Додаток 10
до Авіаційних правил України,
Частина 47 «Правила реєстрації
цивільних повітряних суден в
Україні»
(пункти 1 та 9 розділу X)

ЗАЯВКА

Прошу:
 прошу виключити повітряне судно з Державного реєстру цивільних
повітряних суден України.
Причина відповідно до абзацу ______пункту ____ розділу
I. Відомості про повітряне судно:
1) Державний і реєстраційний знаки
2) Тип (модель)
3) Найменування організації виробника
Місцезнаходження організації виробника
4) Серійний (заводський) номер
5) Дата виготовлення
6) Класифікація
7) Максимальна злітна маса
8) Найменування силової установки та
допоміжної силової установки (при
наявності)
9) Кількість двигунів
10) Серійні (заводські) номери
11) Назва, склад та кількість апаратури
систем зв’язку, спостереження, навігації та
(або) аварійного приводного передавача
(за наявності)
12) Держава майбутньої реєстрації
повітряного судна
13) Місце проведення інспектування
повітряного судна
II. Відомості про власника повітряного судна:
1) Повне найменування юридичної особи
/П.І.Б. (державною мовою)
2) Повне найменування юридичної особи
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/П.І.Б. (англійською мовою)
3) Дата народження
4) Місцезнаходження /
місце проживання власника повітряного
судна
5) Телефон
6) Телефон уповноваженої особи
7) Факс
8) E-mail
9) E-mail уповноваженої особи
10) Серія та номер паспорта громадянина
України
Унікальний номер запису у Єдиному
державному демографічному реєстрі (за
наявності)
11) Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер
облікової картки платника податків *
III. Відомості про експлуатанта повітряного судна:
1) Повне найменування юридичної особи
державною мовою
2) Повне найменування юридичної особи
англійською мовою
3) Юридична (поштова) адреса
експлуатанта
(непотрібне закреслити)

4) Телефон
5) Телефон уповноваженої особи
6) Факс
7) E-mail
8) E-mail уповноваженої особи
IV. Документи, що додаються до заявки:

(Назва документа, дата, номер)
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V. Заява власника (уповноваженої особи) повітряного судна
З Авіаційними правилами України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних
повітряних суден в Україні», затвердженими наказом Державної авіаційної служби
України від __ _____201__ року № ___, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
__ листопада ____ року за № _______, ознайомлений(і) та розумію (ємо).
Цим засвідчую(ємо) про відсутність заборони (відчуження, арешту, застави) щодо
вищезазначеного повітряного судна, пов’язаних з ними виробів, компонентів та
обладнання.
Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»,
надаю(ємо) згоду на обробку та використання власних персональних даних.
Правдивість вищевказаної інформації підтверджую(ємо) своїм(и) підписом(ами)
на цій заявці.
Справжнім заявляю(ємо), що, наскільки мені(нам) відомо докладні відомості,
наведені в даній заявці, є істинними по відношенню до повітряного судна, яке буде
виключено з Державного реєстру цивільних повітряних суден України.
Згоден(ні) з тим, щоб оплатити всі державні збори за офіційні дії заявлені в цій
заявці.
Розумію(ємо), що у разі надання інформації, що не відповідає дійсності,
уповноважений орган з питань цивільної авіації може відмовити в проведені офіційних
дій заявлених в цій заявці.
Посада(и)

Пiдпис(и) заявника(ів)

П.І.Б.

Дата
Заповнюється виключно державним інспектором
Державної авіаційної служби України
Дата отримання
Реєстраційний номер
заявки
заявки
Лист Державної
вих. №
Дата підтвердження
авіаційної служби від __ . __ . 20 __
заявки
України
року
Свідоцтво про
№ РВ
Дата виключення
виключення
*Або копію сторінок паспорту, де проставлена відмітка (за наявності) для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідний орган Державної фіскальної служби

