
 
 

 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
 
 

НАКАЗ 
 
 

Начальника Управління регулювання діяльності державної авіації України 
(з основної діяльності) 

 
 
“ 28 ”  грудня  2016 року                       м. Київ                                              № 77 

 
 

Про затвердження Методичних 
рекомендацій державної авіації 
(МРДА-05/16) 

 
 
З метою впровадження єдиного порядку встановлення на державні 

повітряні судна України розпізнавальних знаків, що не визначені 
Положенням про розпізнавальні знаки, які наносяться на повітряні судна 
державної авіації Україні, затвердженим наказом Міністерства оборони 
України від 20.07.2015 № 347, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 04 серпня 2015 року за № 935/27380 

 
 

НАКАЗУЮ: 
 
 
1. Затвердити Методичні рекомендації державної авіації про порядок 

встановлення на державні повітряні судна розпізнавальних знаків, що не 
визначені Положенням про розпізнавальні знаки, які наносяться на повітряні 
судна державної авіації Україні (МРДА-05/16), що додаються. 

 
 
2. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 

льотної придатності повітряних суден – заступника начальника Управління 
регулювання діяльності державної авіації України. 
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3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 
 
 

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



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ начальника Управління 
регулювання діяльності державної 
авіації України 
“ 28 ” грудня 2016 року   № 77 

 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
державної авіації про порядок встановлення на державні повітряні судна 
розпізнавальних знаків, що не визначені Положенням про розпізнавальні 

знаки, які наносяться на повітряні судна державної авіації України 
(МРДА-05/16) 

 
1. Загальні положення 
 
1.1. Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги 

органам управління авіації Збройних Сил України, центральних органів 
виконавчої влади, інших військових формувань, утворених відповідно до 
законів України, розробникам (виробникам) повітряних суден під час 
підготовки проектів наказів (розпорядчих документів) щодо встановлення 
розпізнавальних знаків, що не визначені Положенням про розпізнавальні 
знаки, які наносяться на повітряні судна державної авіації Україні, 
затвердженим наказом Міністерства оборони України від 20.07.2015 № 347, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2015 року за 
№ 935/27380 (далі – Положення), на державні повітряні судна або 
експериментальні повітряні судна, які призначені для використання в 
державній авіації України. 

1.2. Методичні рекомендації тлумачать окремі статті Положення щодо 
визначення єдиного порядку здійснення відповідної процедури. 

1.3. Положенням встановлено та визначено порядок нанесення всіх 
основних та деяких обов’язкових додаткових розпізнавальних знаків. Решта 
розпізнавальних знаків, що не визначені цим Положенням, встановлюються 
наказами (письмовими розпорядчими документами) відповідних посадових 
осіб, яким надано на це право. Наведене у пункті 3 розділу ІІІ Положення 
словосполучення “інші розпізнавальні знаки” включає в себе всі необов’язкові 
додаткові та інші розпізнавальні знаки. 

1.4. На державні повітряні судна та на експериментальні повітряні 
судна (далі – повітряні судна) можуть встановлюватись та наноситись 
необов’язкові додаткові та інші розпізнавальні знаки (далі – необов’язкові 
додаткові розпізнавальні знаки). 
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1.5. До необов’язкових додаткових розпізнавальних знаків належать: 
знаки (емблеми) центральних органів виконавчої влади України 

(відомств), видів Збройних Сил України та інших військових формувань; 
особливі надписи; 
особливі зображення; 
надписи типу та модифікацій повітряного судна; 
емблеми (фірмові знаки) тощо. 
Необов’язкові додаткові розпізнавальні знаки наносяться на повітряні 

судна на весь період їх експлуатації (постійні) або тільки на визначений 
строк (тимчасові). 

1.6. Терміни, які використовуються в Методичних рекомендаціях, 
вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України та в 
інших нормативно-правових актах України з питань діяльності державної 
авіації України. 

 
2. Права керівників щодо встановлення для повітряних суден 

необов’язкових додаткових розпізнавальних знаків 
 
2.1. Державним повітряним суднам присвоєння імен фізичних осіб, 

ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій здійснюється на 
підставі Закону України “Про присвоєння юридичним особам та об’єктам 
права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових 
дат, назв і дат історичних подій”. 

2.2. Встановлення необов’язкових додаткових розпізнавальних знаків 
здійснюється за наказами командувачів видів Збройних Сил України, 
Національної гвардії України, Адміністрації Державної прикордонної служби 
України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій  
(далі – Уповноважена посадова особа) за погодженням з Уповноваженим 
структурним підрозділом Міністерства оборони України з питань 
регулювання діяльності державної авіації України (далі – Уповноважений 
підрозділ Міноборони). 

2.3. У період авіаційних навчань для розрізнення однотипних 
державних повітряних суден, а також під час проведення спортивних 
змагань, випробувань державних повітряних суден у повітрі, участі в 
демонстраційних польотах та в інших випадках дозволяється за потреби за 
наказом відповідних керівників наносити на державні повітряні судна 
тимчасові розпізнавальні знаки. Тимчасові розпізнавальні знаки наносяться 
фарбами, що легко змиваються та не псують лакофарбове покриття 
повітряного судна. Накази (розпорядчі документи) відповідних керівників 
про встановлення тимчасових розпізнавальних знаків не потребують 
погодження з Уповноваженим підрозділом Міноборони. 
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2.4. Розгляд та погодження Схеми зображення та нанесення 
необов’язкових додаткових розпізнавальних знаків на повітряне судно  
(далі – Схема) здійснюється Уповноваженим підрозділом Міноборони з 
метою контролю за дотриманням вимог Положення. 

 
3. Порядок встановлення для повітряних суден необов’язкових 

додаткових розпізнавальних знаків 
 
3.1. Встановлення та нанесення на повітряні судна необов’язкових 

додаткових розпізнавальних знаків здійснюється з метою розпізнавання 
(визначення): 

призначення повітряного судна (військове, невійськове, застосування 
його під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій); 

особливостей застосування повітряного судна (міжнародні операції з 
підтримання миру і безпеки, навчання або демонстрації повітряного судна тощо); 

належності повітряного судна (до виду, роду Збройних Сил України, 
центральних органів виконавчої влади, інших військових формувань, 
утворених відповідно до законів України або їх структурних підрозділів тощо); 

конкретного екземпляра повітряного судна (тип, модифікація, особливі 
надписи, особливі зображення, емблеми (фірмові знаки) тощо). 

3.2. Керівник органу управління авіації Збройних Сил України, 
центральних органів виконавчої влади, інших військових формувань, 
утворених відповідно до законів України, подає на погодження до 
Уповноваженого підрозділу Міноборони проект Схеми, оформленої 
відповідно до зразка, наведеного у додатку до цих Методичних 
рекомендацій. 

3.3. Проект Схеми розглядається Уповноваженим підрозділом 
Міноборони протягом п’яти робочих днів від дня офіційного одержання. 
У разі, якщо Схема або відображені елементи Схеми не відповідають 
вимогам Положення та цим Методичним рекомендаціям, то заявникові 
надається відповідне повідомлення, а процедура погодження здійснюється 
після доопрацювання попереднього варіанту Схеми. 

3.4. На підставі погодженої Уповноваженим підрозділом Міноборони 
Схеми орган управління авіації Збройних Сил України, центральних органів 
виконавчої влади, інших військових формувань, утворених відповідно до 
законів України, розробляє та подає на затвердження Уповноваженій 
посадовій особі проект наказу (розпорядчого документу) про встановлення і 
нанесення на повітряні судна необов’язкових додаткових розпізнавальних 
знаків на повітряне судно. 

3.5. Копія наказу (розпорядчого документу) надсилається до 
Уповноваженого підрозділу Міноборони в місячний термін з дати 
затвердження посадовою особою, якій надано це право. 
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4. Підготовка та погодження Схеми зображення та нанесення 
необов’язкових додаткових розпізнавальних знаків на повітряні судна  

 
4.1. Схема виконується кольоровою на аркуші формату А3 (А4) 

книжкової (альбомної) орієнтації аркуша. У разі необхідності допускається 
розміщення інформації на декількох аркушах з їх обов’язковою нумерацією 
(аркуш 1, 2, …). Написи оформлення Схеми виконуються чорним кольором, 
шрифт – Times New Roman. 

4.2. На Схемі в масштабі відображаються всі частини фюзеляжу (крила, 
вертикального оперення) повітряного судна, на яких розміщується 
необов’язковий додатковий розпізнавальний знак. У випадку, якщо цей знак 
розміщується поряд з нанесеними відповідно до Положення обов’язковими 
розпізнавальними знаками, в Схемі на силуетах повітряних суден або їх 
частинах зображуються обов’язкові розпізнавальні знаки, що визначені для 
нанесення Положенням, та зображення необов’язкового додаткового 
розпізнавального знаку. 

4.3. Схема робиться з метою максимально реалістичного уявлення 
зображення, місць розміщення та розмірів розпізнавальних знаків, а також 
кольору фону, на якому планується їх розмістити. 

4.4. Опис та зображення необов’язкових додаткових розпізнавальних 
знаків розміщується поруч із зображенням силуетів частин повітряного 
судна. 

В описі детально описують усі кольори, розміри, та місця розміщення 
на повітряному судні розпізнавальних знаків. За потреби вказують відстані 
до розміщення інших розпізнавальних знаків до силового набору планера 
тощо. 

 
5. Надання звітності до Уповноваженого підрозділу Міноборони 
 
5.1. Експлуатуючими організаціями щорічно (до 05 лютого) 

надсилаються до Уповноваженого підрозділу Міноборони витяги з наказів 
командира (керівника): 

про призначення та склад комісії експлуатуючої організації щодо 
проведення огляду розпізнавальних знаків повітряних суден (пункт 3.1 
розділу ІІІ Правил реєстрації державних повітряних суден України, 
затверджених наказом Міністерства оборони України від 07.02.2012 № 63, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за 
№ 334/20647 (із змінами)); 

про присвоєння бортових номерів повітряним суднам експлуатуючої 
організації (пункти 10, 11 розділу ІІІ Положення). 

5.2. Органом управління авіації центрального органу виконавчої влади, 
виду Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених 
відповідно до законів України, надсилається до Уповноваженого підрозділу 
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Міноборони Схема фарбування та нанесення основних та додаткових 
розпізнавальних знаків державного повітряного судна, що залучається до 
виконання завдань у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, у 
місячний термін після затвердження посадовою особою, якій надано на це 
право. 

 
 

Начальник відділу льотної придатності повітряних суден –  
заступник начальника Управління регулювання 
діяльності державної авіації України 
полковник                    В.А.ЯРОШЕНКО 
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 Додаток 

до Методичних рекомендацій державної авіації про порядок 
встановлення на державні повітряні судна розпізнавальних 
знаків, що не визначені Положенням про розпізнавальні знаки, 
які наносяться на повітряні судна державної авіації України 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СХЕМА 
зображення та нанесення необов’язкових додаткових розпізнавальних знаків на ____________________________  

                                                                                                                                                                                                                         (тип ДПС, заводський номер) 

Пояснення до зображення та розміщення 
необов’язкових додаткових розпізнавальних знаків 

 
1. Державний прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних 

смуг синього і жовтого кольорів наноситься за кабіною екіпажу з двох сторін 
фюзеляжу (Ф-1) дзеркально. 

……………………………………………………………………………………… 
2. Напис “ імені Дмитра Майбороди” наноситься (вказується прив’язка до 

силового набору планера) на ліву (праву, з обох сторін дзеркально) бічну 
поверхню кабіни екіпажу носового відсіку літака. Напис робиться (тип, колір та 
розмір шрифту, наявність та колір фону). 

……………………………………………………………………………………… 
 
Напис “імені Дмитра Майбороди” та зображення державного прапору 

України не суперечать вимогам Положення про розпізнавальні знаки, які 
наносяться на повітряні судна державної авіації України, затвердженого наказом 
Міністерства оборони України від 20.07.2015 № 347, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 04 серпня 2015 року за № 935/27380. 

Зображення напису  
“імені Дмитра Майбороди” 

Зображення 
державного 

прапору України 
імені  Дмитра  Майбороди 

2870 

240 
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