ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
)

Про

затвердження

Авіаційних

правил України «Технічні вимоги
та адміністративні процедури для
сертифікації
експлуатації

та

технічної

наземних

засобів

зв’язку, навігації та спостереження
в цивільній авіації України »
Відповідно до частин першої, третьої та сьомої статті 11, статті 34
Повітряного кодексу України, Закону України «Про Загальнодержавну
програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу», пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року
№ 520, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до
законів України, стандартів та рекомендованої практики Міжнародної
організації цивільної авіації, законодавства Європейського Союзу, документів
Європейської організації з безпеки аеронавігації н а к а з у ю:
1. Затвердити

Авіаційні

правила

України

«Технічні

вимоги

та

адміністративні процедури для сертифікації та технічної експлуатації наземних
засобів зв’язку, навігації та спостереження в цивільній авіації України», що
додаються.
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2. Департаменту аеронавігації (Сімак В.М.) забезпечити в установленому
законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Установити, що протягом перехідного періоду, який передбачається
до 31 грудня 2021 року:
1)

сертифікати,

що

видані

відповідно

до

Правил

сертифікації

автоматизованих систем керування повітряним рухом, затверджених наказом
Комітету по використанню повітряного простору від 12.12.96 № 177,
залишаються чинними протягом установленого в них строку дії, але не пізніше
ніж до 31 грудня 2021 року;
2) сертифікати відповідності, видані відповідно до Правил сертифікації
наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України,
затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 25 травня 2011
року № 121, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 червня 2011
року за № 701/19439, є чинними протягом установленого в них строку дії, але
не пізніше ніж до 31 грудня 2021 року;
3) посвідчення придатності до експлуатації, видані відповідно до
Інструкції про порядок видачі посвідчень придатності до експлуатації та
дозволів на право експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення
польотів і авіаційного електрозв’язку цивільної авіації України, затвердженої
наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
від 15.03.2005 № 186, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
31 березня 2005 року за № 349/10629, є чинними протягом установленого в них
строку дії, але не пізніше ніж до 31 грудня 2021 року.
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4.

Визнати таким, що втратив чинність:

1)

наказ Комітету по використанню повітряного простору України від

12.12.96 № 177 «Правила сертифікації автоматизованих систем керування
повітряним рухом»;
2)

наказ Міністерства транспорту України від 11 листопада 2003 року

за № 871 «Про затвердження Інструкції про порядок продовження терміну
служби (ресурсу) наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і
авіаційного електрозв’язку цивільної авіації України, зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 02 грудня 2003 року за № 1102/8423;
3)

наказ Міністерства транспорту України від 11 листопада 2003 року

№ 872 «Про затвердження Інструкції з організації та здійснення об’єктивного
контролю при обслуговуванні повітряного руху та виробничій діяльності
цивільної авіації України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України
02 грудня 2003 року за № 1103/8424;
4)

наказ Міністерства транспорту України від 11 листопада 2003 року за

№ 874 «Про затвердження Інструкції з обліку та звітності при технічній
експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і
авіаційного електрозв’язку цивільної авіації України», зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 30 грудня 2003 року за № 1164/8585;
5)

наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 08 травня

2007 року № 381 «Про затвердження Правил технічної експлуатації наземних
засобів

радіотехнічного

забезпечення

в

цивільній

авіації

України»,

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 червня 2007 року
за № 705/13972;
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6) наказ Міністерства інфраструктури України від 25 травня 2011 року
№

121

«Про

затвердження

Правил

сертифікації

наземних

засобів

радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України», зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 14 червня 2011 року за № 701/19439;
7) наказ Міністерства інфраструктури України від 25 травня 2011 року
№ 122 «Про затвердження Сертифікаційних вимог до наземних засобів
радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України», зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 14 червня 2011 року за № 702/19440.

5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2020 року, але не раніше дня
його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державіаслужби

О. БІЛЬЧУК
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Наказ
Про затвердження Авіаційних правил України
«Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації та технічної
експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження в цивільній
авіації України »

Заступник директора департаменту
аеронавігації – державний інспектор
з авіаційного нагляду за безпекою
авіації департаменту аеронавігації

В. СІМАК

ПОГОДЖЕНО:
Головний спеціаліст відділу з питань
запобігання та виявлення корупції

Н. ТЕРЛЕЦЬКА

Заступник начальника управління –
начальник відділу нормативно – правової
роботи юридичного управління

О. ПОТАПЕНКО

В.о. Першого заступника
Голови Державіаслужби

С. КОРШУК

