Перелік діючих нормативно-правових актів
управління аеродромів та аеропортів
Станом на 1O.M1.OM18
Повітряний кодекс України
Положення про Державну авіаційну службу УкраїниI затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від 8 жовтня OM14 року № ROM;
P.
Положення про Департамент авіаційних перевезеньI аеропортів та міжнародного
співробітництваI затверджене Головою Державіаслужби
4.
Положення про Управління сертифікації та аеродромівI затверджене Головою
Державіаслужби
R.
Положення про Відділ сертифікації аеродромівI затверджене Головою
Державіаслужби
6.
Положення про Відділ сертифікації суб’єктів аеропортової діяльностіI
затверджене Головою Державіаслужби
T.
Положення про Відділ аварійно–рятувального та протипожежного забезпеченняI
затверджене Головою Державіаслужби
8.
Положення про Відділ розвитку та екологічної безпеки аеропортівI затверджене
Головою Державіаслужби
9.
Положення про Координаційний центр пошуку та рятуванняI затверджене
Головою Державіаслужби
1M. Положення про Сектор аеродромів загального призначенняI затверджене Головою
Державіаслужби
11. Посадова інструкція державного інспектора з нагляду за безпекою авіаціїI
затверджена Головою Державіаслужби
1O. Положення про державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній
авіаційній службі УкраїниI затверджене наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
M9.MO.OM1M р. № 68 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України O6 квітня OM1M р. за №
PMT/1T6MO
1P. Положення
про
використанняповітряного
простору
УкраїниI
затвердженеПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід M6.1O.OM1T р. № 9R4
14. Положення
про
Державний
спеціалізований
фонд
фінансування
загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях Постановою Кабінету Міністрів України від O8.M9.199P р. № 819Eв редакції
постанови Кабінету Міністрів України від OO березня OM1T р. № 18O)
1R. Приложения ИКАО:
16. Приложение P. Метеорологическоеобеспечение полетов
1T. Приложение R. Единицы измеренияI подлежащие использованию в воздушных и
наземных операциях
18. Приложение 9. Упрощение формальностей
19. Приложение 1M. Авиационнаясвіязь
OM. Приложение 1O. Поиск и спасание
O1. Приложение 1P. Расследованиеавиационныхпроисшествий и инцидентов
OO. Приложение 14. Аэродромы
OP. Том I. Проектирование и эксплуатацияаеродромов
O4. Том II. Вертодромы
OR. Приложение 1R. Службыаэронавыгацыоннойинформации
O6. Приложение 16. Охранаокружающейсреды
OT. Приложение 1T. Безопасность
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O.

O

Приложение 18. Безопасная перевозка опасныхгрузов по воздуху
Приложение 19. Управлениебезопасностьюполетов
Документы ИКАО:
Dос 69OM. Руководство по расследованию авиационных происшествий
Dос T19O А-1. Руководство по обучению. Часть A-1. Общие положения.
Dос TPRM. Кодекс службы ИКАО
Dос 8168. PANp-OPp. Производство полетов воздушных судовI Том 1. Правила
производства полетов
PR. Dос 84MM PANp-ABC. Сокращения и коды ИКАО
P6. Dос 91PT. Руководство по аэропортовым службам. Часть 1. Спасание и борьба с
пожаром
PT. Dос 91PT. Руководство по аэропортовым службам. Часть O. Состояние
поверхности покрытия
P8. Dос 91PT. Руководство по аэропортовым службам. Часть P. Создаваемая птицами
опасность и методы ее снижения
P9. Dос 91PT. Руководство по аэропортовым службам. Часть R. Удаление воздушных
судовI потерявших способность двигаться
4M. Dос 91PT. Руководство по аэропортовым службам. Часть 6. Контролирование
препятствий
41. Dос 91PT. Руководство по аэропортовым службам. Часть T. Планирование
мероприятий на случай аварийной обстановки в аэропорту
4O. Dос 91PT. Руководство по аэропортовым службам. Часть 8. Эксплуатационные
службы аэропорта
4P. Dос 91PT. Руководство по аэропортовым службам. Часть 9. Практика
технического обслуживания аэропортов
44. Dос 91R6. Руководство по представлению данных об авиационных
происшествиях/инцидентах EРуководство AaoEP)
4R. Dос 91RT. Руководство по проектированию аэродромов. Часть 1. Взлетнопосадочные полосы
46. Dос 91RT. Руководство по проектированию аэродромов. Часть O. Рулежные
дорожкиI перроны и площадки ожидания
4T. Dос 91RT. Руководство по проектированию аэродромов. Часть P. Покрытия
48. Dос 91RT. Руководство по проектированию аэродромов. Часть 4. Визуальные
средства
49. Dос 91RT. Руководство по проектированию аэродромов. Часть R. Электрические
системы
RM. Dос 91RT. Руководство по проектированию аэродромов. Часть 6. Ломкость
R1. Dос 9184. Руководство по проектированию аэропортов. Часть 1. Генеральное
планирование.
RO. Dос 9184. Руководство по проектированию аэропортов. Часть O. Использование
земельных участков и охрана окружающей среды
RP. Dос 9184. Руководство по проектированию аэропортов. Часть P. Инструктивный
материал по консультативному и строительному обслуживанию
R4. Dос 9O61. Руководство по вертодромам
RR. aoc 9PPO. Руководство по системе информации ИКАО о столкновениях с птицами
EIBIp)
R6. Dос 94OO. Руководство по предотвращению авиационных происшествий
RT. Dос 94OO. Руководство по радиотелефонной связи
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Dос 94T6. Руководство по системам управления наземным движением и контроля

над ним
Dос 9RM1. Том I. Техническое руководство по окружающей среде. Том II
Методики сертификации воздушных судов по шуму
6M. Dос 9RM1. Том II. Техническое руководство по окружающей среде. Том II.
Методики сертификации авиационных двигателей по эмиссии
61. Dос9ROT. Упрощение формальностей
6O. Dос964M. Руководство по противообледенительной защите воздушных судов на
земле
6P. Dос964P. Руководство по одновременному использованию параллельных или
почти параллельных оборудованных ВПП EpOIo)
64. aoc 964P. Банк данных ИКАО по эмиссии выхлопных газов двигателей
6R. aoc96T4. Руководство по Всемирной геодезической системе - 1984 EWGp-84)
66. aoc968P. Руководство по обучению в области человеческого фактора
6T. aoc9684. Руководство по вторичным обзорным радиолокационным EВОРЛ)
системам
68. aoc9T1P. Словарь по международной гражданской авиации
69. aoc 9TOM CAEP - Комитет по охране окружающей среды от воздействия авиации.
Доклад четвертого совещания. МонреальI 6-8 апреля 1998 г.
TM. aoc 9TO1 Протокол об аутентичном шестиязычном тексте Конвенции о
международной гражданской авиации EЧикагоI 1944 год)
T1. aoc9TP1. Руководство по международному авиационному и морскому поиску и
спасанию EМАМПС). Том I. Организация и управление.
TO. aoc9TP1. Руководство по международному авиационному и морскому поиску и
спасанию EМАМПС). Том II. Координация операций.
TP. aoc9TP1. Руководство по международному авиационному и морскому поиску и
спасанию EМАМПС). Том III. Подвижные средства.
T4. aoc9TP4. Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности
полетов. Часть A. Создание государственной системы контроля за обеспечением безопасности
полетов и управление этой системой
TR. aoc9TP4. Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности
полетов. Часть B. Создание региональной организации по контролю за обеспечением
безопасности полетов и управление этой организацией
T6. aoc9TP4.
Руководство по организации контроля. Часть C. Создание
государственной системы контроля за обеспечением авиационной безопасности и управление
этой системой
TT. aoc9TP4. Руководство по проведению проверок организации контроля за
обеспечением безопасности полетов
T8. aoc 9TT4. Руководство по сертификации аэродромов
T9. aoc 9TTT. CAEP - Комитет по охране окружающей среды от воздействия авиации.
Доклад пятого совещания. МонреальI 8-1T января OMM1 г.
8M. aoc98M8. Человеческий фактор в системе мер безопасности гражданской авиации
81. aoc98O9.
Инструктивныйматериал
по
сбалансированомуподходу
к
управлениюавиационным шумом
8O. aoc98PM. Руководство по усовершенствованным системам управления наземным
движением и контроля за ним EA-pMGCp)
8P. aoc 98P6. CAEP - Комитет по охране окружающей среды от воздействия авиации.
Доклад шестого совещания. МонреальI O-1O февраля OMM4 г.
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84.
8R.
86.

aoc98R9. Руководство по управлению безопасностью полетов EРУБП)
aoc9868. PANp-ToG. Подготовка персонала
aoc98TM. Руководство по предотвращению несанкционированных выездов на

aoc9886. Комитет по охране окружающей среды от воздействия авиации.
Седьмое совещание. МонреальI R-16 февраля OMMT года
88. aoc9889. Руководство по качеству воздуха в аэропортах
89. aoc991M. Обследование состояния безопасности полетов при работе в
нормальных условиях ENOpp)
9M. aoc9911. Руководство по рекомендуемому методу расчета контуров шума вокруг
аэропортов
91. aoc99RT. Руководство по упрощению формальностей
9O. aoc996O. Руководство по расследованию авиационных происшествий и
инцидентов: политика и процедуры
9P. aoc998M.Руководство по приватизации в сфере аэропортового и
аэронавигационного обслуживания
94. aoc1MM1O. Комитет по охране окружающей среды от воздействия авиации.
Девятое совещание
9R. aoc 1MM1P. Эксплуатационные возможности уменьшения расхода топлива и
эмиссии
96. aoc9981. Правила аэронавигационного обслуживания. Аэродромы EPANpАэродромы)
9T. aoc1MMM4. Глобальный план обеспечения безопасности полетов OM1T - OM19
98. Международный совет аэропортовI Знаки и разметки на перронеI Руководство
99. Угода між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про
спільний авіаційний простір EСАП)
1MM. Регламент Ради №96/6T/ЄС від 1R жовтня 1996 року щодо доступу до ринку
послуг з наземного обслуговування у аеропортах Спільноти
1M1. Директива OMOM/PM/ЕС ЕвропейскогоПарламента и Совета от O6 березня OMMO года
«О принятии правил и процедурI касающихсявведенияэксплуатационныхограничений по шуму
в аеропортах Сообщества»
1MO. Директива OMMO/49/ЕС ЕвропейскогоПарламента и Совета от OR июня OMMO
годаотносительнооценки и контроля шумаокружающейсреды
1MP. Регламент EЄК) № O16/OMM8 Європейського Парламенту та Ради від OM лютого
OMM8 року про загальні правила у сфері цивільної авіаціїI заснування Європейського агентства з
безпеки польотів та припинення дії Директиви Ради 91/6TM/ЄЕСI Регламенту EЄС) № 1R9O/OMMO
та Директиви OMM4/P6/ЄС
1M4. Регламент EЄК) № 11M8/OMM9 Європейського Парламенту та Ради від O1 жовтня
OMM9 року що вносить зміни до Регламенту EЄК) № O16/OMM8 у сфері аеродромівI управління
повітряним рухом та повітряних навігаційних послуг і який скасовує Директиву OMM6/OP/ЄС
1MR. Регламент EЄК) № 1P9/OM14 від 1O лютого OM14 року що встановлює вимоги та
адміністративні процедуриI пов'язані з аеродромами відповідно до Регламенту EЄК) № O16/OMM8
Європейського Парламенту та Ради
1M6. ECAC.CEAC aoc O9. oeport on ptandard Method of Computing Noise Contours
around Civil Airports
1MT. AirporteandlingManual EAeM)
1M8. Правила обслуговування аеронавігаційною інформацієюI затверджені наказом
Міністерства транспорту України від M1.MT.OMM4 р. № R64та зареєстровано в Міністерстві
юстиції України OP липня OMM4 р. за № 91P/9R1O
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1M9. Правила реєстрації цивільних аеродромів УкраїниI затверджені наказом
Державіаслужби від OR.1M.OMMR р. № T9R та зареєстровані в Міністерстві юстиції України
1M.11.OMMR р. за № 1PR6/116P6
11M. Авіаційні правила України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для
сертифікації аеродромів»I затверджені наказом Державіаслужби від M6.11.OM1T р. № 849 та
зареєстровані в Міністерстві юстиції України O8.1O.OM1T р. № 1RT4/P144O
111. Правила сертифікації цивільних аеродромів УкраїниI затверджені наказом
Державіаслужби від OR.1M.OMMR р. № T96 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 1M
листопада OMMR р. за № 1PRT/116PT
11O. Сертифікаційні вимоги до цивільних аеродромів УкраїниI затверджені наказом
Державіаслужби від 1T.MP.OMM6 р. № OM1
11P. Правила сертифікації аеропортівI затверджені наказом Державіаслужби від
1P.M6.OMM6 р. № 4MT та зареєстровані в Міністерстві юстиції України OP червня OMM6 р. за №
T4M/1O614
114. Правила організації та виконання авіаційних робіт у сільському та лісовому
господарствіI затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від OO.1O.OMM6 р.
№ 11T9 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України O8 березня OMMT р. за №O86/1PRRP
11R. Правила аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів у
цивільній авіації УкраїниI затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від
MT.MR.OM1P р. № O86I зареєстрованого в Міністерстві юстиції України O4 травня OM1P р. за №
8M9/OPP41
116. Правила авіаційного пошуку і рятування в УкраїніI затверджені наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 16.MP.OM1Rр. № OT9I зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України M1 квітня OM1R р. за № P64/O6M89
11T. Правила пожежної безпеки в УкраїніI затверджені наказом Міністерства
внутрішніх справ України від PM.1O.OM14 № 141TI зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від MR року за № ORO/O669T
118. Наставление по пожарнойохране в гражданскойавиации СССР EНПО ГА-8R)I
затверджено наказом Міністра цивільної авіації СРСР від O1.M6.198R № 1PP
119. Положення про службу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення
підприємства цивільної авіації УкраїниI затвердженого наказом Міністерства інфраструктури
України від OT.M8.OM1O р. № RORI зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня
OM1O р. за № 164P/O19OR
1OM. Зміни до Положення про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті
УкраїниI затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від MR.M9.OM1Oр. № RPPI
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України OM вересня OM1Oр. за № 16O1/O19PP
1O1. Методичні рекомендації з розроблення плану заходів на випадок аварійної
обстановки в аеропортуI затверджені наказом Державіаслужби від O6.1O.OM16 р. № 999
1OO. Програма підготовки особового складу аварійно-рятувальних команд на
підприємствах цивільної авіаціїI затверджена наказом Державіаадміністрації від M1.M9.OM1M р. №
6M8
1OP. Порядок погодження місця розташування та висоти об’єктів на при аеродромних
територіях та об’єктахI діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу
радіотехнічних приладів цивільної авіаціїI затверджений наказом Міністерства інфраструктури
України від PM.11.OM11р. № TO1 та зареєстровані Міністерством юстиції України O4 грудня OM1O р.
за № O14T/OO4R9
1O4. Правила сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовкиI
перепідготовкиI підтвердження/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу з наземного
обслуговуванняI затвердження наказом Міністерства інфраструктури від O6.MO.OM1P р. № 118 та
зареєстровані Міністерством юстиції України OM березня OM1P р. за № 446/OO9T8
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1OR. Інструкція з продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатаціїI
продовження терміну служби обладнання світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації
та аеродромів сумісного базування Eвикористання)I затверджена наказом Державіаслужби від
M1.1O.OMM4 р. №OM4 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України OP грудня OMM4 р. за №
16PO/1MOP1
1O6. Правила допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів
легких повітряних суденI затверджені наказом Державіаслужби від M1.1O.OMM4 р. № OMR та
зареєстровані в Міністерстві юстиції України O4 грудня OMM4 р. за № 1644/1MO4P
1OT. Авіаційні правила України. Аеродроми. Система управління безпекою польотів.
Система управління небезпекамиI що створюються представниками дикої природи у зоні
аеродрому EСОУ АПУ-АРТ/pMp/WeMp – MM1:OM1O)I затверджено наказом Державіаслужби від
O9.MR.OM1O № P8O
1O8. Методичнірекомендації
з
розробки
та
впровадження
Плану
управліннянебезпекамиI щостворюютьсяпредставникамидикоїприроди у зоніаеродромуI
затверджені наказомДержавіаслужби від OO.MO.OM1O р. № 14M
1O9. Методичні рекомендації щодо розроблення Інструкцій з виконання польотів
(використання повітряного простору) в районі аеродромівI злітно-посадкових майданчиківI
затверджено наказом Державіаслужби України від OO.1M.OM1P р. № T9TEіз змін. наказ від
O9.11.OM1P р. № 91M)
1PM. Експлуатаційна директива «Збалансований облік вимог безпеки польотів та охорони
навколишнього середовища» ЕД-11-1T від MT.MP.OM1T
1P1. Експлуатаційна директива «Програма безпеки виконання операцій на ЗПС» ЕД-M1-1T
від P1.M1.OM1T
1PO. Наказ Державіаслужби «Про використання Приложения 14 ИКАО в якості
сертифікаційних вимог до вертодромів України» від 14.MO.OMM6 р. №1M9
1PP. Наказ Державіаслужби «Про впровадження управління ризиками зіткнень
повітряних суден з птахами у зоні аеродрому Eіз змін. Наказ Державіаслужби від O9.1O.OM11 р.
№496)» від OO.MT.OM11 р. № 118
1P4. Наказ Державіаслужби України «Про залучення експертів та науково методичних центрів» від OO.11.OM11 № P8T
1PR. Наказ Державіаслужби «Про затвердження Переліку подій в галузі цивільної
авіації та обсягу інформаціїI що надається при сповіщенні Eповідомлені) про подію» від
O1.M8.OM1P р. №619
1P6. Наказ Державіаслужби «Про затвердження адрес для сповіщень Eповідомлень)
про події» від M1.11.OM1P р. № 8P1
137. Наказ Державіаслужби «Примірний перелік питань при проведенні
сертифікаційних процедур та інспектуванні в між сертифікаційний період» від OR.M9.OM14 р. №
6PP
1P8. Наказ Державіаслужби «Про створення Комісії Державіаслужби щодо
сертифікаціїI реєстрації аеродромів та визначення придатності до експлуатації злітнопосадкових майданчиків» від OP.MR.OM16 р. № P6T
1P9. Наказ Державіаслужби «Про створення Комісії Державіаслужби з вирішення
питань погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних територіях та
об’єктів діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів
цивільної авіації» від 19.MR.OM16 р. № PR8
14M. Наказ Державіаслужби «Про створення при Державіаслужбі Атестаційної комісії
управління аеродромів та аеропортів з прийому на роботу та атестації державних інспекторів
управління аеродромів та аеропортів» від 1O.M4.OM1T р. № OT6
141. Наказ Державіаслужби «Про створення робочої групи з охорони навколишнього
природного середовища від впливу авіації» від M4.MT.OM1T № R11
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14O. Наказ Державіаслужби «Про організацію роботи забезпечення безпеки виконання
операцій на злітно-посадковій смузі» від OP.M8.OM1T № 6R9
14P. Наставление по аэродромной службе в гражданской авиации СССР EНАС ГА-86)I
утверждено Министерством гражданской авиации от OP.M4.1986 г. № OP/И
144. Наставление по электросветотехническому обеспечению полетов в гражданской
авиации СССР EНАЭСТОП ГА-86)
14R. Руководство по организации воздушных судовI спецавтотранспорта и средств
механизации на аэродромах гражданской авиацииI утверждено приказом Министерства
гражданской авиации от MP.MT.1986 г. № 1RM
146. Наказ Державіаслужби від MO.MO.OM1T № R9 «Про затвердження Порядку
розроблення та затвердження положення про структурний підрозділ і посадової інструкції
працівника Державіаслужби»
14T. Наказ Державіаслужби «Про внесення змін до Інструкції з діловодства в
Державній авіаційній службі України» від OT.M6.OM1Tр. № 49M
148. Правила внутрішнього службового та трудового розпорядку працівників
Державної авіаційної служби УкраїниI затверджені наказом Державіаслужби від OO.1O.OM1T р.
№1MMP
149. Керівництво державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації:
1.
AGA.A-MM1. Процедура «Загальна інформація»
O.
AGA.A-MM4. Процедура «Кваліфікаційні профілі державних інспекторів з
авіаційного нагляду з безпеки авіації управління аеродромів та аеропортів»
P.
AGA.A-MM6. Процедура щодо системи управління в управлінні аеродромів та
аеропортів
4.
AGA.A-MMT. Програма спеціальної підготовки державних інспекторів управління
аеродромів та аеропортів за напрямом «Аеродроми та злітно-посадкові майданчики»
R.
AGA.A-MM8. Програма підготовки/перепідготовки державного інспектора з
авіаційного нагляду за безпекою авіації відділу сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності
6.
AGA.A-MM9. Процедура нормування чисельності державних інспекторів з
авіаційного нагляду
T.
AGA.A-M1M. Програма первинної підготовки державних інспекторів управління
аеродромів та аеропортів
8.
AGA.A-M11. Програма курсу спеціальної підготовки Eпідвищення кваліфікації)
«Пошук та рятуванняI аварійно-рятувальне та протипожежне забезпечення польотів»
9.
AGA.A-MR1. Програма курсу «Початкова підготовки в ДАСУ після призначення
на посаду державного інспектора з безпеки авіації Eвведення)»I pI-1M-OM
1M.
AGA.А-MRR. Програма розширеного курсу «ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР» КУРС
«ПІДГОТОВКА TEAM iEAaEo/КУРАТОР OJT» Eкод базової та продовженої підготовки pI1M-OR/ pС-1M-OR)
11.
AGA.А-MRO. Програма курсу«СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ АЕРОДРОМІВ ТА АЕРОПОРТІВ» EpI-1M-O1)
1O.
Частина В. Процес сертифікації та нагляду за суб’єктами авіаційної діяльності
(експлуатантами аеродромів Eвертодромів)/ЗПМI постачальників послуг з наземного
обслуговування):
1P.
AGA.B-M1M. Процедура реєстрації та сертифікації аеродромів та нагляду за
аеродромами в міжсертифікаційний період
14.
AGA.B-M1O. Процедура видачі Посвідчення про допуск до експлуатації
постійного злітно-посадкового майданчика
1R.
AGA.B-M1P. Процедура сертифікації та нагляду за суб’єктами аеропортової
діяльності
16.
AGA.B-M14. Процедура моніторингу Плану заходів на випадок аварійної
обстановки
в
аеропорту
EAirportemergencyplan)

