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Державна авіаційна служба України розглянула Ваше звернення
від 26.09.2018 № А-229-ЗДПІ щодо надання інформації з питань пов'язаних з 
використанням безпілотних повітряних суден і за результатами опрацювання 

повідомляє наступне.
Пунктом 23 частини першої статті 1 Повітряного кодексу України, надано 

визначення безпілотного повітряного судна (далі – БПС) як повітряного судна, 
призначеного для виконання польоту без пілота на борту, керування польотом 

якого і контроль за яким здійснюються за допомогою спеціальної станції 
керування, що розташована поза повітряним судном.

На даний час на БПС поширюються всі вимоги нормативно-правових 

актів, що застосовуються до експлуатації повітряних суден цивільної авіації, а 

саме:
Повітряний кодекс України;
Положення про використання повітряного простору України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 954 

(далі – Положення про використання повітряного простору України);
Авіаційні правила України, частина 47, Правила реєстрації цивільних 

повітряних суден в Україні, затверджених наказом Міністерства 

інфраструктури України від 25.10.2012 № 636 і зареєстрованих в Міністерстві 
юстиції України 16 листопада 2012 р. за № 1926/22238 (далі – Правила 

реєстрації повітряних суден);
Авіаційні правила України, частина 21, Сертифікація повітряних суден, 

пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій 

розробника та виробника, затверджених наказом Міністерства інфраструктури 

України від 17.01.2014 № 27 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

6 лютого 2014 р. за № 240/25017 (далі - Part-21);

Авіаційні правила України, Загальні правила польотів у повітряному 

просторі України, затверджених спільним наказом Державної авіаційної 
служби України та Міністерством оборони України від 06.02.2017 № 66/73 і 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 травня 2017 р.
за № 654/30522 (далі - Загальні правила польотів);
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Правила сертифікації експлуатантів, затверджених наказом Державної 
служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 20.09.2005

№ 684 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2005 р. 
за № 1545/11825 (далі - Правила сертифікації експлуатантів);

Інструкція зі складання заявок на використання повітряного простору під 

час планування проведення відповідного виду діяльності, яка затверджена 

наказами Міністерства оборони України та Міністерства транспорту та зв'язку 

України від 14.10.2009 № 518/1063 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 17 листопада 2009 р. за № 1086/17102 (далі - Інструкція зі складання 

заявок).
Відповідно пункту 2.14 Правил реєстрації повітряних суден всі цивільні 

повітряні судна реєструються у Державному реєстрі цивільних повітряних 

суден України. Згідно пункту 2.15 цих Правил та частини восьмій статті 39 

Повітряного кодексу України, не підлягають реєстрації БПС, максимальна 

злітна вага яких не перевищує 20 кілограмів і які використовуються для розваг 
та спортивної діяльності. 

Авіаційна діяльність, пов'язана з використанням повітряних суден, які 
визначені у частині восьмій статті 39 Повітряного кодексу України, 
регулюється відповідними федераціями.

БПС, що підлягають реєстрації в Державному реєстрі цивільних 

повітряних суден України, необхідно:
пройти процедури реєстрації згідно Правил реєстрації повітряних суден;
пройти процедури сертифікації повітряних суден згідно Part-21;

юридичним особам, які зареєстровані на території України, пройти 

процедури сертифікації експлуатанта та отримати Сертифікат експлуатанта. 
Правила сертифікації експлуатантів поширюються також на експлуатантів 

інших повітряних суден, що використовуються з комерційною метою;
отримати дозвіл на використання повітряного простору.
Дозвіл на використання повітряного простору України та умови його 

використання надаються органами об'єднаної цивільно-військової системи 

організації повітряного руху на підставі заявок на використання повітряного 

простору. Форма та порядок складання заявок на використання повітряного 

простору визначено Інструкцією зі складання заявок.
Відповідно до вимог статті 101 Закону України Про доступ до публічної 

інформації, вищезазначені нормативно-правові акти знаходяться у формі 
відкритих даних на офіційному веб-сайті Державіаслужби.
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