпеченням і виконанням польотів та наземний склад авіації СДА;"; 

доповнити пункт 1.3 абзацом шостим такого змісту: 

"наземний склад авіації СДА - особи, які здійснюють організацію польотів, 
управління повітряним рухом, технічну експлуатацію повітряних суден та всі 
види забезпечення польотів;". 

У зв'язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом сьомим; 

2) у розділі II: 

пункт 2.1 викласти в такій редакції: 

"2.1. АП ДАУ за напрямом діяльності поділяється на: 

льотний склад; 

наземний склад авіації СДА; 

персонал наземного складу авіації, який безпосередньо здійснює керівництво 
польотами та управління повітряним рухом; 

персонал наземного складу авіації, який безпосередньо виконує операції з 
підтримання льотної придатності (технічної експлуатації) повітряних суден, їх 
компонентів та обладнання."; 

абзац третій пункту 2.3 викласти в такій редакції: 

"персонал з керівництва польотами та управління повітряним рухом (особи 
групи управління польотами, пунктів управління СДА, що здійснюють 
безпосереднє управління польотами);"; 

доповнити розділ II пунктом 2.5 такого змісту: 

"2.5. Класна кваліфікація наземного складу авіації суб'єктів авіаційної 
діяльності присвоюється відповідно до вимог чинних нормативно-правових 
актів ЦОВВ.". 

Начальник Управління регулювання 
діяльності державної авіації України М. Б. Кушнірук 
 


