
 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
 

 

НАКАЗ 
 

 

Начальника Управління регулювання діяльності державної авіації України 

(з основної діяльності) 
 

 

__.05.2020                                        м. Київ                                                     № __ 

 

 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо адміністративних 

процедур Управління регулювання діяльності державної авіації України з 

питань видачі сертифікатів (військових) льотної придатності, обмежених 

сертифікатів (військових) льотної придатності та дозволів (військових) на 

виконання польотів відповідно до Правил сертифікації повітряних суден, 

пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до 

військової техніки, а також організацій розробника та виробника      

(Частина-21В) 

 

 

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України, параграфа 

21.В.30, пунктів 21.В.320(b) та 21.В.520(b) Правил сертифікації повітряних 

суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать 

до військової техніки, а також організацій розробника та виробника 

(Частина-21В), затверджених наказом Міністерства оборони України від 

03 листопада 2016 року № 586 (у редакції наказу Міністерства оборони 

України від 20 лютого 2019 року № 70, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 20 березня 2019 року за № 274/33245), зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 12 грудня 2016 року за № 1603/29733, та на 

підставі рішення постійно діючої комісії Управління регулювання діяльності 

державної авіації України з питань сертифікації, зазначеного у Протоколі від 

18 травня 2020 року № 32,  н а  к а  з  у  ю : 

 

 

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо адміністративних 

процедур Управління регулювання діяльності державної авіації України з 

питань видачі сертифікатів (військових) льотної придатності, обмежених 

сертифікатів (військових) льотної придатності та дозволів (військових) на 

виконання польотів відповідно до Правил сертифікації повітряних суден, 
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пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до 

військової техніки, а також організацій розробника та виробника       

(Частина-21В). 

 

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ начальника Управління 

регулювання діяльності державної авіації України від 31 липня 2019 року 

№ 30 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо адміністративних 

процедур Управління регулювання діяльності державної авіації України з 

питань видачі дозволу (військового) на виконання польотів відповідно до 

Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, 

компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також 

організацій розробника та виробника (Частина-21В)”. 

 

3. Уповноважити відділ льотної придатності повітряних суден 

Управління регулювання діяльності державної авіації України довести цей 

наказ до відома суб’єктів авіаційної діяльності державної авіації України та 

до особового складу Управління регулювання діяльності державної авіації 

України, встановленим порядком. 

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 

льотної придатності повітряних суден – заступника начальника Управління 

регулювання діяльності державної авіації України. 

 

 

Начальник Управління регулювання 

діяльності державної авіації України Андрій ТЕЛЕГІН 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ начальника Управління регулювання 

діяльності державної авіації України  

20.05.2020 № 22 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо адміністративних процедур  

Управління регулювання діяльності державної авіації України  

з питань видачі сертифікатів (військових) льотної придатності,  

обмежених сертифікатів (військових) льотної придатності  

та дозволів (військових) на виконання польотів відповідно до  

Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, 

компонентів та обладнання, які належать до військової техніки,  

а також організацій розробника та виробника (Частина-21В) 

 

 

Розділ 1. Загальні положення 

 

1.1. Ці методичні рекомендації розроблено на виконання положень 

параграфа 21.В.30, пунктів 21.В.320(b) та 21.В.520(b) Правил сертифікації 

повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які 

належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника 

(Частина-21В), затверджених наказом Міністерства оборони України від 

03 листопада 2016 року № 586 (у редакції наказу Міністерства оборони України 

від 20 лютого 2019 року № 70, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

20 березня 2019 року за № 274/33245), зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 12 грудня 2016 року за № 1603/29733 (далі – Частина-21В) та 

встановлюють процедури видачі сертифікатів (військових) льотної придатності, 

обмежених сертифікатів (військових) льотної придатності та дозволів 

(військових) на виконання польотів для держаних повітряних суден України, а 

також дозволів (військових) на виконання польотів для тимчасово 

зареєстрованих в Україні повітряних суден. 

 

1.2. Розробку цих методичних рекомендацій здійснено з використанням 

нижченаведених документів: 

Частини-21В; 

Прийнятних методів доведення відповідності та керівного матеріалу до 

Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів 

та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій 

розробника та виробника (Частина-21В), затверджених наказом начальника 

Управління регулювання діяльності державної авіації України від 29 листопада 

2019 року № 52 (далі – AMC & GM до Частини-21В); 

Правил підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної 

авіації (Частина-МВ), затверджених наказом Міністерства оборони України від 

23 грудня 2016 року № 714, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
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06 лютого 2017 року за № 160/30028 (далі – Частина-МВ); 

Прийнятних методів встановлення відповідності та керівного матеріалу 

до Правил підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної 

авіації (Частина-МВ), затверджених наказом начальника Управління 

регулювання діяльності державної авіації України від 29 січня 2020 року № 4; 

Форм документів первинної льотної придатності (EMAR Forms 

Document) для використання організаціями та персоналом, задіяним у розробці 

і виробництві повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та 

обладнання, які належать до військової техніки, затверджених наказом 

начальника Управління регулювання діяльності державної авіації України від 

10 червня 2019 року № 20; 

Правил реєстрації державних повітряних суден України, затверджених 

наказом Міністерства оборони України від 07 лютого 2012 року № 63                

(із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 

2012 року за № 334/20647; 

Правил тимчасової реєстрації повітряних суден, що не підлягають 

внесенню до реєстру державних повітряних суден України, та надання їм 

допуску до виконання польотів, затверджених наказом Міністерства оборони 

України від 01 грудня 2015 року № 663, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 21 грудня 2015 року за № 1603/28048; 

Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України, 

затверджених наказом Міністерства оборони України від 07 лютого 2012 року 

(із змінами) № 63, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 

2012 року за № 335/20648; 

Правил надання адрес повітряних суден державним повітряним суднам 

України та тимчасово зареєстрованим повітряним суднам, що належать до 

військової техніки, затверджених наказом Міністерства оборони України від 

31 липня 2018 року № 379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

22 серпня 2018 року за № 956/32408. 

 

1.3. Ці методичні рекомендації описують прийнятні методи доведення 

відповідності вимогам Частини-21В, доповнюють вимоги Частини-21В, але не 

замінюють і не відміняють відповідні нормативні вимоги. Їхньою метою є 

надання методичної допомоги персоналу, що задіяний до процедури видачі 

сертифікатів (військових) льотної придатності (далі – ЛП), обмежених 

сертифікатів (військових) ЛП, дозволів (військових) на виконання польотів та 

схвалення відповідних умов виконання польотів. 

 

1.4. Посилання на параграфи (пункти, підпункти) Частини-МВ та 

Частини-21В у цих методичних рекомендаціях викладено латинськими 

літерами, арабськими та римськими цифрами, що розділені крапкою та/або 

дужками. Структура нумерації наступна: 

перша група – цифра “21” і літера “М” позначають належність до 

Частини-21В і Частини-МВ відповідно; 

друга група – літери “А, В”, що позначають відповідний розділ; 
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третя група – одна-три цифри, які позначають відповідний параграф;  

четверта група – літера, яка відокремлюється дужками “(a), (b), (c), (d) …” 

та позначає відповідний пункт; 

п’ята, шоста групи та наступні символи позначають відповідний 

підпункт. 

 

1.5. Форми документів первинної льотної придатності (EMAR Forms 

Document) позначаються у вигляді “EMAR Form *”. Номер форми “*” 

викладено арабськими цифрами і може бути доповнено латинською літерою у 

відповідності до номеру форми документів, що наведені у EMAR Forms 

Document. 

 

1.6. Відповідно до пункту 2 наказу Міністерства оборони України від 

03 листопада 2016 року № 586 (у редакції наказу Міністерства оборони України 

від 20 лютого 2019 року № 70, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

20 березня 2019 року за № 274/33245), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 12 грудня 2016 року за № 1603/29733, компетентним органом щодо 

Частини-21В визначено Управління регулювання діяльності державної авіації 

України (далі – УРДДАУ). 

 

1.7. До завдань, що пов’язані з видачею, продовженням, зміною, 

призупиненням дії або скасуванням сертифіката (військового) ЛП, обмеженого 

сертифіката (військового) ЛП або дозволу (військового) на виконання польотів 

залучається персонал УРДДАУ, що має відповідати вимогам 21.В.25(с). 

 

1.8. Права і обов’язки персоналу УРДДАУ, що бере участь у процедурах 

обстеження заявника на отримання (або утримувача) сертифіката (військового) 

ЛП, обмеженого сертифіката (військового) ЛП або дозволу (військового) на 

виконання польотів, визначені відповідними положеннями та посадовими 

інструкціями, а саме: 

начальника УРДДАУ – чинним Положенням про Управління регулювання 

діяльності державної авіації України; 

начальника відділу ЛП повітряних суден – заступника начальника УРДДАУ 

– чинним Положенням про основні завдання і функції відділу ЛП повітряних 

суден Управління регулювання діяльності державної авіації України. 

іншого персоналу УРДДАУ – їх чинними посадовими інструкціями. 

1.9. Процедури обстеження заявника на отримання (або утримувача) 

сертифіката (військового) ЛП, обмеженого сертифіката (військового) ЛП або 

дозволу (військового) на виконання польотів здійснюються персоналом відділу 

ЛП повітряних суден. За необхідністю може залучатися інший підготовлений 

персонал УРДДАУ, а також відповідно навчений і підготовлений персонал 

суб’єктів авіаційної діяльності державної авіації України, а також Державного 

науково-дослідного інституту авіації, Державного науково-дослідного 

інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки на 

підставі пункту 3 наказу Міністерства оборони України від 03 листопада 
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2016 року № 586 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 

20 лютого 2019 року № 70, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

20 березня 2019 року за № 274/33245), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 12 грудня 2016 року за № 1603/29733. 

Персонал, що залучений до обстеження заявника на отримання (або 

утримувача) сертифіката (військового) ЛП, обмеженого сертифіката 

(військового) ЛП або дозволу (військового) на виконання польотів, під час 

перевірки повітряного судна повинен мати при собі витяг з відповідного наказу 

начальника УРДДАУ про проведення перевірки та документ, що засвідчує 

особу. 

 

1.10. Особами, які уповноважені підписувати сертифікат (військовий) ЛП, 

обмежений сертифікат (військовий) ЛП та дозвіл (військовий) на виконання 

польотів, є начальник УРДДАУ або виконуючий обов’язки начальника 

УРДДАУ (у випадках хвороби, відпустки, вакантної посади начальника 

УРДДАУ). 

Особою, яка уповноважена підписувати умови польоту для дозволу 

(військового) на виконання польотів, є начальник відділу ЛП повітряних        

суден – заступник начальника УРДДАУ. 

 

 

Розділ 2. Сертифікат (військовий) льотної придатності та  

обмежений сертифікат (військовий) льотної придатності 

 

2.1. Загальні вимоги до процесу видачі сертифікатів (військових) 

льотної придатності та обмежених сертифікатів (військових) льотної 

придатності 

2.1.1. УРДДАУ здійснює діяльність з обстеження заявника на отримання 

або утримувача сертифіката (військового) ЛП (Military Certificate of 

Airworthiness, далі – МСА), обмеженого сертифіката (військового) ЛП (Military 

Restricted Certificate of Airworthiness, далі – МRСА) для достатнього 

обґрунтування видачі, продовження, зміни, призупинення їх дії або скасування 

за допомогою процедури оцінювання, що охоплює такі питання: 

оцінювання прийнятності заявки, під час якого перевіряється 

документація, що додана до заявки (етап 1 процедури); 

перевірку повітряного судна (далі – ПС), під час якої здійснюється 

оцінювання його експлуатаційної документації (етап 2 процедури) і огляд ПС 

(етап 3 процедури), а також, при необхідності, обстеження щодо необхідності 

виконання контрольних польотів (етап 4 процедури); 

визначення необхідних умов, заборон або обмежень для МСА/МRСА. 

2.1.2.  МСА та МRСА видаються тільки на ПС, які занесені до реєстру 

державних ПС України. 

2.1.3. Одночасно з МСА або МRСА видається первинний сертифікат 

(військовий) перегляду ЛП (Military Airworthiness Review Certificate,                

далі – МАRС).  
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2.1.4. Строк дії МАRС, що видається відповідно до цієї процедури, 

встановлюється з урахуванням залишків строку служби ПС та обмежень, але не 

може перевищувати один рік. Наступні МАRС видаються згідно з процедурами 

та положеннями Частини-МВ. 

2.1.5. МСА видається на ПС, яке відповідає сертифікату типу 

(військовому), що виданий згідно з положеннями Частини-21В, або сертифікату 

типу Державної авіаційної служби України. 

2.1.6. МRСА видається на ПС, яке відповідає обмеженому сертифікату 

типу (військовому), що виданий згідно з положеннями Частини-21В, або після 

доведення заявником УРДДАУ відповідності спеціальним вимогам ЛП, що 

забезпечують прийнятний рівень безпеки польотів (згідно з 21.А.16А, 21.А.16В). 

2.1.7. Всі документи заявника приймаються до розгляду за умов:  

відсутності незаповнених позицій та виправлень (не мають підчисток, 

рукописних або машинописних виправлень і доповнень);  

надання оригіналів документів або їхніх копій, що завірені заявником у 

встановленому порядку;  

заявка оформлена державною мовою (найменування документів має бути 

наведено мовою оригіналу). 

 

2.2. Отримання заявки 

2.2.1. Підписана заявником (із зазначенням його посади, прізвища та дати 

підписання) заявка на отримання МСА/МRСА надсилається до УРДДАУ, не 

пізніше ніж за 20 днів до дати очікуваної перевірки ПС. Бажана дата перевірки 

ПС вказується у блоці 16 заявки (Додаток 1). 

Допускається надання заявки до УРДДАУ факсимільним або електронним 

зв’язком з обов’язковим наданням оригіналів документів не пізніше ніж за 

10 календарних днів до дати очікуваної перевірки ПС. Дозволяється надання 

керівництв, звітних та інших великих за обсягом матеріалів на електронному 

носії за винятком оригіналів заявок, сертифікатів, заяв, EMAR Form, клопотань, 

дозволів. 

2.2.2. Відповідно до 21.А.174, заявка на отримання МСА/МRСА може 

подаватися заявником водночас із заявою на реєстрацію ПС в реєстрі державних 

ПС України за рекомендованою УРДДАУ формою (Додаток 1) на офіційному 

бланку заявника із зазначенням у блоці 17 заявки документів, які додані до неї: 

1) щодо нового ПС: 

EMAR Form 1 для інших виробів, компонентів і обладнання та EMAR 

Form 52 (заяви про відповідність ПС (військового)), що видана організацією 

виробником і визнана УРДДАУ, або будь-яких прийнятних доказових 

матеріалів для імпортованого ПС, які підтверджують його відповідність типовій 

конструкції, що схвалена компетентним органом держави експортера; 

сертифіката (військового) передачі до експлуатації EMAR Form 53 

(Military Certificate of Release to Service, далі – МCRS);  

документа щодо включення ПС до реєстру державних ПС України (або 

заяву на реєстрацію ПС);  

програми технічного обслуговування (далі – ТО) ПС або її еквівалента (у 
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випадку наявності в УРДДАУ екземпляра схваленої програми ТО достатньо 

посилання на найменування, чинну ревізію та дату схвалення), якщо 

застосовно; 

інформації щодо ваги і центрування ПС разом із схемою завантаження; 

Керівництва з льотної експлуатації (Aircraft Flight Manual, далі – AFM) та 

будь-які інші керівництва, які УРДДАУ вважає за необхідне отримати для 

розгляду; 

2) щодо ПС, що знаходилося в експлуатації та походить з іншої країни: 

МАRС (EMAR Form 15а), що виданий компетентним органом відповідно 

до EMAR M (тільки для держав, які застосовують EMAR); 

заяви компетентного органу держави, в якій ПС зареєстроване (було 

зареєстроване), про стан ЛП ПС в її реєстрі на дату передавання; 

документа щодо включення ПС до реєстру державних ПС України (або 

заяву на реєстрацію ПС);  

програми ТО ПС або її еквівалента (у випадку наявності в УРДДАУ 

екземпляра схваленої програми ТО достатньо посилання на найменування, 

чинну ревізію та дату схвалення), якщо застосовно; 

інформації щодо ваги і центрування ПС разом із схемою завантаження; 

AFM та будь-яких інших керівництв, які УРДДАУ вважає за необхідне 

отримати для розгляду; 

звітних документів, що відображають строки та стандарти виробництва, 

модифікації та ТО ПС, включаючи всі обмеження, пов’язані з МRСА щодо 

використання повітряного простору та (за потреби) відхилення від чинних 

вимог ЛП (перелік документів, що містять строки та стандарти виробництва, 

модифікації та ТО ПС наведено у Додатку 2);  

клопотання щодо видачі МСА/МRСА та первинного МАRС після 

оцінювання ЛП ПС, від схваленої організації з управління підтриманням ЛП 

(Continuing Airworthiness Management Organization, далі – САМО), яка отримала 

відповідні повноваження (згідно з вимогами Глави G Розділу А Частини-МВ).  

2.2.3. Якщо не узгоджено інше, заяви, про які йдеться у підпункті 2.2.2 

пункту 2.2 Розділу 2 цих методичних рекомендацій (EMAR Form 52 та заява про 

стан ЛП ПС від компетентного органу держави, в якій ПС зареєстроване або 

було зареєстроване), повинні бути видані не більше ніж за 60 днів до 

пред’явлення ПС персоналу УРДДАУ для перевірки. 

2.2.4. При розгляді заявки на отримання МСА/МRСА, начальник відділу 

ЛП ПС – заступник начальника УРДДАУ у триденний термін, шляхом 

накладання резолюції на заявці, визначає відповідального інспектора, який 

відповідатиме за повноту та якість виконання процедур, що пов’язані з видачею 

сертифіката. 

Якщо протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заявки заявнику не 

надіслана відмова, то заявка вважається прийнятою. 

2.2.5. Відповідальний інспектор вивчає заявку на отримання МСА/МRСА 

на предмет правильного заповнення та повноти доданого переліку документів 

від заявника. У випадку наявності суттєвих зауважень, УРДДАУ письмово 

повідомляє заявника листом на його адресу про неможливість прийняття заявки 
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до розгляду із зазначенням причин відмови.  

Заявник може доопрацювати заявку на отримання МСА/МRСА і пакет 

документів та повторно подати на розгляд у встановленому порядку.  

 

2.3. Оцінювання прийнятності заявки 

2.3.1. Заявником на отримання МСА/МRСА може бути будь-яка 

організація, на ім’я якої зареєстроване або буде зареєстроване ПС в реєстрі 

державних ПС України, за умов дотримання положень Глави Н Частини-21В. 

У разі тимчасового перебування ПС в іншій експлуатуючій організації 

(виконання спеціальних завдань, для планового ТО чи ремонту, відсутність 

метеоумов тощо), цій експлуатуючій організації дозволяється оформлення 

заявки на отримання МСА/МRСА, якщо вона експлуатує ПС зазначеного типу. 

2.3.2. Оскільки утримувач МСА/МRСА несе відповідальність за 

підтримання ЛП ПС та дотримання обмежень (у випадку МRСА), заявник на 

отримання МСА/МRСА має бути організацією, придатною взяти на себе цю 

відповідальність.  

2.3.3. На етапі 1 процедури виконується оцінювання прийнятності заявки 

відповідно до контрольного переліку попереднього аналізу наданої документації 

(Додаток 3).  

2.3.4. Вимоги 21.А.173 та 21.А.174 щодо оцінювання прийнятності заявки 

на МСА: 

для нового ПС – наявність документів (згідно з частиною (1) підпункту 

2.2.2 пункту 2.2 Розділу 2 цих методичних рекомендацій) та переконання (або 

перевірки) УРДДАУ, що ПС відповідає схваленій конструкції та перебуває в 

стані, придатному для безпечної експлуатації; 

для ПС, що експлуатувалося – переконання (або перевірки) УРДДАУ, що 

ПС відповідає схваленій конструкції та перебуває в стані придатному для 

безпечної експлуатації, та наявність документів (згідно з частиною (2) підпункту 

2.2.2 пункту 2.2 Розділу 2 цих методичних рекомендацій), які свідчать, що: 

- ПС відповідає типовій конструкції відповідно до сертифіката типу 

(військового), будь-яких додаткових сертифікатів типу (військових) чи схвалень 

(за військовим технічним стандартом (MTSO схвалення), схвалення проекту 

головного ремонту або іншого відповідного схвалення), що видані згідно з 

положеннями Частини-21В; 

- виконано вимоги застосовних директив ЛП (Airworthiness Directives,                   

далі – AD); 

- ПС перевірено згідно із застосовними положеннями Частини-МВ. 

2.3.5. Вимоги 21.А.173 та 21.А.174 щодо оцінювання прийнятності заявки 

на МRСА: 

для нового ПС – наявність документів (згідно з частиною (1) підпункту 

2.2.2 пункту 2.2 Розділу 2 цих методичних рекомендацій) та переконання (або 

перевірки) УРДДАУ, що ПС відповідає схваленій конструкції відповідно до 

обмеженого сертифіката типу (військового) або спеціальним вимогам ЛП 

(відповідно до 21.А.16А, 21.А.16В) та знаходиться в придатному для безпечної 

експлуатації стані; 
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для ПС, що експлуатувалося – після переконання (або перевірок) 

УРДДАУ, що ПС відповідає схваленій конструкції та перебуває в стані 

придатному для безпечної експлуатації, та подання документів (згідно з 

частиною (2) підпункту 2.2.2 пункту 2 Розділу 2 цих методичних рекомендацій), 

які свідчать, що: 

- ПС відповідає схваленій конструкції відповідно до обмеженого 

сертифіката типу (військового) або спеціальних вимог ЛП (відповідно до 

21.А.16А, 21.А.16В) та будь-яких додаткових сертифікатів типу (військових) чи 

схвалень (MTSO схвалення, схвалення проекту головного ремонту або іншого 

відповідного схвалення), що видані згідно з положеннями Частини-21В; 

- вимоги застосовних AD виконано; 

- ПС перевірено згідно із застосовними положеннями Частини-МВ. 

2.3.6. Якщо ПС не може відповідати основним вимогам ЛП та не 

задовольняє критеріям для отримання обмеженого сертифіката типу 

(військового), УРДДАУ (за потреби) видає спеціальні вимоги ЛП (відповідно до 

21.А.16А, 21.А.16В), враховуючи відхилення від таких основних вимог, для 

забезпечення достатнього рівня безпеки з урахуванням використання за 

призначенням, перевіряє ПС на відповідність цим вимогам та визначає 

обмеження для використання цього ПС. 

При позитивному рішенні про видачу МRСА, визначені обмеження 

зазначаються у МRСА, включаючи обмеження використання повітряного 

простору та відхилення від чинних вимог ЛП.  

2.3.7. Термін опрацювання відповідальним інспектором поданої заявки з 

документами до неї не повинен перевищувати 10 робочих днів.  

Результат оцінювання відповідальний інспектор вписує у відповідну 

графу наприкінці заповненого бланка контрольного переліку попереднього 

аналізу наданої документації (Додаток 3), проставляє дату та підпис. 

2.3.8. Про незадовільний (негативний) результат оцінювання прийнятності 

заявки відповідальний інспектор надає начальнику відділу ЛП ПС – заступнику 

начальника УРДДАУ обґрунтовані пропозиції для доповіді начальнику 

УРДДАУ про обставини припинення обстеження щодо заявника на отримання 

МСА/МRСА. Прийняте рішення та зауваження, які виявлені УРДДАУ, 

доводяться до заявника. 

Розгляд заявки в такому разі продовжується на строк до 10 днів з дня 

одержання від заявника додаткових документів, що підтверджують усунення 

зауважень, які виявлені УРДДАУ. Відповідальний інспектор протягом цього 

строку проводить аналіз повторно наданих документів (щодо усунення 

зауважень). 

2.3.9. Якщо протягом 20 днів після отримання листа із зауваженнями 

заявник не усунув їх, заявка скасовується. Повторна подача заявки здійснюється 

на загальних підставах. 

2.3.10. При позитивному результаті оцінювання прийнятності заявки, 

визначається дата початку і терміни процедури перевірки ПС                         

(етап 2 – оцінювання  його експлуатаційної документації, етап 3 – огляд ПС), з 

урахуванням дати, що вказав заявник у заявці. 
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2.3.11. На підставі узгоджених пропозицій щодо проведення процедури 

перевірки ПС відповідальний інспектор готує наказ начальника УРДДАУ, в 

якому визначається період проведення перевірки та персонал, який залучається 

до неї. 

2.3.12. Відповідальний інспектор інформує заявника про період 

проведення перевірки та склад групи обстеження. 

 

2.4. Оцінювання експлуатаційної документації 
2.4.1. Як правило, оцінювання експлуатаційної документації виконується 

в ті ж терміни, що й огляд самого ПС. Її здійснює відповідальний інспектор та 

(при необхідності) підготовлений персонал УРДДАУ і суб’єктів державної 

авіації. 

2.4.2. На етапі 2 процедури група обстеження оцінює експлуатаційну 

документацію користуючись контрольним переліком оцінювання 

експлуатаційної документації (Додаток 4). Таке оцінювання передбачає 

перевірку:  

наявності та змісту Акту перевірки технічного стану та визначення 

льотної придатності ПС за рекомендованою УРДДАУ формою (Додаток 5), що 

засвідчує перевірку заявником технічного стану та визначення ЛП ПС (акт 

оформлюється не раніше ніж за 10 календарних днів до дати подачі заявки на 

отримання МСА/МRСА комісією, яка призначена наказом керівника 

експлуатуючої організації заявника); 

наявності та змісту переліку компонентів з обмеженим ресурсом та 

строком служби, зразок якого наведений у Додатку 6, (або статусів Life Limited 

Parts, далі – LLP), а також фактичних залишків ресурсів (строків служби) ПС, 

його виробів, компонентів та обладнання, записів про їх нові значення у 

пономерній документації (якщо застосовно); 

програми ТО ПС (або її еквівалент); 

пономерної та звітної документації, що відображає строки та стандарти 

виробництва, модифікації та ТО ПС, його виробів, компонентів та обладнання 

(Додаток 2); 

запису у формулярі ПС про занесення адреси державного ПС до 

апаратури систем зв’язку, навігації і спостереження та/або ELT 406 MHz, що 

входить до складу бортового обладнання ПС (якщо таке передбачено 

конструкцією ПС); 

організації системи об’єктивного контролю на ПС та фактичних 

матеріалів його крайнього аналізу. 

2.4.3. Результат оцінювання експлуатаційної документації ПС 

відповідальний інспектор вписує у відповідну графу наприкінці заповненого 

бланку контрольного переліку оцінювання експлуатаційної документації 

(Додаток 4), проставляє дату та підпис.  

2.4.4. При наявності невідповідностей у експлуатаційній документації ПС, 

які не усунуті за час перевірки, вони зазначаються в Рапорті щодо перевірки ПС 

(Додаток 7). 
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2.5. Огляд повітряного судна 

2.5.1. Безпосередньо огляд ПС є другою частиною перевірки ПС, що 

виконується відповідальним інспектором (за потреби залучається підготовлений 

персонал УРДДАУ та відповідно підготовлений персонал суб’єктів авіаційної 

діяльності) у разі позитивного результату оцінювання експлуатаційної 

документації ПС (етапу 2 процедури). 

2.5.2. Група обстеження проводить огляд ПС (етап 3 процедури) в 

присутності представника заявника відповідно до контрольного переліку 

проведення огляду ПС (Додаток 8), що передбачає перевірку: 

технічного стану ПС (спільно з представниками організації, яка 

експлуатує ПС зазначеного типу); 

наявності та повноти системи об’єктивного контролю на ПС; 

занесення (кодування) адреси державного ПС (якщо таке передбачено 

конструкцією ПС) до апаратури систем зв’язку, навігації і спостереження та/або 

ELT 406 MHz, що входить до складу бортового обладнання ПС. 

2.5.3. Заявник на отримання МСА/МRСА повинен довести, що вироби, 

компоненти та обладнання його ПС ідентифікуються згідно з положеннями 

глави Q Частини-21В. 

На виконання вимог 21.А.175, при перевірці керівництв, номенклатури 

(переліків, списків), маркування приладів, іншої інформації, яка вимагається 

застосовними нормами ЛП, група обстеження має звертати увагу на виконання 

їх українською та/або англійською мовами. Стікери (таблички з інформацією 

для пасажирів, екіпажу по всьому ПС) мають бути виконані українською та 

англійською мовами (або як передбачено технічною специфікацією сертифіката 

типу (військовому) чи обмеженого сертифіката типу (військовому)). 

2.5.4. Огляд нового ПС, яке вироблене організацією виробника, що 

схвалена УРДДАУ відповідно до глави G Частини-21В, не виконується. 

МСА/МRСА та первинний МАRС такому ПС видається на підставі заявки та 

аналізу документів, що додаються до неї. 

2.5.5. У разі наявності невідповідностей, які не усунуті за час перевірки на 

етапах 2 і 3 процедури, оформлюється Рапорт щодо перевірки ПС, про який 

йдеться в підпункті 2.4.4 пункту 2.4 Розділу 2 цих методичних рекомендацій. 

Він складається в двох примірниках, один з яких протягом не більш трьох 

робочих днів з дня закінчення перевірки ПС надається заявнику для їх 

усунення. 

Якщо невідповідності не виявлені або усі вони усунуті за час перевірки, 

відповідальний інспектор готує доповідь, про яку йдеться у підпункті 2.6.1 

пункту 2.6 Розділу 2 цих методичних рекомендацій, без оформлення Рапорту 

щодо перевірки ПС.  

2.5.6. Для підтвердження усунення невідповідностей заявник надає на 

адресу УРДДАУ свій примірник Рапорту щодо перевірки ПС із записами про 

вжиті заходи та підписами посадових осіб у його блоках 17, 18 разом з 

відповідними звітними матеріалами та доказовою документацією (за 

необхідністю) про усунення кожної з невідповідностей (завірені заявником 

копії доказової документації, фотографії тощо).  
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Відповідальний інспектор розглядає надані звітні матеріали на предмет 

повноти та якості усунення невідповідностей. 

2.5.7. Якщо протягом 30 днів з дати надання Рапорту щодо перевірки ПС 

невідповідності не були усунені, то заявка анулюється, про що робиться запис 

внизу зазначеного рапорту і повідомляється заявнику офіційним листом.  

2.5.8. Після анулювання заявки, повторна її подача здійснюється на 

загальних підставах. 

2.5.9. При прийнятті рішення про необхідність виконання контрольних 

польотів, група обстеження виконує етап 5 процедури, керуючись контрольним 

переліком щодо контрольних польотів (льотних випробувань) (Додаток 9), з 

подальшим наданням дозволу (військового) на виконання польотів відповідно 

до глави Р Частини-21В (дивись Розділ 3 цих методичних рекомендацій). 

2.5.10. Якщо протягом 60 днів після реєстрації заявки, ПС не було надано 

для перевірки, то заявка анулюється, робиться запис про негативний результат 

наприкінці контрольного переліку проведення огляду ПС (Додаток 8) та 

офіційним листом повідомляється заявник. 

 

2.6. Видача сертифіката (військового) льотної придатності та 

обмеженого сертифіката (військового) льотної придатності 

2.6.1. Після виконання попередніх етапів процесу видачі МСА/МRСА та 

реєстрації ПС в реєстрі державних ПС України, відповідальний інспектор готує 

доповідь начальнику УРДДАУ про результати перевірки ПС (Додаток 10) за 

підписами відповідальних осіб та начальника відділу ЛП ПС – заступника 

начальника УРДДАУ та оформлює проєкт МСА (EMAR Form 25) або МRСА 

(EMAR Form 24). За потребою, одночасно готується проєкт первинного МАRС 

(EMAR Form 15а).  

На підставі зазначеної доповіді начальник УРДДАУ приймає рішення 

щодо видачі сертифіката, підписує МСА/МRСА і первинний МАRС. 

2.6.2. Підписані та скріплені печаткою УРДДАУ МСА/МRСА та 

первинний МАRС разом із супровідним листом надсилаються на адресу, яка 

зазначена у заявці на отримання МСА/МRСА.  

У випадку передачі зазначених документів особисто представнику 

заявника на отримання МСА/МRСА, він засвідчує отримання оригіналів 

сертифікатів своїм підписом з вказанням ім’я, прізвище та дати отримання на 

зворотньому боці копій сертифікатів, з долученням до архіву, про який йдеться 

у підпункті 2.6.5 пункту 2.6 Розділу 2 цих методичних рекомендацій. 

2.6.3. Відповідно до 21.В.325, МСА та МRСА можуть видаватися на 

необмежений строк. Умови їх скасування або призупинення дії викладені у 

пункті 2.7 Розділу 2 цих методичних рекомендацій. 

2.6.4. Відомості про МСА/МRСА заносяться до таблиці бази даних МСА 

та МRСА (Додаток 11), яка ведеться на електронному носії інформації. 

Відомості про первинний МАRС заносяться до бази даних, яка ведеться 

відповідно до процедур та положень Частини-МВ. 

2.6.5. У відділі ЛП ПС УРДДАУ ведуться сформовані за типами ПС та 

заводськими номерами ПС архів у вигляді паперової справи та база даних на 
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електронному носії інформації, які вчасно поповнюються документами та їх 

сканованими копіями відповідно, що накопичуються у процесі видачі, 

супроводу, зміни, призупинення дії або скасування кожного окремого 

МСА/МRСА. 

Звітні матеріали зазначеного архіву та база даних складаються з: 

документів, поданих заявником; 

документів, що відпрацьовані під час обстежень, у яких зазначаються 

заходи та остаточні результати їх проведення (щодо питань, які визначені у 

підпункті 2.1.1 пункту 2.1 Розділу 2 цих методичних рекомендацій); 

копії сертифікатів, включаючи зміни. 

2.6.6. Електронна база даних повинна щоквартально дублюватися на 

з’ємний носій інформації з метою збереження даних. 

Мінімальний строк зберігання звітних матеріалів в архіві становить шість 

років після виключення ПС з реєстру державних ПС України. 

 

2.7. Супровід, передавання, втрата чинності та скасування 

сертифікатів (військових) льотної придатності та обмежених сертифікатів 

(військових) льотної придатності 

2.7.1. Утримувач МСА/МRСА на вимогу УРДДАУ має надавати доступ 

до ПС для позапланових та інших спеціальних інспекцій і перевірок щодо 

відповідності ПС вимогам Частини-21В та Частини-МВ. 

2.7.2. МСА/МRСА може бути виправлений або змінений лише УРДДАУ 

із ґрунтовних обставин з повідомленням про це утримувача МСА/МRСА або із 

надходженням заявки від утримувача МСА/МRСА та виконання необхідних 

перевірок (21.А.177).  

При внесенні змін до МСА/МRСА відповідальний інспектор робить запис 

у відповідній графі таблиці бази даних МСА та МRСА, а при заміні 

МСА/МRСА заповнює новий рядок з інформацією про новий МСА/МRСА. 

2.7.3. Відповідно до 21.А.179, передавання МСА/МRСА можливо коли 

змінюються права власності на ПС, якщо: 

ПС залишається в реєстрі державних ПС України, МСА або МRСА, що 

відповідає тільки обмеженому сертифікату типу (військовому), передаються 

разом із ПС; 

ПС до передавання було в реєстрі держави, яка застосовує EMAR, МСА 

або МRСА, що відповідає тільки обмеженому сертифікату типу (військовому), 

видається після пред’явлення попереднього МСА/МRСА і чинного МАRС, 

виданого відповідно до EMAR M, та задовольняються мовні вимоги підпункту 

2.5.3 пункту 2.5 Розділу 2 цих методичних рекомендацій. 

2.7.4. При зміні права власності на ПС, яке має МRСА та відповідає 

спеціальним вимогам ЛП (а не обмеженому сертифікату типу), МRСА 

передається разом із ПС (за погодженням з УРДДАУ та за умови, що ПС 

залишається в реєстрі державних ПС України). 

2.7.5. При передаванні МСА/МRСА відповідальний інспектор робить 

запис у відповідній графі таблиці бази даних МСА та МRСА та заповнює новий 

рядок з інформацією про нового власника ПС і даними переданого МСА/МRСА. 
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2.7.6. Відповідно до 21.А.181(а), МСА та МRСА мають залишатися 

чинними поки виконуються усі нижченаведені умови: 

ПС залишається в реєстрі державних ПС України; 

ПС відповідає застосовній типовій конструкції, AD та керівництвам з 

підтримання ЛП;  

сертифікат типу (військовий) або обмежений сертифікат типу 

(військовий), на підставі якого був виданий МСА/МRСА, не втратив чинності 

відповідно до положень 21.А.51;  

МСА/МRСА не зданий або не скасований УРДДАУ. 

2.7.7. Про невідповідність ПС застосовній типовій конструкції, AD та 

керівництвам з підтримання ЛП утримувач МСА/МRСА у 5-денний термін 

повинен повідомити УРДДАУ. 

2.7.8. За наявності ознак того, що будь-яка з умов (які зазначені у 

підпункті 2.7.6 пункту 2.7 Розділу 2 цих методичних рекомендацій) не 

задовольняється, УРДДАУ приймає рішення про призупинення дії або 

скасування МСА/МRСА. 

У повідомленні утримувачу МСА/МRСА про призупинення дії або 

скасування МСА чи МRСА відповідальний інспектор УРДДАУ має вказувати 

обставини обмеження, призупинення дії чи скасування та доводити до відома 

утримувача сертифіката про його право на оскарження. Запис щодо зазначеного 

повідомлення робиться у відповідній графі таблиці бази даних МСА та МRСА. 

2.7.9. Після втрати чинності або скасування МСА/МRСА повинен бути 

повернутий до УРДДАУ у 10-денний термін, про що робиться запис у 

відповідній графі таблиці бази даних МСА та МRСА. 

 

 

Розділ 3. Дозвіл (військовий) на виконання польотів 

 

3.1. Загальні вимоги до процесу схвалення умов польоту та видачі 

дозволу (військового) на виконання польотів  

3.1.1. УРДДАУ здійснює діяльність з обстеження заявника на дозвіл 

(військовий) на виконання польотів (Military Permit To Fly, далі – МPTF) для 

обґрунтування видачі або скасування зазначеного дозволу за допомогою 

процедури оцінювання, що охоплює такі питання: 

оцінювання прийнятності заявника та заявки, під час якого перевіряється 

документація, що отримана із заявкою (етап 1 процедури); 

перевірку ПС, під час якої здійснюється оцінювання його експлуатаційної 

документації (етап 2 процедури) і огляд ПС (етап 3 процедури); 

схвалення умов польоту. 

3.1.2. МPTF видаються тільки на ПС, які занесені до реєстру державних 

ПС України або до реєстру тимчасової реєстрації ПС. 

3.1.3. МPTF видається, коли для окремого ПС не може бути виданий 

МСА/МRСА, тобто неможливо дотримуватися стандартних вимог щодо 

підтримання ЛП. Якщо ПС відповідає стандартній конструкції (що доводить 

його здатність виконувати безпечний політ відповідно до визначених умов), 



 14 

МPTF може видаватися у випадках, що визначені у 21.А.701 та додатково 

пояснені на типових прикладах у GM 21.A.701. 

У вищезазначених випадках МPTF може видаватися, проте це не означає, 

що має видаватися. Також можливо використовувати інші доступні законні 

засоби, що дозволяють призначений політ (польоти). 

3.1.4. УРДДАУ має видавати МPTF також у випадках, коли ПС 

виконуватиме політ в іншій державі. 

МPTF містить усі умови та обмеження задля забезпечення безпечного 

польоту. Проте, в компетенції компетентного органу держави, в якій має 

відбуватися політ, залишаються правила виконання польотів у повітряному 

просторі. Тому, заявник має також забезпечувати дотримання відповідних 

правил цієї держави. 

Якщо ПС зареєстроване в державі, яка не застосовує EMAR, 

використовується для льотних випробувань організацією, яка здійснює свою 

основну діяльність в Україні, то ПС залишається під повноваженнями 

компетентного органу держави своєї реєстрації. УРДДАУ може надавати (за 

запитом) технічну допомогу державі реєстрації для видачі МPTF (EMAR 

Form 20b) відповідно до застосовних правил країни реєстрації. 

3.1.5. Блок-схема процесу отримання МPTF наведена у GM до Глави P 

Частини-21В. 

3.1.6. Всі документи заявника приймаються до розгляду за умов:  

відсутності незаповнених позицій та виправлень (не мають підчисток, 

рукописних або машинописних виправлень і доповнень);  

надання оригіналів документів або їхніх копій, що завірені заявником у 

встановленому порядку;  

заявка оформлена державною мовою (найменування документів має бути 

наведено мовою оригіналу). 

 

3.2. Отримання заявки  

3.2.1. Заявник подає до УРДДАУ заявки на схвалення умов виконання 

польоту (якщо вони не схвалені раніше) та на отримання МPTF, не пізніше ніж 

за 20 днів до дати початку запланованих польотів ПС. Вони можуть подаватися 

водночас із заявою на реєстрацію ПС у реєстрі державних ПС України або 

реєстрі тимчасової реєстрації ПС. 

Допускається надання заявок до УРДДАУ факсимільним або електронним 

зв’язком з обов’язковим наданням оригіналів документів не пізніше ніж за 10 

днів до дати очікуваної перевірки ПС. Дозволяється надання керівництв, звітних 

та інших об’ємних матеріалів на електронному носії за винятком оригіналів 

сертифікатів, заяв, EMAR Form, актів, дозволів. 

3.2.2. Відповідно до 21.А.707, заявка на отримання МPTF (EMAR Form 21) 

повинна включати обґрунтування відповідності стану ЛП ПС схваленим умовам 

польоту та складається з: 

документа щодо включення ПС до реєстру державних ПС України чи 

реєстру тимчасової реєстрації ПС (або заяву на реєстрацію ПС);  

цілей польотів відповідно до положень 21.А.701; 
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причин, з яких ПС не відповідає застосовним вимогам ЛП; 

оригіналу схвалених умов польоту для МPTF (Flight Condition for a МPTF, 

далі – FC) у вигляді EMAR Form 18b, яка відповідає положенням 21.А.710 

(підпункт 3.2.4 пункту 3.2 Розділу 3 цих методичних рекомендацій); 

Керівництва з льотної експлуатації та будь-яких інших керівництв, які 

УРДДАУ вважає за необхідне надати. 

У випадку отримання первинного МPTF для імпортованого ПС 

рекомендовано додавати такі документи: 

інформацію щодо ваги і центрування ПС; 

EMAR Form 1 для інших виробів, компонентів і обладнання та EMAR 

Form 52 (заява про відповідність ПС (військового)), що видана для нового ПС 

організацією виробником і визнана УРДДАУ, або будь-які прийнятні доказових 

матеріали для імпортованого ПС, які підтверджують його відповідність типовій 

конструкції, що схвалена компетентним органом держави експортера; 

МСА/МRСА, МCRS (якщо застосовно); 

інформацію про комплект постачання або перелік обладнання;  

інформацію про сертифікат типу (військового) та технічну специфікацію 

до нього;  

зазначення та, при необхідності, обґрунтування питань з яких ПС не 

відповідає застосовним вимогам ЛП (при наявності відхилень від попередньо 

схваленої конфігурації). 

У випадку наявності в УРДДАУ екземплярів МСА/МRСА, схваленої 

EMAR Form 18b достатньо лише долучити до заявки інформацію з посиланням 

на найменування, чинне видання та дату схвалення. Якщо FC не схвалені на 

дату подачі заявки на отримання МPTF, обидві заявки подаються водночас.  

У разі посилання на документ, яким визначаються умови та обмеження, 

рекомендовано наводити найменування та дату видання документу. 

У блоці 7 EMAR Form 21 рекомендується вказувати бажану дату 

перевірки ПС та, при необхідності, бажану дату видання МPTF.  

3.2.3. Відповідно до 21.А.709, заявка на схвалення умов польоту подається 

за рекомендованою УРДДАУ формою (Додаток 1) на офіційному бланку 

заявника разом із заповненою FC (EMAR Form 18b) та додаванням матеріалів 

щодо обґрунтування цих умов, а саме: 

умов польоту, що пропонуються (дивись підпункт 3.2.4 пункту 3.2 

Розділу 3 цих методичних рекомендацій); 

документів, що підтверджують вищезазначені умови; 

заяви про здатність ПС виконувати безпечний політ відповідно до умов 

або обмежень, що зазначені в частині (2) підпункту 3.2.4 пункту 3.2 Розділу 3 

цих методичних рекомендацій (декларується заявником у блоці 17 заявки на 

схвалення умов польоту). 

Інструкцію щодо заповнення FC (EMAR Form 18b) наведено у Додатку 12. 

У випадку наявності раніше схваленої EMAR Form 18b, необхідно долучити до 

заявки її оригінал. За наявності в УРДДАУ екземпляру схваленої EMAR 

Form 18b, достатньо лише долучити до заявки інформацію з посиланням на 

найменування, чинне видання та дату схвалення. 
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Додані до зазначеної заяви матеріали мають містити інформацію, що 

відповідає на питання, які викладені у Додатку 13. 

3.2.4. Відповідно до 21.А.708, умови польоту, що пропонуються, мають 

включати: 

1) конфігурації, для яких вимагається МPTF; 

2) будь-які умови або обмеження, необхідні для безпечної експлуатації 

ПС, в тому числі: 

умови та обмеження, що встановлюються на маршрути або на 

використання повітряного простору, які необхідні для виконання польоту 

(польотів); 

умови та обмеження, що встановлюються для льотного екіпажу, щоб 

виконати політ на ПС; 

обмеження щодо перевезення інших, ніж льотний екіпаж, осіб; 

експлуатаційні обмеження, спеціальні процедури або технічні умови, що 

мають виконуватися (обмеження щодо транспортування/скидання/застосування 

засобів ураження); 

копію спеціальної програми льотних випробувань (якщо застосовно), яку 

повинен запропонувати заявник у якості частини умов польоту (для ПС з 

тимчасово недійсним сертифікатом ЛП, у більшості випадків, буде достатньо 

простого посилання на існуючі вимоги щодо ТО);  

спеціальні заходи з підтримання ЛП та порядок, відповідно до якого вони 

виконуватимуться; 

3) обґрунтування здатності ПС виконувати безпечний політ (у розумінні 

GM № 1 до 21.A.708(с)) відповідно до умов або обмежень, зазначених у частині 

(2) цього пункту; 

4) методику щодо керування конфігурацією ПС, що дозволяє залишатися 

в межах визначених умов та базується на встановленій заявником системі 

контролю за змінами або ремонтом на ПС, щоб визначати ті з них, які не 

скасовують визначених для отримання МPTF умов.  

При схваленні інших змін (умов) дотримуються положень підпункту 3.8.4 

пункту 3.8 Розділу 3 цих методичних рекомендацій та (за потреби) повинен 

видаватися новий МPTF (відповідно до підпункту 3.7.1 пункту 3.7 Розділу 3 

цих методичних рекомендацій). 

3.2.5. При розгляді заявки на отримання МPTF та/або заявки на схвалення 

умов польоту, начальник відділу ЛП ПС – заступник начальника УРДДАУ у 

триденний термін, шляхом накладання резолюції на заявці, визначає 

відповідального інспектора, який відповідатиме за повноту та якість виконання 

процедур, що пов’язані з видачею дозволу. 

Якщо заявнику протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заявки не 

надіслана відмова, заявка вважається прийнятою. 

3.2.6. Відповідальний інспектор вивчає заявки на отримання МPTF та/або 

на схвалення умов польоту на предмет правильного заповнення та повноти 

доданого переліку документів від заявника. У випадку наявності суттєвих 

зауважень, УРДДАУ письмово повідомляє заявника листом на його адресу про 

неможливість прийняття заявки до розгляду із зазначенням обставин відмови. 
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Заявник має здійснити коригування заявки на отримання МPTF та/або 

заявки на схвалення умов польоту і пакету документів та повторно подати їх на 

розгляд у встановленому порядку.  

 

3.3. Оцінювання прийнятності заявника та заявки 

3.3.1. За рішенням УРДДАУ, будь-яка організація може бути заявником 

на отримання МPTF та схвалення FC за виконання умов, що зазначені в Главі P 

Частини-21В.  

3.3.2. Заявник на отримання МPTF може бути організацією, яка не є 

зареєстрованим власником цього ПС. Оскільки утримувач цього МPTF несе 

відповідальність за забезпечення постійного дотримання всіх умов та 

обмежень, пов’язаних з МPTF, заявник на отримання МPTF має бути 

організацією, придатною взяти на себе цю відповідальність. 

Зокрема, організації, які розробляють, модифікують або обслуговують 

ПС, мають бути (як правило) утримувачами відповідних дозволів на виконання 

польотів. Належно схвалена організація розробника може подавати заявку, щоб 

схвалювати FC, використовуючи свої повноваження відповідно до положень 

21.A.263(b)(1) Частини-21В. 

3.3.3. Відповідальний інспектор повинен переконатися, що заявник є 

прийнятною організацією щодо забезпечення постійного дотримання всіх умов 

та обмежень, пов’язаних з МPTF. Остаточне рішення про прийнятність 

заявника та заявки приймається після їх оцінювання за напрямами:   

підтримання ЛП;  

обґрунтування безпеки виконання польотів;  

аналіз достатності обмежень для екіпажу. 

3.3.4. На етапі 1 процедури виконується оцінювання прийнятності 

заявника та заявки відповідно до контрольного переліку оцінювання 

документації на схвалення умов польоту (Додаток 13).  

3.3.5. Термін опрацювання відповідальним інспектором поданої заявки з 

документами до неї не повинен перевищувати 10 робочих днів.  

Результат оцінювання відповідальний інспектор вписує у відповідну 

графу наприкінці заповненого бланка контрольного переліку документації на 

схвалення умов польоту, проставляє дату та підпис. 

3.3.6. Про незадовільний (негативний) результат оцінювання прийнятності 

заявника та заявки відповідальний інспектор надає начальнику відділу ЛП               

ПС – заступнику начальника УРДДАУ обґрунтовані пропозиції для доповіді 

начальнику УРДДАУ про обставини припинення обстеження щодо заявника. 

Прийняте рішення та зауваження, які виявлені УРДДАУ, доводяться до 

заявника. 

Розгляд заявки у цьому випадку продовжується на строк до 10 днів з дня 

одержання від заявника додаткових документів, що підтверджують усунення 

зауважень, які виявлені УРДДАУ. Відповідальний інспектор протягом цього 

строку проводить аналіз повторно наданих документів (щодо усунення 

зауважень). 

3.3.7. Якщо протягом 20 днів після отримання листа із зауваженнями 
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заявник не усунув їх, заявка скасовується. Повторна подача заявки здійснюється 

на загальних підставах. 

3.3.8. У разі повторного відхилення заявки, УРДДАУ повідомляє заявника 

із зазначенням відповідних причин. 

3.3.9. При позитивному результаті оцінювання прийнятності заявника та 

заявки, визначається дата початку і терміни процедури перевірки ПС, з 

урахуванням дати, що запропонував заявник у заявці. 

3.3.10. На підставі узгоджених пропозицій щодо проведення процедури 

перевірки ПС (етап 2 – оцінювання  його експлуатаційної документації,       

етап 3 – огляд ПС) відповідальний інспектор готує наказ начальника УРДДАУ, 

в якому визначається період проведення зазначеної перевірки та персонал, який 

залучається до неї.  

У разі надання первинного МPTF ПС, яке не випробувано у повітрі, 

зазначеним наказом створюється комісія, яка залучається до всіх етапів 

процедури видачі МPTF. 

3.3.11. Відповідальний інспектор інформує заявника про період 

проведення перевірки та склад групи обстеження. 

 

3.4. Оцінювання експлуатаційної документації 
Оцінювання експлуатаційної документації (етап 2) виконується 

аналогічно процедурі, що рекомендована під час видачі МСА/МRСА, 

відповідно до пункту 2.4 Розділу 2 цих методичних рекомендацій. 

 

3.5. Огляд повітряного судна 

3.5.1. Огляд ПС (етап 3) виконується відповідальним інспектором (за 

потреби залучається підготовлений персонал УРДДАУ та відповідно 

підготовлений персонал суб’єктів державної авіації) після або одночасно з 

оцінюванням експлуатаційної документації (етап 2 процедури). 

3.5.2. Група обстеження проводить огляд ПС в присутності представника 

заявника відповідно до контрольного переліку проведення огляду ПС 

(Додаток 8), що передбачає перевірку: 

технічного стану ПС (спільно з представниками організації, яка 

експлуатує ПС зазначеного типу); 

наявності та повноти системи об’єктивного контролю на ПС; 

занесення (кодування) адреси державного ПС (якщо таке передбачено 

конструкцією ПС) до апаратури систем зв’язку, навігації і спостереження та/або 

ELT 406 MHz, що входить до складу бортового обладнання ПС. 

3.5.4. У разі наявності невідповідностей, які не усунуті за час огляду, 

оформлюється Рапорт щодо перевірки ПС (Додаток 7), про який йдеться в 

підпункті 2.4.4 пункту 2.4 Розділу 2 цих методичних рекомендацій. Він 

складається в двох примірниках, один з яких протягом не більш трьох робочих 

днів з дня закінчення перевірки ПС надається заявнику для їх усунення.  

Якщо невідповідності не виявлені або усі вони усунуті за час перевірки, 

відповідальний інспектор готує доповідь, про яку йдеться у підпункті 3.7.4 

пункту 3.7 Розділу 3 цих методичних рекомендацій, без оформлення Рапорту 



 19 

щодо перевірки ПС.  

3.5.5. На виконання вимог 21.А.175, при перевірці керівництв, 

номенклатури (переліків, списків), маркування приладів, іншої інформації, яка 

вимагається застосовними нормами ЛП, група обстеження має звертати увагу 

на виконання їх українською та/або англійською мовами. Стікери (таблички з 

інформацією для пасажирів, екіпажу по всьому ПС) мають бути виконані 

українською та англійською мовами (або як передбачено технічною 

специфікацією сертифіката типу (військовому) чи обмеженого сертифіката 

типу (військовому)). 

3.5.6. Для підтвердження усунення невідповідностей заявник надає на 

адресу УРДДАУ свій примірник Рапорту щодо перевірки ПС із записами про 

вжиті заходи та підписами посадових осіб у його блоках 17, 18 разом з 

відповідними звітними матеріалами та доказовою документацію (за 

необхідністю) про усунення кожної з невідповідностей (завірені заявником 

копії доказової документації, фотографії тощо).  

Відповідальний інспектор розглядає надані звітні матеріали на повноту та 

якість усунення невідповідностей. 

3.5.7. Якщо протягом 30 днів з дати надання Рапорту щодо перевірки ПС 

невідповідності не були усунені, то заявка анулюється, про що робиться запис 

внизу зазначеного рапорту і повідомляється заявнику офіційним листом.  

3.5.8. Якщо протягом 60 днів після реєстрації заявки, ПС не було надано 

для перевірки, то заявка анулюється, робиться запис про негативний результат 

наприкінці контрольного переліку проведення огляду ПС (Додаток 8) та 

офіційним листом повідомляється заявник. 

3.5.9. Після анулювання заявки, повторна її подача здійснюється на 

загальних підставах. 

 

3.6. Схвалення умов польоту для МPTF 

3.6.1. Відповідно до 21.A.710(с), схвалюючи FC, УРДДАУ повинен бути 

переконаний у здатності ПС виконувати безпечний політ відповідно до 

визначених умов та обмежень, для чого може проводити або вимагати від 

заявника провести будь-які необхідні перевірки або випробування. 

3.6.2. Перед поданням на схвалення проєкту EMAR Form 18b, 

відповідальний інспектор повинен переконатися, що надані заява, заповнена 

EMAR Form 18b і документи, що підтверджують умови польоту (відповідно до 

підпункту 3.2.3 пункту 3.2 Розділу 3 цих методичних рекомендацій), 

обґрунтовують здатність ПС виконувати безпечний політ.  

Якщо повний набір даних не підготовлено на момент подачі заявки, то 

відсутні елементи можуть надаватися пізніше. У такому разі EMAR Form 18b 

має надаватися лише тоді, коли всі дані будуть в наявності, щоб заявник міг 

зробити заяву, яка вимагається в блоці 9 EMAR Form 18b. За таких обставин, 

проведення відповідальним інспектором аналізу доданих даних (щодо усунення 

зауважень) може бути подовжено на термін до 10 робочих днів. 

3.6.3. У разі розгляду заявки на схвалення FС, яка подана окремо (без 

заявки на отримання МPTF), вона може розглядатися за скороченою 
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процедурою без перевірки ПС (без виконання етапів оцінювання 

експлуатаційної документації ПС та його огляду) процедури видачі МPTF, що 

передбачені пунктами 3.4 і 3.5 Розділу 3 цих методичних рекомендацій. 

3.6.4. Для прийняття рішення щодо схвалення, відповідальний інспектор 

подає проєкт EMAR Form 18b начальнику відділу ЛП ПС – заступнику 

начальника УРДДАУ, який власним підписом у блоці 12 EMAR Form 18b 

схвалює FC та проставляє дату (у штампі УРДДАУ “СХВАЛЕНО”). 

3.6.5. Якщо заявки на отримання МPTF не надходило, то схвалені FC 

(EMAR Form 18b) з супровідним листом надсилаються на адресу, яка зазначена 

у заявці.  

У випадку передачі схваленої EMAR Form 18b особисто представнику 

заявника, він засвідчує отримання оригіналу EMAR Form 18b своїм підписом з 

вказанням ім’я, прізвище та дати отримання на зворотньому боці її копії, з 

долученням до архіву, про який йдеться у підпункті 3.7.8 пункту 3.7 Розділу 3 

цих методичних рекомендацій. 

3.6.6. Для збереження звітних матеріалів щодо опрацьованої заявки на 

схвалення умов польоту, виконуються дії, що передбачені підпунктами 3.7.7, 

3.7.8, 3.7.9 пункту 3.7 Розділу 3 цих методичних рекомендацій. 

 

3.7. Видача дозволу на виконання польотів 

3.7.1. Відповідно до 21.А.711, УРДДАУ має видавати МPTF після 

виконання таких дій: 

ПС зареєстроване в реєстрі державних ПС України чи реєстрі тимчасової 

реєстрації ПС;  

надання заявником даних, що зазначені у підпункті 3.2.2 пункту 3.2 

Розділу 3 цих методичних рекомендацій; 

переконання, шляхом виконання УРДДАУ власних досліджень, або 

перевірок, або погоджених із заявником процедур, що перед виконанням 

польоту ПС відповідає конфігурації, згідно з підпунктом 3.2.4 пункту 3.2 

Розділу 3 цих методичних рекомендацій, та умови зазначеного підпункту було 

схвалено відповідно до положень підпункту 3.6.1 пункту 3.6 Розділу 3 цих 

методичних рекомендацій. 

3.7.2. Відповідальний інспектор при оформленні проєкту МPTF (EMAR 

Form 20a) повинен переконатися, що той містить цілі, умови і обмеження, які 

підтверджують здатність ПС виконувати безпечний політ. При необхідності, 

можуть прописуватись умови та обмеження, які роблять схвалені умови для 

МPTF (EMAR Form 18b) більш конкретними (наприклад, обмеження 

повітряного простору) або не відносяться до умов, що необхідні для безпечної 

експлуатації ПС (наприклад, демонтовані балонети з ПС, яке не здійснює 

польоти над морем). 

3.7.3. Альтернативним способом отримання MРТF для ПС, яке 

призначене для проведення льотних випробувань, має бути визначення процесу 

схвалення умов льотного випробування та процедури отримання дозволу 

(військового) на виконання льотних випробувань. Такий спосіб надає 

можливості до більш тіснішої співпраці між країнами, що задіяні у 
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випробуваннях, використовуючи єдиний дозвіл (військовий) на виконання 

льотних випробувань (AMC 21.A.711). 

3.7.4. Після позитивного завершення попередніх етапів процесу видачі 

дозволу та схвалення EMAR Form 18b, відповідальний інспектор готує доповідь 

начальнику УРДДАУ про результати перевірки ПС за підписами 

відповідальних осіб та начальника відділу ЛП ПС – заступника начальника 

УРДДАУ (Додаток 10), який подає доповідь разом з проєктом МPTF (EMAR 

Form 20a) начальнику УРДДАУ для прийняття рішення щодо видачі та підпису 

МPTF. 

3.7.5. Підписаний та скріплений печаткою УРДДАУ МPTF (EMAR 

Form 20a) разом із схваленими FC (EMAR Form 18b) та супровідним листом 

надсилаються на адресу, яка зазначена у заявці на отримання МPTF.  

У випадку передачі зазначених документів особисто представнику 

заявника, він засвідчує отримання оригіналів EMAR Form 20a та EMAR 

Form 18b своїм підписом з вказанням імені, прізвище та дати отримання на 

зворотньому боці їхніх копій.   

Відповідальний інспектор долучає зазначені копії до архіву, про який 

йдеться у підпункті 3.7.8 пункту 3.7 Розділу 3 цих методичних рекомендацій. 

3.7.7. Відомості про МPTF та схвалені FC заносяться до таблиці бази 

даних МPTF та схвалених FC (Додаток 14), яка ведеться на електронному носії 

інформації.  

3.7.8. У відділі ЛП ПС УРДДАУ ведуться, сформовані за типами ПС та 

заводськими номерами ПС, архів у вигляді паперової справи та база даних на 

електронному носії інформації, які вчасно поповнюються документами та їх 

сканованими копіями відповідно, що накопичуються у процесі видачі, 

супроводу, скасування та поновлення дії МPTF, внесення змін до FC. 

Звітні матеріали зазначеного архіву та база даних складаються з: 

документів, поданих заявником; 

документів, що оформлені під час обстежень, у яких зазначаються заходи 

та остаточні результати їх проведення (щодо питань, які визначені у підпункті 

3.1.1 пункту 3.1 Розділу 3 цих методичних рекомендацій); 

копії EMAR Form 20a та EMAR Form 18b, включаючи зміни. 

Електронна база даних повинна щоквартально дублюватися на з’ємний 

носій інформації з метою збереження даних. 

Мінімальний строк зберігання звітних матеріалів в архіві становить шість 

років після виключення ПС з реєстру державних ПС України та/або з реєстру 

тимчасової реєстрації ПС. 

3.7.9. Відповідно до 21.А.729, усі документи, які підготовлені для 

встановлення та обґрунтування умов польоту, мають зберігатися в утримувача 

схвалення FC і надаватися УРДДАУ на його вимогу з метою отримання 

інформації, необхідної для забезпечення підтримання ЛП ПС. 

 

3.8. Супровід, скасування та поновлення дії дозволу (військового) на 

виконання польотів, внесення змін до умов польоту  

3.8.1. Утримувач МPTF на вимогу УРДДАУ має надавати доступ до ПС 
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для позапланових та інших спеціальних перевірок і інспекцій щодо 

відповідності ПС вимогам Частини-21В та Частини-МВ. 

3.8.2. МPTF не підлягає передаванню при зміні утримувача дозволу, зміні 

права власності або зміні реєстрації через неминуче втрачання сили підставою, 

згідно з якою видано МPTF. Такі зміни вимагають нової заявки на отримання 

МPTF, відповідно до підпункту 3.2.4 пункту 3.2 Розділу 3 цих методичних 

рекомендацій, з новими обставинами запропонованого польоту (польотів), що є 

специфічними для нового заявника (GM 21.A.719).  

3.8.3. Відповідно до 21.A.723, МPTF видається на точно визначений строк 

(але не більше одного року з урахуванням обмежень, які стосуються умов 

експлуатації або ЛП, обмеження ресурсу ПС) та залишається чинним за 

нижченаведених умов: 

зберігається відповідність пов’язаним з МPTF цілям і будь-яким умовам 

та обмеженням, що схвалені УРДДАУ після переконання у здатності ПС 

виконувати безпечний політ відповідно до визначених умов та обмежень; 

МPTF не здається або не скасовується відповідно до підпункту 3.8.4 

пункту 3.8 Розділу 3 цих методичних рекомендацій; 

ПС залишається в реєстрі державних ПС України або реєстрі тимчасової 

реєстрації ПС. 

3.8.4. Відповідно до 21.A.713(а), будь-які зміни, що роблять недійсними 

FC або пов’язані обґрунтування, які встановлені для МPTF, мають 

схвалюватися УРДДАУ після переконання у здатності ПС виконувати 

безпечний політ відповідно до визначених умов та обмежень. За таких 

обставин, утримувач МPTF має подавати до УРДДАУ нову заявку на схвалення 

умов польоту згідно з положеннями підпункту 3.2.3 пункту 3.2 Розділу 3 цих 

методичних рекомендацій. 

Поява змін, що впливають на зміст МPTF, призводить до необхідності 

видачі нового МPTF згідно з положеннями підпункту 3.7.1 пункту 3.7 Розділу 3 

цих методичних рекомендацій (21.A.713(b)). 

Відповідно до GM 21.A.713, зміни до схвалених умов чи пов'язаних з 

ними обґрунтувань, що не впливають на зміст МPTF, не вимагають видачі 

нового МPTF. У разі потреби нової заявки, обґрунтування для схвалення умов 

польоту необхідно надавати лише для змін. 

3.8.5. При внесенні змін, про які йдеться у підпункті 3.8.4 пункту 3.8 

Розділу 3 цих методичних рекомендацій, відповідальний інспектор робить запис 

про скасування попередніх EMAR Form 20a та/або внесення змін до EMAR 

Form 18b у відповідній графі таблиці бази даних МPTF та схвалених FC, а, після 

оформлення нових документів (нового видання FC), заповнює нові рядки з 

інформацією видачі нового МPTF та про чергове видання схвалених FC, як 

наведено в зразку Додатка 14. 

У таких випадках, утримувач скасованого МPTF, відповідно до 

21.А.723(с), повинен повернути його до УРДДАУ в 10-денний термін.  

3.8.6. Відповідно до 21.А.725, поновлення дії МPTF має розглядатися як 

зміна згідно з положеннями підпункту 3.8.4 пункту 3.8 Розділу 3 цих 

методичних рекомендацій. 



 23 

3.8.7. Відповідно до 21.А.727, утримувач МPTF повинен забезпечувати 

виконання та дотримання всіх умов та обмежень, пов’язаних з цим дозволом. 

3.8.8. Про невідповідність ПС пов’язаним з МPTF цілям і будь-яким 

умовам та обмеженням, що схвалені УРДДАУ, нездатність ПС виконувати 

безпечний політ відповідно до визначених умов та обмежень, утримувач МPTF 

у 5-денний термін повинен повідомити УРДДАУ. 

3.8.9. Відповідно до 21.В.530, за наявності ознак невиконання будь-якої з 

умов для виданого МPTF, що зазначені у підпункті 3.8.3 пункту 3.8 Розділу 3 

цих методичних рекомендацій, УРДДАУ приймає рішення про призупинення 

дії МPTF або його скасування. 

Після надсилання утримувачу МPTF офіційного повідомлення про 

зазначене рішення з вказанням обставин скасування (призупинення дії) та 

роз’ясненням його права на оскарження, МPTF має бути повернутий до 

УРДДАУ в 10-денний термін. Відповідальний інспектор робить запис про це та 

факт повернення МPTF в таблиці бази даних МPTF та схвалених FC. 

 

3.9. Видача дозволу (військового) на виконання польотів у разі 

виникнення форс-мажорних обставин 

3.9.1. Під терміном форс-мажорних обставин тут розуміються такі 

обставини, що заважають можливості проведення фізичної перевірки ПС і 

забороняють виїзд інспектора або групи обстеження для огляду ПС з обставин, 

які не залежать від персоналу УРДДАУ та заявника (бойові дії, складна 

політична обстановка, епідемія, карантин, стихійні лиха в районі дислокації ПС 

тощо) та можуть загрожувати їхньому життю або здоров'ю.  

У разі виникнення таких форс-мажорних обставин УРДДАУ може видати 

МPTF на підставі позитивних результатів оцінювання наданої документації без 

виконання фізичної перевірки ПС. 

Зазначений варіант не може бути застосований при видачі першого МPTF 

для окремого ПС, тобто його огляд та оцінювання його експлуатаційної 

документації відтерміновуються до моменту, коли ситуація дозволятиме 

виконувати перевірку ПС “на місці”.  

3.9.2. У разі виникнення вищезазначених обставин заявник офіційним 

листом звертається до УРДДАУ з проханням щодо видачі МPTF для цілей 

відповідно до 21.А.701(а) без виконання перевірки ПС через виникнення 

конкретних форс-мажорних обставин, в якому заявник декларує таке: “Цим 

підтверджуємо, що надані копії документів автентичні оригіналам та 

жодний документ, що підлягає перевірці, не був прихований”. У листі повинно 

зазначатися про те, яким саме чином (на якому носії) надаються копії 

відповідної документації, а також електронну адресу заявника, через яку буде 

здійснюватися листування з УРДДАУ.  

3.9.3. До вищезазначеного листа заявник, додатково до документів, 

передбачених підпунктом 3.2.2 пункту 3.2 Розділу 3 цих методичних 

рекомендацій, додає в електронному вигляді такі документи:  

копії основних розділів формулярів ПС, двигунів, повітряних гвинтів 

(якщо застосовно);  
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копії МCRS (EMAR Form 53);  

копії EMAR Form 1 або її еквівалент на компоненти, що були встановлені 

на ПС у міжперевірочний період;  

копії сторінок журналу підготовки (бортового) ПС, якщо передбачено;  

копію інформації щодо ваги і центрування ПС. 

Цей перелік документів повинен охоплювати період від останньої 

перевірки ПС УРДДАУ до дати подання заявки на отримання МPTF. Також, до 

заявки додається оригінал МPTF, що втратив чинність. 

3.9.4. Визначення ЛП ПС виконується на підставі доданих до заявки 

документів згідно з підпунктом 3.2.2 пункту 3.2 та підпунктом 3.9.3 пункту 3.9 

Розділу 3 цих методичних рекомендацій.  

3.9.5. Заявка на отримання МPTF та додані до неї документи 

розглядаються відповідальним інспектором у період не більше 30 календарних 

днів з дня її надходження до УРДДАУ. Якщо під час розгляду заявки та 

доданих до неї документів буде виявлено, що відомості, які зазначені в заявці, 

не відповідають вимогам глави Р Частини-21В або до заявки не додані всі 

потрібні документи, то розгляд заявки призупиняється. Відповідальний 

інспектор готує лист із зазначенням виявлених зауважень з їх обґрунтуванням 

та надсилає його на адресу, вказану у заявці на отримання МPTF.  

Заявник може здійснити коригування заявки та/або пакету документів та 

повторно подати їх на розгляд у встановленому порядку. Строк розгляду заявки 

в такому разі продовжується до 10 календарних днів з дня одержання від 

заявника додаткових документів, що підтверджують усунення зауважень.  

Якщо зауваження, виявлені при розгляді заявки та доданих до неї 

документів, не були усунені заявником протягом 30 календарних днів, то заявка 

анулюється, про що письмово повідомляється заявнику.  

3.9.6.  УРДДАУ видає МPTF в разі позитивних результатів розгляду 

документів, що надані заявником відповідно до цього розділу методичних 

рекомендацій.  

3.9.7. Строк дії МPTF встановлюється з урахуванням даних, що зазначені 

в блоці 7 заявки на отримання МPTF (EMAR Form 21), але не може 

перевищувати один рік.  

 

 

Начальник відділу льотної придатності повітряних суден –  

заступник начальника Управління регулювання діяльності 

державної авіації України 

полковник               Віталій ЯРОШЕНКО 
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Додаток 1 

до Методичних рекомендацій щодо 

адміністративних процедур УРДДАУ з питань 

видачі МСА, МRСА та МPTF відповідно до 

Частини-21В 

(підпункт 2.2.2 пункту 2.2 Розділу 2, підпункт 

3.2.3 пункту 3.2 Розділу 3) 
 

Форма заявки на отримання МСА/МRСА (або на схвалення умов польоту) 
 

ЗАЯВКА 

на отримання МСА/МRСА (або на схвалення умов польоту) 
 

1. Тип та модель ПС  

2. Виробник ПС  

3. Серійний (заводський) та бортовий номери ПС  

4. Реєстраційний номер (або тимчасовий) та адреса ПС  

5. Власник ПС та його місцезнаходження   

6. Стан повітряного судна (нове/було в експлуатації)  

7. Номер сертифіката/обмеженого сертифіката типу 

(військового) або спеціальних вимог ЛП, що видані 

УРДДАУ  

 

8. Категорія ПС згідно з сертифікатом типу для схвалення умов польоту 

не обов’язково 

9. Номер сертифіката та найменування організації, що 

виконує підтримання льотної придатності ПС           

(Частина-МВ) 

для схвалення умов польоту 

не обов’язково 

10. Організація, яка здійснює експлуатацію ПС, та постійне 

місце базування ПС 

 

11. Якщо ПС імпортується, вказати країну-експортера (при 

схваленні умов польоту тут вказується мета польоту) 

 

12. Максимальна злітна вага ПС  

13. Максимальна кількість пасажирів ПС   

14. Мінімальний склад льотного екіпажу ПС  

15. Прізвище, ім’я та по батькові контактної особи заявника,  

посада, телефон, E-mail 

 

16. Місце та бажана орієнтовна дата перевірки ПС 

інспектором УРДДАУ  

 

17.  До заявки додаються такі документи:    

____________________________________________________________________________ 
 

Я (ми) цим документом заявляю(ємо), що вище вказана інформація є достовірною у всіх 

відношеннях. (для схвалення умов польоту додати текст: “ПС здатне виконувати безпечний 

політ в умовах та обмеженнях, що заявлені”). 

З Правилами сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та 

обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та 

виробника (Частина-21В) щодо видачі МСА/МRСА (або щодо схвалення умов польоту) 

ознайомлений(і). 

__________________________________________________________________________ 

                                     посада(и)                                                                      підпис(и)                                                        ім’я, прізвище(а) 

                                                                                         М.П. 

“__” ___________ 20__ року 
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Продовження додатка 1 

 

Інструкція щодо заповнення заявки на отримання МСА/МRСА  

(або на схвалення умов польоту) 
 

Блок 1. – Вписати тип та модель ПС, які визначені виробником (як це визначено 

у ідентифікаційній табличці згідно з главою Q Частини-21В).  

Блок 2. – Вписати найменування виробника ПС (як це визначено у 

ідентифікаційній табличці згідно з главою Q Частини-21В).  

Блок 3. – Вписати заводський та бортовий номери ПС. Якщо ПС, крім 

заводського, виробником надається серійний номер, введіть серійний 

номер ПС.  

Блок 4. – Вписати реєстраційний номер або тимчасовий реєстраційний номер 

ПС та надану йому адресу, якщо ПС зареєстровано в Україні. 

Залишити порожнім, якщо заяви на державну реєстрацію і надання 

адреси ПС подані одночасно із заявкою на отримання сертифіката ЛП, 

або поставити прочерк для нового ПС.  

Блок 5. – Вписати дані власника ПС та місцезнаходження власника.  

Блок 6. – Вписати “нове”, якщо ПС після виготовлення або “було в 

експлуатації” в інших випадках.  

Блок 7. – Вписати номер сертифіката/обмеженого сертифіката типу 

(військового) або спеціальних вимог ЛП, що видані УРДДАУ 

відповідно до 21.А.16А, 21.А.16В.  

Блок 8. – Вписати категорію ПС згідно з сертифікатом типу або вказану у 

рішенні про допуск ПС до експлуатації в Україні.  

Блок 9. – Вписати дані організації, що виконує підтримання ЛП ПС (у заявці на 

схвалення умов польоту цей блок заповнювати не обов’язково).  

Блок 10. – Вписати дані організації, яка здійснює експлуатацію ПС, та постійне 

місце базування ПС (у заявці на схвалення умов польоту цей блок 

заповнювати не обов’язково). 

Блок 11. – Вказати країну-експортера (у заявці на схвалення умов польоту 

вказується мета польоту).  

Блоки 12, 13, 14. – Введіть максимальну злітну вагу ПС, максимальну кількість 

пасажирів, мінімальний склад льотного екіпажу згідно з Керівництвом 

з льотної експлуатації конкретного екземпляра ПС.  

Блок 15. – Вписати прізвище, ім’я та по батькові, посаду, телефон та e-mail 

особи заявника, з якою УРДДАУ буде координувати виконання 

процедури перевірки ПС та видачі МСА/МRСА (або на схвалення 

умов польоту).  

Блок 16. – Вказати орієнтовну дату перевірки ПС та місце перевірки.   

Блок 17. – Вказати всі документи, які надаються разом із заявкою. 



  

Додаток 2 

до Методичних рекомендацій щодо 

адміністративних процедур УРДДАУ з 

питань видачі МСА, МRСА та МPTF 

відповідно до Частини-21В 

(підпункт 2.2.2 пункту 2.2, підпункт 2.4.2 

пункту 2.4 Розділу 2)  
 

Перелік документів, що відображають строки та стандарти виробництва, 

модифікації та технічного обслуговування ПС 
 

1.Для ПС, крім розроблених СРСР 

№ 

зп 
Найменування документа Примітка 

1. Перелік встановленого на ПС радіоелектронного обладнання 

(навігаційного та зв’язку) 

 

2. Статус LLP Landing Gear (шасі)  

3. Статус Hard Time Components (компоненти, що потребують 

особливого ТО) 

 

4. Статус LLP Engine Rotable Parts (обертові частини двигуна)  

5. Статус LLP APU Rotable Parts (обертові частини ДСУ) якщо застосовно 

6. Статус модифікацій/МSTC, що схвалені УРДДАУ  

7. Статус виконаних ремонтів Major Repair Status/Damage Chart  

8. Статус SI/CPCP (цілісність конструкції / програма боротьби з 

корозією) 

 

9. Статус AD (директив ЛП) планера/фюзеляжа  

10. Статус AD (директив ЛП) двигунів  

11. Статус AD APU (директив ЛП ДСУ)  

12. Aircraft utilization (статус напрацювання ПС)  

13. Історія ТО ПС (Maintenance History) з копіями крайніх МCRS 

кожного виду робіт 

 

14. Копії сертифікатів на горіння матеріалів елементів меблевого 

обладнання (чохли, подушки, покриття підлоги, штори тощо) або 

фото ярликів на виробах про відповідність матеріалів 

 

 

2. Для ПС розробки СРСР 

№ 

зп 
Найменування документа Примітка 

1. Перелік встановленого на ПС радіоелектронного обладнання 

(навігаційного та зв’язку) 

 

2. Статус AD (директив ЛП) планера/фюзеляжа  

3. Статус AD (директив ЛП) двигунів  

4. Статус AD APU (директив ЛП ДСУ)  

5. Перелік компонентів з обмеженим ресурсом та строком служби  

6. Статус модифікацій/МSTC, що схвалені УРДДАУ  

7. Статус виконаних ремонтів Major Repair Status/Damage Chart  

8. Паспорт корозійного стану (якщо застосовно) якщо застосовно 

9. Історія ТО ПС (Maintenance History) з копіями крайніх МCRS 

кожного виду робіт 

 

10. Копії сертифікатів на горіння матеріалів елементів меблевого 

обладнання (чохли, подушки, покриття підлоги, штори тощо) або 

фото ярликів на виробах про відповідність матеріалів 
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Додаток 3 

до Методичних рекомендацій щодо 

адміністративних процедур УРДДАУ з 

питань видачі МСА, МRСА та МPTF 

відповідно до Частини-21В 

(підпункт 2.3.3 пункту 2.3 Розділу 2) 
 

Зразок контрольного переліку попереднього аналізу наданої документації 
 

Контрольний перелік попереднього аналізу наданої документації 

Найменування організації  

Реквізити заявки Підстава для перевірки (наказ) 

  

Тип ПС Заводський № ПС Дата початку Дата закінчення 

    

№ 

зп 
Питання, що підлягають перевірці 

Відповідь Примітка 

Так Ні  

1.1.  Наявність письмової заявки на отримання МСА/МRСА    

1.2.  Надання переліку встановленого на ПС 

радіоелектронного обладнання (навігаційного та 

зв’язку) 

   

1.3.  Надання інформації щодо ваги і центрування ПС    

1.4.  Виконання заявником оцінки льотної придатності ПС 

згідно з Частини-МВ та наявність клопотання щодо 

видачі МСА/МRСА та МАRС від схваленої САМО 

   

1.5.  Надання заявником LLP Landing Gear (шасі)    

1.6.  Надання заявником Hard Time Components 

(компоненти, що потребують особливого ТО) 

   

1.7.  Надання заявником LLP Engines Routable Part (обертові 

частини двигуна) 

   

1.8.  Надання заявником LLP APU Rotable Parts (обертові 

частини ДСУ) 

   

1.9.  Надання заявником Modification Status (МSTC), що 

схвалені УРДДАУ 

   

1.10.  Надання заявником Major Repair Status/Damage Chart    

1.11.  Надання заявником Status SI/CPCP (цілісність 

конструкції / програма боротьби з корозією) 

   

1.12.  Надання заявником Status AD (директиви ЛП): 

а) планера/фюзеляжа 

б) двигунів 

   

1.13.  Надання заявником Status SB (сервісні бюлетені) на 

електронному носії 

   

1.14.  Надання заявником Керівництва з льотної експлуатації 

(AFM) ПС на електронному носії 

   

1.15.  Надання заявником Maintenance History c копіями 

МCRS крайніх ТО кожного виду (1А, 2А...1С, 2С.., 

СРСР, SI та інші, якщо застосовно) 

   

1.16.  Наявність програми ТО на це ПС    

1.17.  Підтвердження виконання ТО на ПС сертифікатами 

(військовими) передачі до експлуатації (МCRS чи CRS) 
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 Продовження додатка 3 
1.18.  Відповідність виконання ТО, яке декларовано у 

клопотанні САМО щодо видачі МСА/МRСА ПС, 

вимогам програми ТО 

   

1.19.  Наявність у ПС сертифіката типу (військового) або 

еквівалентного документа, що виданий УРДДАУ або 

Державною авіаційною службою України 

   

1.20.  Реєстрація ПС в реєстрі державних ПС України або 

реєстрі тимчасової реєстрації ПС  

   

1.21.  Надання ПС адреси (вказати код в 16-розрядному 

вигляді) 

   

1.22.  Надання ПС бортового номеру    

1.23.  Надання документа про зняття ПС з реєстру держави 

попередньої реєстрації 

   

1.24.  Надання копій договорів оренди ПС (наказів) від 

власника до заявника (зі всіма суборендами), які 

надають заявнику право на підтримання ЛП ПС та 

дозволяють суборенду 

   

1.25.  Наявність у ПС залишків ресурсів та строків служби    

1.26.  Наявність у двигунів та їх компонентів залишків 

ресурсів та строків служби 

   

1.27.  Наявність у APU та його компонентів залишків ресурсів 

та строків служби 

   

1.28.  Виконання робіт на компонентах ПС заявником згідно з 

Hard Time Component 

   

1.29.  Виконання всіх директив ЛП (AD) для цього ПС згідно 

з Status AD 

   

1.30.  Чинність поточної інформації щодо ваги і центрування 

ПС та відповідність його поточної конфігурації ПС 

(якщо застосовно, перевірити долучення переліка 

встановленого обладнання, а також періодичність 

зважування 1 раз на 4 роки, або після фарбування, або 

після доробок за вказівкою розробника) 

   

1.31.  Внесення всіх даних стосовно заявки в електронну базу 

даних 

   

1.32.  Наявність в архіві УРДДАУ повернутого оригіналу 

МСА/МRСА або МPTF, що втратив чинність 

   

Результат аналізу Позитивний  Негативний  

 

Етап 1 

 

Прізвище 

інспектора: 

Підпис: 

Дата: 

процедуру ПРОДОВЖЕНО. 

Виконати етап 2 або 3 

ПРИПИНЕНО процедуру до усунення 

невідповідностей, які надані заявнику 

 

У графі “Відповідь” та у блоці “Результат аналізу” бажану графу “Так” чи 

“Ні” позначають знаком “√” або позначкою “N/A” (не відноситься), а позначка 

“N/R” свідчить про те, що відповідне питання не перевірялося інспектором. 
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Додаток 4 

до Методичних рекомендацій щодо 

адміністративних процедур УРДДАУ з 

питань видачі МСА, МRСА та МPTF 

відповідно до Частини-21В 

(підпункт 2.4.2 пункту 2 Розділу 2, пункт 3.4 

Розділу 3) 
 

Зразок контрольного переліку оцінювання експлуатаційної документації  
 

Контрольний перелік оцінювання експлуатаційної документації 

Найменування організації  

Реквізити заявки Підстава для перевірки (наказ) 

  

Тип ПС Заводський № ПС Дата початку Дата закінчення 

    

№ 

зп 
Питання, що підлягають перевірці 

Відповідь Примітка 

Так Ні  

2.1.  Організація авторизації інженерно-технічного персоналу 

до виконання лінійного обслуговування, підготовка 

персоналу на новий тип авіаційної техніки, повноваження 

на обслуговування ПС 

  

 

2.2.  Наявність оригіналів діючих:  

- реєстраційного посвідчення (або тимчасового); 

- МСА/МRСА або МPTF 

  

 

2.3.  Перевірити повернення до архіву УРДДАУ оригіналів 

МСА/МRСА та МPTF, що втратили чинність 

   

2.4.  Наявність формуляру ПС та правильність його ведення 

(якщо передбачено пономерну документацію) 
  

 

2.5.  Порядок актуалізації льотної та технічної документації 

(звірка із еталонною, якщо застосовно) 
  

 

2.6.  Наданий Акт перевірки технічного стану та визначення 

ЛП ПС 
  

 

2.7.  Виконання всіх необхідних видів ТО ПС, доказова 

документація виконання ТО (в примітках вказати вид ТО, 

дату виконання, при якому напрацюванні ПС, № МCRS по 

кожному ТО, крім оперативних, які були виконані на ПС 

після крайнього інспектування) 

   

2.8.  Наявність запису в формулярі ПС про занесення адреси 

державного ПС до апаратури систем зв’язку, навігації і 

спостереження та/або ELT 406 MHz, що входить до складу 

бортового обладнання ПС (якщо таке передбачено 

конструкцією ПС) 

  

 

2.9.  Наявність журналу підготовки (бортового) ПС (Aircraft 

Technical Log), правильність його ведення стосовно обліку 

напрацювання ПС, ТО ПС, обліку дефектів 

(несправностей), переліку допущень (DMI) згідно з 

Основним переліком мінімального обладнання (MMEL) та 

усунення несправностей 
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2.10.  Виконання робіт відповідно до програми боротьби з 

корозією (СРСР) та цілісності конструкції (SI), якщо 

застосовно 

   

2.11.  Виконання всіх директив ЛП згідно AD Status, у тому 

числі і відкладених, якщо строк виконання AD минув для 

цього ПС 

   

2.12.  Наявність формулярів двигунів (якщо передбачено 

пономерну документацію), правильність ведення 

формулярів 

   

2.13.  Обсяг та періодичність виконання ТО на двигунах    

2.14.  Напрацювання двигунів та допоміжної силової установки, 

залишок ресурсів. Вказати № та залишок ресурсів двигунів 

в примітках 

  1) №  

год/ц/р, міс  

2) №  

год/ц/р, міс  

ДСУ№  

год/ц/р, міс   

2.15.  Паспорти на повітряні гвинти (на лопаті НГ та РГ для 

вертольотів).     

Обсяг та періодичність виконання ТО на гвинтах (на 

лопатях НГ та РГ для вертольотів) 

   

2.16.  Напрацювання повітряних гвинтів (лопатей НГ та РГ для 

вертольотів), залишок ресурсів. Вказати № та залишок 

ресурсів повітряних гвинтів (лопатей НГ та РГ для 

вертольотів) в примітках 

  1) №  

год/ц/р, міс  

2) №  

год/ц/р, міс   

2.17.  Напрацювання головного редуктора вертольоту, залишок 

ресурсів. Вказати № та залишок ресурсів головного 

редуктора вертольоту в примітках 

  №  

год/ц/р, м  

2.18.  Організація системи об’єктивного контролю на ПС та 

фактичні матеріали його крайнього аналізу  

   

2.19.  Своєчасність виконання ремонтів на ПС, його виробах, 

компонентах та обладнанні 

   

2.20.  Наявність переліку компонентів з обмеженим ресурсом та 

строком служби, залишок їх ресурсів (строком служби) 

   

Результат оцінювання Позитивний  Негативний  

 

Етап 2 

 

 

 

Прізвище інспектора: 

Підпис: 

Дата: 

процедуру ПРОДОВЖЕНО. 

Виконати етап 3 або 4 (якщо 

етап 3 завершено позитивно) 

ПРИПИНЕНО процедуру до 

усунення невідповідностей етапів 

2-3, якщо етап 3 виконано. 

Заявнику надано Рапорт щодо 

перевірки ПС 

 

У графі “Відповідь” та у блоці “Результат оцінювання” бажану графу 

“Так” чи “Ні” позначають знаком “√” або позначкою “N/A” (не відноситься), а 

позначка “N/R” свідчить про те, що відповідне питання не перевірялося 

інспектором. 

Усі наявні невідповідності, що внесені до Рапорту щодо перевірки ПС, 

помічаються в графі “Примітка” відповідним номером, під яким їх позначено у 

рапорті. 



 

Додаток 5 

до Методичних рекомендацій щодо 

адміністративних процедур УРДДАУ з 

питань видачі МСА, МRСА та МPTF 

відповідно до Частини-21В 

(підпункт 2.4.2 пункту 2.4 Розділу 2, 

підпункт 3.2.3 пункту 3.2 Розділу 3) 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник організації заявника 

____________________________________ 

“____” ___________ 20__ року 
 

АКТ 

перевірки технічного стану та визначення льотної придатності ПС  
 

Комісія у складі:  

голова комісії _________________________________________________________ 
(посада, військове (спеціальне) звання, 

______________________________________________________________________; 
прізвище, ім’я, по батькові) 

члени комісії: _________________________________________________________ 
  (посади, військові звання, прізвища, імена, по батькові) 

_______________________________________________________________________

__, 

призначена наказом (керівника організації заявника) від “___” ________ 20__ року  

№ _____, “___” ___________ 20__ року провела ________________ огляд (у обсязі 

не нижче контрольного) повітряного судна (далі – ПС) _______________________  
                                                                                                                                                                    (тип, реєстраційний та бортовий номери)  

та його експлуатаційної документації в ____________________________________.  
                                                                                                                                        (військова частина, належність, населений пункт) 

 

1. Відомості про ПС 
 

Позначення ПС  Дата крайнього ремонту  

Заводський номер  Дата крайнього польоту  

Дата виготовлення  Дата і вид крайнього ТО  

Наліт з початку експлуатації 

годин посадок років 

   

Наліт після останнього ремонту    

Ресурс та строк 

служби ПС 

призначений    

до ремонту або еквівалентних 

робіт 

   

Залишок ресурсу та 

строк служби ПС 

призначеного    

до ремонту або еквівалентних 

робіт 

   

 

2. Відомості про програму ТО 
 

Дата схвалення програми ТО  

№ ревізії, дата схвалення    
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3. Відомості про ресурси та строки служби двигунів, допоміжної силової 

установки (ДСУ) та повітряних гвинтів (для вертольотів – двигунів, головного 

редуктора та гвинтів (НГ, РГ)) 

 

Найменування 

показника 

Двигун 

№1 
Головний 

редуктор 

(ДСУ) 

Несучий гвинт 

(Повітряний 

гвинт №1) 

Рульовий гвинт 

(Повітряний гвинт 

№2) Примітка 

Двигун 

№2 
номери лопатей НГ  

(номер гвинта) 
номери лопатей РГ  

(номер гвинта) 

Тип 
 

    
 

Заводський 

номер 

     

 

Дата установки 
     

 

Дата крайнього 

ремонту 

     

 

Призначений 

ресурс та строк 

служби 
(годин/циклів/років) 

 

 
    

 

Міжремонтний 

ресурс та строк 

служби 
(годин/циклів/років) 

 

 
    

 

Напрацювання  

з початку 

експлуатації 
(годин/циклів/років) 

 

 
    

 

Напрацювання 

після 

крайнього 

ремонту 
(годин/циклів/років) 

 

 
    

 

Залишок 

призначеного 

ресурсу 
(годин/циклів) 

 

 
    

 

Залишок  

призначеного 

строку служби 
(дата завершення)  
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4. Відомості про виконані роботи з ТО з дати проведення крайньої перевірки 

ПС 

Дата Форма 

ТО 

Напрацювання 

(години) 

№, дата 

сертифіката 

передачі до 

експлуатації 

Виконавець робіт 

(організація або 

персонал). 

№ схвалення 

організації або 

№ сертифікаційних 

повноважень 

Місце 

проведення  

робіт 

      

      

      

 
5. Додаткові відомості  

5.1. Статус директив льотної придатності від ______________ .  

5.2. Статус компонентів з обмеженим ресурсом від _______________ .  

5.3. Дата крайнього зважування і центрування: _________________.    

5.4. Модифікації ПС  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
                                                           (вид роботи, дата, назва організації, яка виконала роботи, населений пункт) 

 

6. Перелік зауважень, що виявлені під час проведення огляду 

№ 

зп 
Виявлені недоліки 

Вжиті коригувальні 

заходи, підпис 

Контроль коригувальних 

заходів, підпис 

    

    

    
 

6. Висновок комісії 
 

На підставі перевірки технічного стану та аналізу експлуатаційної 

документації ПС підтверджуємо, що для ПС виконані всі вимоги Програми ТО, 

застосовних директив льотної придатності і спеціальних перевірок.  

Повітряне судно технічно справне та придатне до польотів _____________ 

 ______________________________________________________________________. 

 

7. Підписи 

Голова комісії _________________________________________________; 
                                                                                  (військове звання, підпис, ім’я, прізвище) 

члени комісії: _________________________________________________; 
                                                                                  (військове звання, підпис, ім’я, прізвище) 

 _________________________________________________. 
                                                                                  (військове звання, підпис, ім’я, прізвище) 

“____” _____________ 20__ року 

 
Примітка. Перевірку технічного стану рекомендовано проводити у період не раніше ніж за 

10 календарних днів до дати подачі заявки на отримання МСА/МRСА/МPTF. 



 

Додаток 6 

до Методичних рекомендацій щодо адміністративних процедур 

УРДДАУ з питань видачі МСА, МRСА та МPTF відповідно до 

Частини-21В 

(підпункт 2.4.2 пункту 2.4 Розділу 2) 

 

Форма переліку компонентів з обмеженим ресурсом та строком служби 

 

Перелік  

компонентів з обмеженим ресурсом та строком служби ______________________________ 
                                                                                                                                                                 (тип, заводський та бортовий номери ПС)  

станом на “___” __________ 20__ року 

 

№
 з

п
 

Н
аз

в
а 

к
о
м

п
о
н

ен
та

 П
С

 

(м
о
в
о
ю

 о
р
и

гі
н
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у
) 

О
п

и
с 

к
о
м

п
о
н
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С

 

(у
к
р
аї

н
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к
о
ю
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о
в
о
ю

) 

З
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о
д

сь
к
и

й
 н

о
м

ер
 

Д
ат

а 
в
и

го
то

в
л
ен

н
я
 

Д
ат

а 
р
ем

о
н

ту
 

Встановлений ресурс (строк служби) Напрацювання Залишок ресурсу (строку служби) 

призначений до першого 

ремонту 

міжремонтний ЗПЕ ПОР призначений до першого 

ремонту 

міжремонтний 

го
д

и
н

 

(ц
и

к
л
ів

) 

р
о
к
ів

 

го
д

и
н

 

(ц
и

к
л
ів

) 

р
о
к
ів

 

го
д

и
н

 

(ц
и

к
л
ів

) 

р
о
к
ів

 

го
д
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и
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ів

) 
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о
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ів
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д

и
н
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и
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л
ів

) 
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о
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ів
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и
н

 

(ц
и
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ів

) 
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о
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ів
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и
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(ц
и

к
л
ів

) 

р
о
к
ів
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д

и
н

 

(ц
и

к
л
ів

) 

р
о
к
ів

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                      

                      

                      

 

Посада представника організації заявника  
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(в/звання)                                                                                                                                                                                                                 (підпис)                                                        (ім’я, прізвище) 
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Додаток 7 

до Методичних рекомендацій щодо 

адміністративних процедур УРДДАУ з 

питань видачі МСА, МRСА та МPTF 

відповідно до Частини-21В 

(підпункт 2.4.4 пункту 2.4 Розділу 2, підпункт 

3.5.4 пункту 3.5 Розділу 3) 

 

Форма Рапорту щодо перевірки ПС 

 
Вид перевірки/інспекції: отримання сертифіката, позапланова, спеціальна   

Кількість аркушів рапорту (з доповненням): 

1. Найменування заявника: 2. Реквізити заявки: 3. Тип ПС: 4. Заводський № ПС: 

    

5. Склад групи обстеження: 

Ім’я, прізвище Функції 

  

  

  

  

6. Представники заявника, що брали участь в перевірці/інспекції ПС: 

Ім’я, прізвище Посада 

  

  

  

  

7. Усунення невідповідностей за результатами 

попередньої перевірки/інспекції підтверджено 

Не відноситься Так Ні 

   

8. Кількість невідповідностей, що записані у доповненні до рапорту (прописом):  

9. Аркуш розсилки рапорту щодо перевірки: 

адресат №1  

адресат №2  

10. Рапорт складено в двох рівнозначних примірниках  

11. Підпис представника заявника 

 

Підтверджую отримання примірника 

Рапорту щодо перевірки  

 

12. Підпис відповідального інспектора/ 

керівника групи обстеження 

 

13. Рапорт підписано Дата: Час: 

14. Причина відмови у підписанні рапорту щодо перевірки: 

15. Доповнення до рапорту щодо перевірки Дата: Кількість аркушів: 

3. Тип ПС: 4. Заводський № ПС: 

№ 

зп 

16. Зміст невідповідностей 17. Вжиті коригувальні 

заходи заявника 

18. Контроль 

керівників заявника 
служби 

підтримання ЛП 

служби  

якості 

посада, підпис підпис підпис 

1.     

2.     

3.     
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Інструкція заповнення Рапорту щодо перевірки ПС 

 

Блок 1 – “Найменування 

заявника” 

 

– 

 

Вписати найменування організації з блоку 8 

заявки на отримання МСА/МRСА (або на 

схвалення умов польоту) (Додаток 1).  

Блок 2 – “Реквізити заявки” – Вписати вхідний та вихідний номер заявки 

на отримання МСА/МRСА (або на 

схвалення умов польоту). При позаплановій 

перевірці вписати що є підставою для 

перевірки. 

Блок 3 – “Тип ПС” – Вписати тип ПС з блоку 1 заявки на 

отримання МСА/МRСА (або на схвалення 

умов польоту) (Додаток 1). 

Блок 4 – “Заводський № ПС” – Вписати заводський номер ПС з блоку 3 

заявки на отримання МСА/МRСА (або на 

схвалення умов польоту) (Додаток 1).  

Блок 5 – “Склад групи 

обстеження” 

 

– 

 

Вписати склад групи обстеження, вказавши 

ім’я, прізвище інспекторів і їхні функції 

(керівник групи обстеження, 

відповідальний інспектор, інспектор, 

стажер). 

Блок 6 – “Представники 

заявника, що брали участь в 

перевірці/інспекції” 

 

 

– 

 

 

Вписати ім’я, прізвище представників 

організації, які супроводжували групу 

обстеження (інспекторів) під час 

перевірки/інспекції, та їх посади в 

організації. 

Блок 7 – “Усунення 

невідповідностей за 

результатами попередньої 

перевірки/інспекції 

підтверджено” 

 

 

 

– 

 

 

 

Поставити знак “√” у необхідне вікно. 

Блок 8 – “ Кількість 

невідповідностей, що записані 

у доповненні до рапорту 

(прописом)” 

 

 

 

– 

 

 

 

Вписати словом загальну кількість 

невідповідностей після заповнення аркушів 

доповнення до рапорту (блоків 16, 17,18). 

Блок 9 – “Аркуш розсилки 

рапорту щодо перевірки” 

 

– 

 

Вписати адресатів, яким надаються 

примірники (копії)  рапорту щодо 

перевірки. 
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  Продовження додатка 7 

Блок 10 – “Рапорт складено в 

двох рівнозначних 

примірниках” 

 

 

– 

 

 

вписати у відповідному вікні арабською 

цифрою кількість аркушів. 

Блок 11 – “Підпис 

представника заявника” 

 

– 

 

Підписує уповноважений представник 

організації заявника для підтвердження 

отримання примірника рапорту. У разі 

відмови у підпису робиться запис 

“ВІДМОВИВСЯ” 

Блок 12 – “Підпис 

відповідального інспектора/ 

керівника групи обстеження” 

 

 

– 

 

 

Підписує відповідальний інспектор або 

керівник групи обстеження. 

Блок 13 – “Рапорт підписано” – Вписати дату та час оформлення рапорту. 

Блок 14 – “Причина відмови у 

підписанні рапорту щодо 

перевірки ” 

 

 

– 

 

 

У разі відмови підписати представником 

заявника, стисло вписується причина таких 

дій. 

Блок 15 – “Доповнення до 

рапорту щодо перевірки” 

 

– 

 

Доповнення до рапорту оформлюється на 

окремих аркушах. Вписати у відповідні 

вікна дату оформлення рапорту (як у 

блоці 13) і кількість аркушів доповнення до 

рапорту щодо перевірки. 
 

Блок 16 – “Зміст 

невідповідностей” 

 

– 

 

Описати невідповідності, які інспектор 

виявив (встановив).  

Блок 17 – “Коригувальні 

заходи заявника” 

 

– 

 

Представник заявника вказує вжиті 

заходи щодо усунення кожної 

невідповідності з позначенням своєї 

посади та розписується (якщо місця для 

опису вжитих заходів не вистачає, то 

вказується лише посилання на додаток до 

звіту, де містяться відповідні звітні 

доказові матеріали щодо усунення 

невідповідності).  

Блок 18 – “Контроль 

керівників заявника” 

 

– 

 

Керівники заявника з підтримання ЛП і 

якості розписуються про здійснений 

контроль щодо усунення кожної 

невідповідності. 
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Додаток 8 

до Методичних рекомендацій щодо 

адміністративних процедур УРДДАУ з 

питань видачі МСА, МRСА та МPTF 

відповідно до Частини-21В 

(підпункт 2.5.2 пункту 2.2 Розділу 2, підпункт 

3.5.2 пункту 3.5 Розділу 3) 
 

Зразок контрольного переліку проведення огляду ПС  
 

Контрольний перелік проведення огляду повітряного судна 

Найменування організації  

Реквізити заявки Підстава для перевірки (наказ) 

  

Тип ПС Заводський № 

ПС 

Дата початку Дата закінчення 

    

№ 

зп 
Питання, що підлягають перевірці 

Відповідь Примітка 

Так Ні  

3.1.  Технічний стан на відсутність інорідних тіл, тріщин, 

деформацій, зносу, розшарувань, вибоїн, підтікання 

рідин, втрати заклепок/гвинтів, інших пошкоджень: 

- Фюзеляжа 

- Крило     

- Хвостове оперення 

- Шасі 

- Силова установка 

- Лопаті 

- Редуктори 

- Кабіна     

- Салон (вантажний відсік) 

  

 

3.2.  Технічний стан двигунів, ДСУ, їх вузлів кріплення, 

мотогондол на відсутність: 

- дефектів, корозії і надійність кріплення;  

- у відсіках двигунів надмірної кількості мастила, 

палива або підтікання гідравлічної рідини; 

- на вузлах кріплення двигунів тріщин, послаблення 

кріплення і хиткість (ослаблення) двигунів;  

- на редукторі дефектів, корозії і надійність кріплення; 

- пошкоджень трубопроводів, шлангів 

   

3.3.  Технічний стан ДСУ на відсутність дефектів, корозії, 

пошкоджень трубопроводів, шлангів і надійність 

кріплення 

   

3.4.  Корозійні ураження: 

- на наявність проявів корозії ззовні та всередині ПС;  

- критичні зони, вразливі до корозії (наприклад, зона 

паливних баків) 

   

3.5.  Стан і чистоту системи повного та статичного тиску на 

відсутність закупорювань, обігрів приймача повного 

тиску 
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Продовження додатка 8 
3.6.  Відповідність кисневої системи специфікаціям 

виробника. 

Стан, заправку та кріплення кисневих балонів 

   

3.7.  Стан приладів та обладнання: 

- відповідність ЕД; 

- відповідність радіообладнання встановленого на ПС 

   

3.8.  Стан освітлення (ламп) та їх працездатність    

3.9.  Виконання кодування АТС „Mode S” 24-бітовим кодом    

3.10.  Строк дії бази даних GPS (FMS, FMC) (в примітках 

вказати строк дії) 

   

3.11.  Наявність реєстрації маяків ELT 406 MHz, якщо таке 

передбачено конструкцією ПС (в примітках вказати 

строк дії): 

- стаціонарного 

- переносного 

   

3.12.  Наявність та повноту системи об’єктивного контролю 

на ПС 

   

3.13.  Виконання директив ЛП (якщо можливо)    

3.14.  Відповідність конфігурації ПС схваленій документації, 

включаючи встановлені компоненти 

   

3.15.  Наявність переліку дефектів (пошкоджень) конструкції. 

Всі відкладені ремонти пошкоджень повинні бути 

виконані, якщо строк виконання ремонту минув 

   

3.16.  Переконатися у відсутності очевидних дефектів 

(пошкоджень) або ремонтів, які не внесені до ЕД 

(Damage Chart, якщо застосовно) 

   

3.17.  Наявність Керівництва з льотної експлуатації (AFM), 

змін та доповнень 

   

3.18.  Виконання українською та/або англійською мовами 

стікерів (табличок з інформацією для пасажирів, 

екіпажу по всьому ПС), маркування приладів та іншої 

інформації (або як передбачено сертифікатом типу 

(військовим) чи обмеженим сертифікатом типу 

(військовим)) 

   

3.19.  Ідентифікацію виробів, компонентів та обладнання ПС 

згідно з положеннями глави Q Частини-21В 

   

3.20.  Наявність Основного переліку мінімального обладнання 

(MMEL) або еквівалента (якщо застосовно) 

   

3.21.  Відповідність типу двигунів на ПС та вказаних у 

сертифікаті придатності щодо шуму на місцевості 

(якщо застосовно) 

   

3.22.  Відповідність радіообладнання, що встановлене на ПС 

та вказане у дозволі на бортові радіостанції ЦПС 

   

3.23.  Виконати фотографування матеріалів (ярликів за 

наявності), які використані при виготовленні: 

- крісла кабіни екіпажу 

- пасажирські крісла 

- покриття підлоги пасажирського салону 

- занавіски 

   

3.24.  Відсутність обставин, які перешкоджають проведенню 

перевірки ПС 
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 Продовження додатка 8 
3.25.  Відсутність дефектів (пошкоджень) або недоліків, які 

повторюються з попередніх перевірок цього ПС  

   

3.26.  Наявність потреби у виконанні контрольного польоту    

Результат перевірки Позитивний  Негативний  

 

Етап 3 

 

 

 

Прізвище 

інспектора: 

Підпис: 

Дата: 

процедуру 

ПРОДОВЖЕНО. 

Виконати етап 4  

ПРИПИНЕНО процедуру 

до усунення 

невідповідностей етапів 

2-3, що надані заявнику в 

Рапорті шодо перевірки 

ПС 

ПРИПИНЕНО 

процедуру. Виконати 

повторно етап 3 

 

У графі “Відповідь” та у блоці “Результат перевірки” бажану графу “Так” 

чи “Ні” позначають знаком “√” або позначкою “N/A” (не відноситься), а 

позначка “N/R” свідчить про те, що відповідне питання не перевірялося 

інспектором. 

Усі наявні невідповідності, що внесені до Рапорту щодо перевірки ПС, 

помічаються в графі “Примітка” відповідним номером, під яким їх позначено у 

рапорті. 
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Додаток 9 

до Методичних рекомендацій щодо 

адміністративних процедур УРДДАУ з 

питань видачі МСА, МRСА та МPTF 

відповідно до Частини-21В 

(підпункт 2.5.9 пункту 2.5 Розділу 2) 
 

Зразок контрольного переліку щодо контрольних польотів (льотних 

випробувань)  
 

Контрольний перелік щодо контрольних польотів (льотних випробувань) 

Найменування організації  

Реквізити заявки Підстава для перевірки (наказ) 

  

Тип ПС Заводський № ПС Дата початку Дата закінчення 

    

№ 

зп 
Питання, що підлягають перевірці 

Відповідь Примітка 

Так Ні  

4.1.  Наявність потреби у виконанні контрольного польоту 

Як що “так” – вказати обставини 
  

 

Якщо потрібне виконання контрольного польоту: 

4.2.  Усунення заявником невідповідностей по Рапорту щодо 

перевірки ПС 

   

4.3.  Надання допуску до контрольного польоту ПС 

відповідно до процедури щодо видачі дозволу на 

виконання польотів відповідно до глави Р Частини-21В 

  Виданий дозвіл 

на виконання 

польотів  № 

4.4.  Надання заповненого протоколу контрольного польоту 

з висновками командира екіпажу та керівником ІАС 

   

4.5.  Результати контрольного польоту позитивні?    

Результат перевірки Позитивний  Негативний  

 

Етап 4 

 

Прізвище 

інспектора: 

Підпис: 

Дата: 

процедуру ВИКОНАНО. 

Оформити сертифікат 

ПРИПИНЕНО процедуру до 

отримання позитивних результатів 

контрольного польоту 

 

У графі “Відповідь” та у блоці “Результат перевірки” бажану графу “Так” 

чи “Ні” позначають знаком “√” або позначкою “N/A” (не відноситься), а 

позначка “N/R” свідчить про те, що відповідне питання не перевірялося 

інспектором. 

 



 

Додаток 10 

до Методичних рекомендацій щодо 

адміністративних процедур УРДДАУ з 

питань видачі МСА, МRСА та МPTF 

відповідно до Частини-21В 

(підпункт 2.6.1 пункту 2.6 Розділу 2, підпункт 

3.7.4 пункту 3.7 Розділу 3) 
 

 

Форма доповіді начальнику УРДДАУ про результати перевірки ПС 
 

Начальнику Управління 

регулювання діяльності 

державної авіації України 

 

 

На вхідний №______ від “___” ___________  20__ року 

 

Доповідаю, що заявка від (вказати найменування організації-заявника) на 

отримання МСА/МRСА (та первинного МАRС або на отримання МPTF) на 

повітряне судно типу ______, реєстраційний номер ______, заводський номер 

______, опрацьована.  

Всі зауваження, які були виявлені при перевірці зазначеного повітряного 

судна усунуті під час перевірки. Невідповідності, які впливають на видачу 

сертифікатів, відсутні. 

Звітні матеріали перевірені та знаходяться на зберіганні в архіві відділу 

льотної придатності повітряних суден. 

Виходячи з викладеного, вищезазначену заявку розглянуто позитивно, 

повітряному судну може бути видано МСА/МRСА (та первинний МАRС або 

видано МPTF). 

 

Керівник групи обстеження/Відповідальний інспектор 
________________________________________________________________________________ 
                                     (посада, в/звання)                                                            (підпис)                                                        (ім’я, прізвище) 

 

Проєкт МСА/МRСА (та первинного МАRС або МPTF) підготував 
________________________________________________________________________________ 
                                     (посада, в/звання)                                                           (підпис)                                                        (ім’я, прізвище) 

 

З висновками керівника групи обстеження / відповідального інспектора та 

проєктом сертифікатів згоден, пропоную підписати. 

 

Начальник відділу льотної придатності повітряних суден –  

заступник начальника Управління регулювання діяльності  

державної авіації України 
________________________________________________________________________________ 
                                    (в/звання)                                                                        (підпис)                                                        (ім’я, прізвище) 

“___” __________  20__ року 
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Продовження додатка 10 
Зворотній бік доповіді начальнику УРДДАУ про результати перевірки ПС 

Питання, що підлягають перевірці 
Відповідь Примітка 

Так Ні  

Перевірка видачі оригіналів МСА/МRСА та первинного 

МАRС (або МPTF/схвалених FC) заявнику під підпис 

на зворотньому боці копій сертифікатів  

  

 

Якщо оригінали МСА/МRСА та первинного МАRС 

(або МPTF/схвалених FC) не видані, а відправлені 

поштою заявнику, то вказати вихідний № супроводу 

  

№ вих. листа 

_____дата_________ 

Наявність копій МСА/МRСА та первинного МАRС (або 

МPTF/схвалених FC) у паперовій справі архіву 
  

 

Наявність копій МСА/МRСА та первинного МАRС (або 

МPTF/схвалених FC) у електронній базі даних архіву 
  

 

Поінформувати заявника листом про обставини відмови 

у видачі МСА/МRСА (або МPTF/схвалених FC), якщо 

видача неможлива 

  

№ вих. листа 

_____дата_________ 

Наявність у архіві копії листа заявникові про обставини 

відмови у видачі МСА/МRСА (або МPTF/схвалених 

FC)   

  

 

Результат перевірки Позитивний  Негативний  

 

Прізвище 

інспектора: 

Підпис: 

Дата: 

ВИДАНО (СХВАЛЕНО) ВІДМОВЛЕНО у видачі (схваленні)  

 

У графі “Відповідь” та у блоці “Результат перевірки” бажану графу “Так” 

чи “Ні” позначають знаком “√” або позначкою “N/A” (не відноситься). 

 



 

Додаток 11 

до Методичних рекомендацій щодо адміністративних процедур 

УРДДАУ з питань видачі МСА, МRСА та МPTF відповідно до 

Частини-21В 

(підпункт 2.6.4 пункту 2.6 Розділу 2) 

 

Форма та зразок заповнення таблиці бази даних МСА та МRСА 
 

№ 

зп 

Вихідний 

№ та дата 

заявки 

Вхідний 

№ та дата 

заявки 

Найменування 

заявника 

Тип, 

заводський, 

бортовий 

номер ПС 

Реєстраційний 

номер ПС 

Номер, що наданий 

сертифікату ЛП 

Вихідний № 

та дата 

документа 

щодо видачі 

Відповідальний 

інспектор, який 

передав 

сертифікат ЛП 

Гіперпосилання на 

електронні 

документи та копії 

Дата зміни, 

передавання, 

призупинення, 

скасування 

сертифіката 
заявника УРДДАУ 

Зразок заповнення таблиці 

1 

№ 90/01-

37/1234 

29.03.2019 

№340 

02.04.2019 

Спеціальний 

авіаційний 

загін ДСНС 

України 

EC225LP 

№2554 

борт 53 

№ 903690ХТ 0001.UA.21В.Н.СА.2019 
№185/2/507 

07.04.2020 
Терещенко І.М.    

2 

№ 90/01-

37/2441 

01.04.2019 

№1251 

10.04.2019 

Спеціальний 

авіаційний 

загін ДСНС 

України 

EC225LP 

№2874 

борт 54 

№ 903694ХТ 0001.UA.21В.Н.RСА.2019 

№185/2/552 

18.04.2019  
Терещенко І.М.   

18.03.2020 

передано 

3 
№ 48/35 

07.03.2020 

№120 

12.03.2020 

в/ч 1467  

ДПС України 

EC225LP 

№2874 

борт 54 

№ 903694ХТ 0001.UA.21В.Н.RСА.2019 
№185/2/1247 

18.03.2020  
Кравченко І.М.    

 

Шифр реєстрації сертифікатів – ХХХХ.UA.21В.Н.СА.2020 або ХХХХ.UA.21В.Н.RСА.2020, де: 

“ХХХХ.” –  порядковий № сертифіката (сертифікат № 1 – 0001, № 2 – 0002 і т.д.); 

“UA.21В.” – умовне найменування Частини-21В (літери “UA” означають – код України, літера “В” означає – військові); 

“Н” – Глава Н Частини-21В – Сертифікати (військові) льотної придатності та обмежені сертифікати (військові) льотної 

придатності; 

“СА.” – сертифікат (військовий) льотної придатності (Military Certificate of Airworthiness); 

“RСА.” – обмежений сертифікат (військовий) льотної придатності (Military Restricted Certificate of Airworthiness); 

“2020” – рік видачі сертифіката. 



 1 

Додаток 12 

до Методичних рекомендацій щодо 

адміністративних процедур УРДДАУ з 

питань видачі МСА, МRСА та МPTF 

відповідно до Частини-21В 

(підпункт 3.2.3 пункту 3.2 Розділу 3) 

 

Інструкція щодо заповнення FC (EMAR Form 18b) 

 

Пункти, що заповнюються заявником:  
 

Блок 1 – Зазначається найменування організації.  
 

Блок 2 – Зазначається реєстраційний (або тимчасовий реєстраційний) номер, 

що наданий цій EMAR Form 18b відповідно до системи нумерації 

бази даних (Додаток 14) та порядковий номер її видання (при 

первинному виданні зазначається “№1”).   
 

Блок 3 – Зазначається виробник ПС та тип ПС, для екземпляру якого 

зроблено запит на схвалення FC.  
 

Блок 4 – Зазначається серійний номер ПС, для екземпляру якого зроблено 

запит на схвалення FC.  
 

Блок 5 – Зазначається ціль згідно з 21.А.701.  
 

Блок 6 – Зазначається опис конфігурації ПС, для екземпляру якого зроблено 

заявку на схвалення FC. Надається посилання на документ 

(документи), що визначають конфігурацію ПС:  

у випадку наявності сертифіката типу (військового) – 

інформація про перелік даних сертифіката типу (військового) або 

його розділи, які визначають конфігурацію, процедури та 

обмеження експлуатації типу/моделі ПС;  

перелік основної експлуатаційної документації, яка визначає 

процедури та обмеження експлуатації (Керівництва з льотної та 

технічної експлуатації ПС);  

стислий опис або перелік відхилень від визначеної 

експлуатаційною документацією конфігурації (якщо є).   
 

Блок 7 – Зазначається документи, які підтверджують, що ПС (яке зазначене 

в блоці 6) може безпечно здійснювати зазначений політ (польоти) за 

визначених умов чи обмежень. У випадку наявності відхилень від 

визначеної експлуатаційною документацією конфігурації додатково 

надається посилання на документацію, якою визначені ці зміни.  
 

Блок 8 – Зазначаються подробиці умов/обмежень, або посилання на 

відповідний документ, включаючи спеціальні інструкції з ТО та 

умови виконання цих інструкцій, дотримання яких необхідно для 

безпечної експлуатації або виконання зазначеного польоту, в т.ч.:  



 2 
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у випадку відсутності відхилень від визначеної експлуатаційною 

документацією конфігурації надається посилання на цю 

документацію, наприклад: “Експлуатацію ПС здійснювати згідно з 

експлуатаційною документацією, яка зазначена вище, у блоці 6, та 

схваленою УРДДАУ програмою ТО”; 

у випадку наявності відхилень від визначеної експлуатаційною 

документацією конфігурації додатково надається посилання на 

додаткові заходи, якими забезпечується безпека польоту, або на 

інструкції, якими визначені ці заходи, наприклад:   

- “Польоти виконувати за правилами візуальних польотів вдень 

у простих метеорологічних умовах, без зледеніння, поза 

хмарами та зонами грозової діяльності”;   

- “Виконання фігур складного та вищого пілотажу 

заборонено”;  

- “Польоти виконувати в районі аеродрому”;  

- “Політ виконувати без пасажирів та вантажу”;  

- “Умови та обмеження згідно з програмою контрольного 

польоту, що затверджена …”  тощо.  
 

Блок 9 – Зазначається формулювання, як надано у EMAR Form 18b.   
 

Блок 11 – Зазначається дата видання заявником.  
 

Блок 12 – Зазначається посада уповноваженої особи заявника з правом 

підпису, що підписала, та ставиться її підпис.  

  

Пункти, що заповнюються УРДДАУ під час схвалення умов польоту:  
 

Блок 13 – Ставиться штамп УРДДАУ “СХВАЛЕНО”, зазначається посада 

особи, що підписала, та ставиться її підпис. Схвалення підписується 

начальником відділу ЛП ПС – заступником начальника УРДДАУ або 

особою, яка його заміщує.  

  
Примітка. У випадку, якщо обсяг інформації не дає змогу її розмістити у полі 

відповідного блоку EMAR Form 18b, інформація може бути зазначена на зворотній стороні 

схвальної форми, а у відповідному блоці ставиться посилання, що інформація зазначена на 

зворотній стороні, або EMAR Form 18b видається на двох сторінках із зазначенням сторінок 

“сторінка 1 з 2” та “сторінка 2 з 2”. 
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Додаток 13 

до Методичних рекомендацій щодо 

адміністративних процедур УРДДАУ з 

питань видачі МСА, МRСА та МPTF 

відповідно до Частини-21В 

(підпункт 3.2.3 пункту 3.2, підпункт 3.3.4 

пункту 3.3 Розділу 3) 

 

Зразок контрольного переліку оцінювання документації  

на схвалення умов польоту 
 

Контрольний перелік оцінювання документації на схвалення умов польоту 

Найменування організації  

Реквізити заявки Підстава для перевірки (наказ) 

  

Тип ПС Заводський № ПС Дата початку Дата закінчення 

    

№ 

зп 
Питання, що підлягають перевірці 

Відповідь Примітка 

Так Ні  

1.1.  Включення у заявку питань (обставин), з яких ПС не 

відповідає застосовним вимогам ЛП або схваленим FC 

(21.А.707(b)(2)) 

  

 

1.2.  Включення у запропоновані умови польоту 

конфігурації ПС (опис конструкції, обладнання, систем 

умов льотної та технічної експлуатації, застосовних 

норм льотної придатності або критеріїв, розрахунків, 

підтвердження міцності, досвіду експлуатації), для якої 

робиться запит на отримання дозволу на виконання 

польотів (21.А.708(а)) 

   

1.3.  Встановлення умов або обмежень, які необхідні для 

безпечної експлуатації ПС, включаючи (21.А.708(b)): 

   

1.3.1 умови або обмеження (в разі необхідності) для 

маршрутів або повітряного простору, або обидва, які 

необхідні для виконання польотів (конкретний район 

польотів, висоту польотів, клас повітряного простору, 

можливі вимоги до поверхні землі або води тощо) 

(21.А.708(b)(1))  

   

1.3.2 умови та обмеження для льотного екіпажу, який 

здійснює політ на ПС (21.А.708(b)(2)) 

   

1.3.3 обмеження щодо перевезення інших осіб, крім льотного 

екіпажу (21.А.708(b)(3)) 

   

1.3.4 експлуатаційні обмеження, спеціальні процедури або 

технічні умови, яких необхідно дотримуватися (щодо 

транспортування, скидання, застосування засобів 

ураження тощо) (21.А.708(b)(4)) 

   

1.3.5 спецпрограму льотних випробувань (якщо необхідна) 

(21.А.708(b)(5)) 

   

1.3.6 спеціальні заходи з підтримання ЛП, включаючи 

інструкції з ТО, та порядок, відповідно до якого вони 

будуть виконуватися (21.А.708(b)(6) та GM до нього) 
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 Продовження додатка 13 
1.4.  Обґрунтування (аналіз, розрахунки, випробування або 

інші заходи), що ПС придатне до безпечного польоту за 

заявлених умов або обмежень (21.А.708(c) та GM до 

нього) 

   

1.5.  Визначення наявності методики для контролю 

конфігурації ПС для того, щоб залишатися в межах 

визначених умов (21.А.708 (d) та GM до нього) 

   

1.6.  Надання заяви про здатність ПС безпечно виконувати 

політ в умовах або за обмеженнями, які зазначені в 

пункті 1.3 цього переліку (21.А.709(b)(3)) 

   

1.7.  Переконатися у наданні опису змін до умов, що 

впливають на первинні схвалені FC (якщо вимагається 

видача нового МPTF (GM 21.A.713) 

   

1.8.  Переконатися (або здійснити необхідні перевірки або 

випробування) у забезпеченні можливості за наданими 

матеріалами здійснити оцінку достатності заявлених 

умов та обмежень для виконання ПС безпечного 

польоту за напрямками (21.А.710(c), GM №1 до 

21.А.708(с)): 

   

1.8.1 обґрунтування заходів з підтримання ЛП (21.А.708(b)(6) 

та GM до нього)  

   

1.8.2 обґрунтування умов виконання безпечних польотів 

(GM №1 до 21.А.708 (с)) 

   

1.8.3 обґрунтування обмежень для екіпажу (21.А.708(b)(2))    

1.8.4 обґрунтування обмежень для захисту третіх осіб 

(21.А.708(b)(3)) 

   

1.9.  Необхідність додаткових перевірок або випробування 

для обґрунтування, що ПС здатне виконувати 

безпечний політ за встановлених умов та обмежень 

(21.А.710(c), GM №1 до 21.А.708 (с)) 

   

Результат оцінювання Позитивний  Негативний  

 

Етап 1 

 

Прізвище інспектора: 

Підпис: 

Дата: 

процедуру ПРОДОВЖЕНО. 

Виконати етап 2 або 3 

процедуру видачі дозволу 

ПРИПИНЕНО до усунення 

зауважень, які надані заявнику 

 

У графі “Відповідь” та у блоці “Результат оцінювання” бажану графу 

“Так” чи “Ні” позначають знаком “√” або позначкою “N/A” (не відноситься), а 

позначка “N/R” свідчить про те, що відповідне питання не перевірялося 

інспектором. 

 



 

Додаток 14 

до Методичних рекомендацій щодо адміністративних процедур 

УРДДАУ з питань видачі МСА, МRСА та МPTF відповідно до 

Частини-21В 

(підпункт 3.7.7 пункту 3.7 Розділу 3) 
 

Форма та зразок заповнення таблиці бази даних МPTF та схвалених FC 
 

№ 

зп 

Вихідний 

№ та дата 

заявки 

Вхідний 

№ та дата 

заявки 

Найменування 

заявника 

Тип, 

заводський, 

бортовий 

номер ПС 

Реєстраційний 

(тимчасовий 

реєстраційний) 

номер ПС  

Номер, що наданий 

дозволу, схваленим 

умовам польоту та 

номер їх видання 

Вихідний № 

та дата 

документа 

щодо видачі 

Відповідальний 

інспектор, який 

передав дозвіл, 

умови польоту 

Гіперпосилання на 

електронні 

документи та копії 

Дата зміни, 

передавання, 

призупинення, 

скасування 

МPTF або FC 
заявника УРДДАУ 

Зразок заповнення таблиці 

1 

№ 90/01-

37/1234 

29.03.2020 

№340 

02.04.2020 

в/ч 1467  

ДПС України 

EC225LP 

№2744 

борт 54 

№ 903694ХТ 
0001.UA.21В.P.FC.2020 

Видання №1 

№185/2/507 

07.04.2020 
Терещенко 

І.М. 
  

22.11.2020 

внесені зміни 

2 

№ 90/01-

37/2441 

01.04.2020 

№1251 

10.04.2020 

в/ч 1467  

ДПС України 

EC225LP 

№2744 

борт 54 

№ 903694ХТ 0001.UA.21В.P.PTF.2020 

№185/2/552 

18.04.2020  
Терещенко 

І.М. 
  

18.10.2020 

завершився 

строк дії 

3 
№ 90/01 

01.10.2020 

№120 

02.10.2020 

в/ч 1467  

ДПС України 

EC225LP 

№2744 

борт 54 

№ 903694ХТ 0002.UA.21В.P.PTF.2020 
№185/2/2847 

18.10.2020  
Піскунов В.Г.   18.07.2021 

4 

№ 90/01-

37/4444 

21.11.2020 

№3311 

22.11.2020 

в/ч 1467  

ДПС України 

EC225LP 

№2744 

борт 54 

№ 903694ХТ 
0001.UA.21В.P.FC.2020 

Видання №2 

№185/2/2957 

22.11.2020 
Кравченко І.М.    

 

Шифр реєстрації документів – ХХХХ.UA.21В.P. FC.2020 або ХХХХ.UA.21В.P.PTF.2020, де: 

“ХХХХ.” –  порядковий № МPTF/FC (для МPTF/FC № 1 – 0001, № 2 – 0002 і т.д.); 

“UA.21В.” – умовне найменування Частини-21В (літери “UA” означають – код України, літера “В” означає – військові); 

“Р” – Глава Р Частини-21В – Дозвіл (військовий) на виконання польотів; 

“FС.” – умови польоту для дозволу (військового) на виконання польотів (Flight Conditions for a Military Permit To Fly); 

“PTF.” – дозвіл (військовий) на виконання польотів (Military Permit To Fly); 

“2020” – рік видачі документа. 



 

Додаток 15 

до Методичних рекомендацій щодо 

адміністративних процедур УРДДАУ з 

питань видачі МСА, МRСА та МPTF 

відповідно до Частини-21В 
 

Використані скорочення 
 

AD – директива льотної придатності 

AFM – Керівництво з льотної експлуатації 

AMC & GM  – Прийнятні методи доведення відповідності та керівного 

матеріалу  

САМО  – організація з управління підтриманням льотної придатності 

CPCP – програма боротьби з корозією  

МCRS  – сертифікат (військовий) передачі до експлуатації 

EMAR – Європейські військові вимоги з льотної придатності  

FС – умови польоту для дозволу (військового) на виконання 

польотів 

LLP  – компоненти з обмеженим ресурсом 

МАРSС – максимальна дозволена кількість пасажирських місць 

МАRС – первинний сертифікат (військовий) перегляду льотної 

придатності 

МСА – сертифікат (військовий) льотної придатності  

MMEL – Основний перелік мінімального обладнання 

МPTF – дозвіл (військовий) на виконання польотів 

МRСА  – обмежений сертифікат (військовий) льотної придатності  

МSTC – додатковий сертифікат типу (військовий) 

MTOW  – максимальна злітна вага 

MTSO схвалення – схвалення за військовим технічним стандартом 

SB  – сервісний бюлетень 

SI – цілісність конструкції 

ДСУ (APU) – допоміжна силова установка 

ЕД – експлуатаційна документація 

ЛП  – льотна придатність 

НГ – несучий гвинт 

ПС  – повітряне судно 

РГ – рульовий гвинт 

ТО  – технічне обслуговування 

УРДДАУ – Управління регулювання діяльності державної авіації 

України 

Частина-21В – Правила сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними 

виробів, компонентів та обладнання, які належать до 

військової техніки, а також організацій розробника та 

виробника 

Частина-МВ – Правила підтримання льотної придатності авіаційної 

техніки державної авіації 
 


