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Пoвiтpянoгo
Biдпoвiдrro,цoчaстини щетьoi тa оьoмoi отaтгi 11, cтaтi 42
пpoгpaмy a,цаптaцri
кoдексy Ущaiни, Зaкoну Укpaiни кПpo Зaгaльнoдеpх(ulBlly
Ущaiни ,цo зaкoнoдaBствaeвpoпейськoгo Сorозy>, 3 Метolo
зaкoнo.цaBотBa
4 дo
я лpпiанятvтхeвpoпейськoю кoмiсiеro пoпpaBoк 2, З тa
BпpoBa,ц)кешI
Peглaментy eвpoпeйоькoi кoмiсii вiд 03 сеpппя 20|2poку @rDNs,748l2012
нaкaзyr():
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l. Зaтвеp.ЦитиAвiaцiйнi пpaBиЛa Укpaiни, Чacтlцtn2| кCеpтифiкадiя
a
пoвiщяниx сy.Цrн,пoв'язalIиx3 ними виpoбiB' кoМпoнеЕтiвтa oблaднaН$я,
(далi_ Пpaвилa),
тaкox opгaнiзaцiйpoзpoбникaтa виpoбникa)AIТУ-21(Pаrt-21)
ЩoдoдaЮтЬся.

L

2. {eпapтaментy льoтноi пpидaтнoстi (oв.rиннiкoв B.М.) в yсTaтIoвлеIloМy
зaкoнoДaBстBoм
пopяДкyзaбeзПeЧиTи:

1) пoлання цьoгo нaкaзy ria .цеp)I(aBI{y
peеcтpaцiroдо Мiнiотеpствa roотицii
Укoaiни:

2) oпpилroднеIlня цЬoгo нaкaзy нa oфiцiйнol4y вeб-сaйTi {еpхсaвнoi
aвiaцiйнoi слyжби Укpaiни.
3. Устaнoвити,шo.

l) сеpтифiкaтитипy, oбме>кенi
сеpтифiкaтитипу' .цo.цaткoвi
сеpтифiкaти
Tипy, сxB€ U IеЕfiЯ IJIЯ кoМплектyB.шIьних Bиpoбiв тa бyль.якi iнтпi сepтифiкaти тa
схB€UIеttIt,I,якi видaлi згi.цно з BиМoг.ll\4иAвiaцiйниx пpaBил Укpaiни, Чacтиrтa 2|

<Сеpтифiкaцiя пoвiщяних сyден' пoв,язaних з ними виpoбiв, кoмпoнeнтiв тa
oблaдIraння,a Taкoх( opгaнiзaцiй poзpoбникa тa виpoбнико AПУ-21(Pafi-2|),
зaтBеpд)кеIrих}IaкaзoM Мiнiстepствa iнфpaсщyкт1pи Укpaiни вiд 17 сiчня
201'4poку Nэ 27, зapесощoBaнихy Мiнicтepствi rостицii Укpaiни 06 лroтoгo 2014
poкy зa Np 2401250|1' з.шишaюTься чинIlиMи, дoки BoIlи не бyдyгь змiненj,
п p и з у л и н e ннiи с к a о o в а н i ;

2) гoлoвнi пepелiки мiнiмaльнoгo oблaднaнrrя,якi схвaленi згi.цtlo 3
BиMoгaМи Пoлoжeння пpo Гoловний пepeлiк мiнiмaльнoгo oблaднfirня *
Aвiaцiйнi пpaвилa Укpaiни, llacтш{al , зaтвеpдхtенoгoнaкaзoМ Miнiстеpствa
тpaнопopTyУкpaiни вiд |2rpудня 2001poкy Ns865, зapеrстpoBaнoгoB
Miнicтepствi тoсTицii Укpaiни 25rpудllя 200l poкy

зa

]t 1067/6258,

зzUIиIшaIoTьсЯ
чиI{ними, Дoки BoIlи не булyть змiненi, пpизyпиненi uи скaсoвшli;

J

3) сxвaленi СвpoпейоькиМaгентстBoМз бeзпеки пoльoтiв (Еrшopеan
Aviation Safеty Agеnсy _ ЕASA) дaнi дrш зaбoзпеченняeксп,ryaтauii,якi
зaзнaчeнi y Bи.цaIrиХЕASA

оеpтифiкaтaх тИI1У ДДЯ пoвiщянoгo сyДIa,

BизIliшoТься
тaкими' щo схвarreнi,цJrяBикopистaнняв Укpaiнi;
4) oргaнiзацiipoЗpoбникiBУкpaiни, якi е yщимyвa.raмиcеpтифiкaтiвтипy
Для пoвiтpянoгo

сyДна' пoвиннi oтpиМaти схBaЛенttя вiдпoвiднo дo ttytllсгy

21.А,.21(e)
Пpaвилне пiзнirше21 тpaвня2О21poку,
4. Bизнaти TaкиМи' щo BTрaTиЛичиннiсть:
1) нaкaз Мiнiстepcтвa TpaIrcIIopTyУкpaiни вiд 12 гpyдня 2001 poкy Nэ 865
<Пpo зaтвеp.Ця<ення
ПoлoirteЕIUlIIpoГoлoвний пеpeлiк мiнiмaльнoгo oблaдIraння
_ Aзiaцiйнi пpaBилaУкpaiни' ЧaсTиЕa 1>,зapеeстpoвaниiау Miнiстеpотвi юстицii
Ущaiни 25 rpуд.ня200l poкy зa JФ l067i6258;

2) нaкaз Мiнiстеpствa iнфpaсщyктypи Укpaiни вiд 1',7сivня 2014 poкy
}lъ27

<Пpo

зaтBеpдх(eнн;l Aвiaцiйниx

flpulBиJl Укpaiни,

Частинa 2l

<Cеpтифiкauiя пoвiтpяних сy.Цен,пoв'язaн,rх З ними виpoбiв, кoМпollентlв Ta
oблaднaння, a Taкoж opгaнiзauiй poзpoбникa тa виpoбникa> AПУ-21(Part-21),
зaprecTpoBalrий y Miнiстеpствi юстицii Укpaiни 06 лrотoгo 2014 poкy зa
Np24A/25017'.
5. Ifeй нaкaз нaбиpae чиннoстi з 27 хepвня 2019 poкy, aлe не paнirпе дня
йoгo oфiцiйнoгo oпyблiкyвaння.

6. Кoнтpoль Зa Bикoтlzш1llЯМ
цЬoгo нaкaзУ зuшиш;llo Зa coбoю.
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