
 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

18.12.2018 м. Київ N 636 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2018 р. за N 1501/32953 

Про затвердження Змін до Порядку реєстрації та 
допуску аеродромів та злітно-посадкових майданчиків 

державної авіації України 
Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України та з метою удосконалення порядку 
реєстрації та допуску до експлуатації аеродромів та злітно-посадкових майданчиків 
державної авіації України 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Зміни до Порядку реєстрації та допуску аеродромів та злітно-посадкових 
майданчиків державної авіації України, затвердженого наказом Міністерства оборони 
України від 13 жовтня 2014 року N 731, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
31 жовтня 2014 року за N 1373/26150 (із змінами), що додаються. 

2. Управлінню регулювання діяльності державної авіації України забезпечити подання 
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

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

 Міністр оборони України 
генерал армії України С. Полторак 

ПОГОДЖЕНО:   

Міністр внутрішніх 
справ України А. Б. Аваков 

Голова Національної поліції України 
генерал поліції першого рангу С. М. Князєв 

Голова Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій М. Чечоткін 

В. о. Голови Державної 
прикордонної служби України 

генерал-лейтенант В. Серватюк 



 

  

 

 

ЗМІНИ 
до Порядку реєстрації та допуску аеродромів та злітно-посадкових 

майданчиків державної авіації України 

1. Абзаци другий, третій пункту 1.6 розділу I викласти в такій редакції: 

"Під час дії особливого періоду, введення надзвичайного стану за клопотаннями 
керівників органів управління авіації центральних органів виконавчої влади, Національної 
гвардії України та Збройних Сил України і поданням Уповноваженого підрозділу перший 
заступник Міністра оборони України (заступник Міністра оборони України, який 
спрямовує та координує діяльність Уповноваженого підрозділу) (у разі його відсутності - 
особа, яка виконує його обов'язки) погоджує експлуатацію аеродромів або постійних 
злітно-посадкових майданчиків без наявності посвідчення про допуск до експлуатації 
аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика державної авіації України. 

У таких випадках допуск до експлуатації оформлюється наказами керівників центральних 
органів виконавчої влади, керівника Національної гвардії України та керівників видів 
Збройних Сил України, у підпорядкуванні яких перебувають аеродроми або постійні 
злітно-посадкові майданчики, витяги з яких надаються до Уповноваженого підрозділу.". 

2. У розділі III: 

1) абзац третій пункту 3.6 викласти в такій редакції: 

"у суб'єктах державної авіації - заступник керівника (у разі відсутності зазначеної посади - 
заступник керівника за напрямком діяльності)."; 

2) абзац перший пункту 3.13 викласти в такій редакції: 

"3.13. Комплексне обстеження аеродромів або постійних злітно-посадкових майданчиків 
проводиться комісією, яка призначається наказами керівників центральних органів 
виконавчої влади, керівника Національної гвардії України та керівників видів Збройних 
Сил України, у підпорядкуванні яких перебувають аеродроми або постійні злітно-
посадкові майданчики."; 

3) пункт 3.36 викласти в такій редакції: 

"3.36. Допуск до експлуатації тимчасового злітно-посадкового майданчика оформлюється 
наказом керівника центрального органу виконавчої влади, керівника Національної гвардії 
України та керівника виду Збройних Сил України, у підпорядкуванні якого перебуває 
тимчасовий злітно-посадковий майданчик. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства оборони України 
18 грудня 2018 року N 636 

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2018 р. за N 1501/32953 
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Орган управління авіації центральних органів виконавчої влади, Національної гвардії 
України та Збройних Сил України протягом 5 робочих днів з дня реєстрації наказу надає 
Уповноваженому підрозділу такі відомості: 

найменування та номер тимчасового злітно-посадкового майданчика, допущеного до 
експлуатації; 

найменування, дата та номер наказу про допуск до експлуатації тимчасового злітно-
посадкового майданчика; 

строк, на який тимчасовий злітно-посадковий майданчик допущений до експлуатації (дата 
початку та завершення експлуатації); 

перелік підпорядкованих цьому органу управління авіації центральних органів виконавчої 
влади, Національної гвардії України та Збройних Сил України суб'єктів державної авіації, 
які будуть використовувати цей тимчасовий злітно-посадковий майданчик.". 

  

Начальник Управління регулювання  
діяльності державної авіації України М. Кушнірук 

 
 

  

 


