ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)
НАКАЗ
Київ

06.03.2019

№ 286

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 28 березня
2019 року за № 316/33287

Про затвердження Авіаційних
правил України «Підтримання
льотної придатності повітряних
суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та
схвалення

організацій

персоналу,

залучених

і
до

виконання цих завдань»

Відповідно до статті 11, частини третьої статті 42 Повітряного кодексу
України,

Закону

України

«Про

Загальнодержавну

програму

адаптації

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» та з метою
впровадження Регламенту Європейської Комісії від 26 листопада 2014 року
(EU) № 1321/2014 (з поправками, враховуючи Регламент Європейської Комісії
від 16 вересня 2015 року (EU) № 2015/1536) н а к а з у ю:
1. Затвердити

Авіаційні

правила України

«Підтримання

льотної

придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання
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та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»
(далі - Авіаційні правила), що додаються.
2. Департаменту льотної придатності (Овчинніков В. М.) в установленому
законодавством порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України;
оприлюднення цього наказу на офіційному сайті;
розроблення до 30 червня 2019 року всіх необхідних процедур,
пов’язаних з введенням Авіаційних правил.
3. Установити, що:
1) сертифікати перегляду льотної придатності, видані відповідно до
Правил з підтримання льотної придатності (Part-М), затверджених наказом
Міністерства інфраструктури України від 10 лютого 2012 року № 85,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за
№ 333/20646 (із змінами) (далі – Правила з підтримання льотної придатності
(Part-М)), залишаються чинними протягом встановленого в них терміну дії;
2) сертифікати схвалення організацій з управління підтриманням льотної
придатності та сертифікати схвалення організацій з технічного обслуговування,
видані відповідно до Правил з підтримання льотної придатності (Part-М),
залишаються чинними до видачі нових сертифікатів відповідно до вимог
Авіаційних правил;
3) сертифікати схвалення організацій з підготовки до технічного
обслуговування та екзаменування, видані відповідно до Правил схвалення
організацій з підготовки до технічного обслуговування (Part-147), затверджених
наказом Міністерства інфраструктури України від 27 липня 2011 року № 237,
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зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за
№ 986/19724, залишаються чинними до видачі нових сертифікатів відповідно
до вимог Авіаційних правил;

4) свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден,
видані відповідно до Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного
обслуговування повітряних суден (Part-66), затверджених наказом Міністерства
інфраструктури України від 27 липня 2011 року № 238, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 987/19725,
залишаються чинними протягом встановленого в них терміну дії;

5) сертифікати схвалення організацій з технічного обслуговування, видані
відповідно до Правил схвалення організацій з технічного обслуговування
(Part-145), затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України
від 20 квітня 2010 року № 209, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
02 серпня 2010 року за № 591/17886 (із змінами), залишаються чинними до
видачі нових сертифікатів відповідно до вимог Авіаційних правил;

6) до дати отримання організаціями з управління підтриманням льотної
придатності привілеїв відповідно до М.А.711 (b) додатка 1 (Part-M) до
Авіаційних правил перегляд льотної придатності виконується уповноваженим
органом з питань цивільної авіації за задовільних результатів оцінювання
рекомендації, виданої організацією з управління підтриманням льотної
придатності, схваленою належним чином відповідно до вимог Підчастини G
Розділу А додатка 1 (Part-M) до Авіаційних правил.
До дати отримання організаціями з управління підтриманням льотної
придатності привілеїв відповідно до М.А.711 (b) додатка 1 (Part-M) до
Авіаційних правил організація з управління підтриманням льотної придатності
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схвалюється на право надання уповноваженому органові з питань цивільної
авіації рекомендації щодо перегляду льотної придатності відповідно до
положень М.А.711 (b) 2 додатка 1 (Part-M) до Авіаційних правил.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
1) наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 20 квітня
2010 року № 209 «Про затвердження Правил схвалення організацій з технічного
обслуговування (Part-145) та затвердження Змін до Правил сертифікації
організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки», зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 02 серпня 2010 року за № 591/17886 (із змінами);
2) наказ Міністерства інфраструктури України від 27 липня 2011 року
№ 237 «Про затвердження Правил схвалення організацій з підготовки до
технічного обслуговування (Part-147)», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 18 серпня 2011 року за № 986/19724;
3) наказ Міністерства інфраструктури України від 27 липня 2011 року
№ 238 «Про затвердження Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного
обслуговування повітряних суден (Part-66)», зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 18 серпня 2011 року за № 987/19725;
4) наказ Міністерства інфраструктури України від 10 лютого 2012 року
№ 85 «Про затвердження Правил з підтримання льотної придатності (Part-М)»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за
№ 333/20646 (із змінами).
5. Цей наказ набирає чинності з 30 червня 2019 року, але не раніше дня
його офіційного опублікування, крім підпунктів 2, 3 пункту 4 цього наказу та
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додатків 3-5 до Авіаційних правил, які набирають чинності з 30 червня
2020 року.

Голова Державіаслужби

О. БІЛЬЧУК

