ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ
ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ
НАКАЗ
23.02.2006 N 143
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 26 квітня 2006 р.
за N 482/12356
Про забезпечення авіаційної безпеки,
посилення контролю та обмеження польотів
українських повітряних суден у країнах
з нестабільним становищем
На виконання Указу Президента України від 18 жовтня 2000 року
N 1143 (1143/2000) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 27 вересня 2000 року "Про стан авіаційного транспорту та
авіаційної промисловості України", відповідно до пункту 3 Положення про
Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації,
затвердженого Указом Президента України від 16 серпня 2004 року N 912
(912/2004), пункту 8 Державної програми авіаційної безпеки цивільної
авіації, затвердженої Законом України від 20 лютого 2003 року N 545-IV
(545-15), з метою забезпечення авіаційної безпеки та посилення державного
контролю за польотами українських повітряних суден у країнах з
нестабільним становищем Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Критерії загрози та вразливості в галузі авіаційної безпеки,
які обмежують або забороняють виконання польотів повітряних суден
українських експлуатантів за кордоном (додаються).
2. Начальнику управління
Сутулинському О.М.:

авіаційної

безпеки

Державіаслужби

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
2.2. Довести цей наказ до відома експлуатантів цивільної авіації
України, які виконують польоти за межами України, а також працівників
Державіаслужби, які розглядають документи про видачу комерційних
дозволів та дозволів на виконання зазначених польотів.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Державіаслужби

М.О.Марченко
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КРИТЕРІЇ
загрози та вразливості в галузі авіаційної
безпеки, які обмежують або забороняють
виконання польотів повітряних суден
українських експлуатантів за кордоном
З метою здійснення державного нагляду за забезпеченням авіаційної
безпеки, посилення контролю та обмеження польотів українських повітряних
суден в країнах з нестабільним становищем Державіаслужба України під час
надання дозволів експлуатантам керується такою оцінкою критеріїв загрози:
КРИТЕРІЇ ЗАГРОЗИ ТА ВРАЗЛИВОСТІ
ОБМЕЖЕНО
ЗАБОРОНЕНО
здійснювати польоти у разі:
здійснювати польоти у разі посилення
- діяльності терористичних організацій;
загрози за критеріями розділу
- актів незаконного втручання (АНВ) у "ОБМЕЖЕНО", а також:
минулому;
- широкомасштабних бойових дій;
- внутрішніх збройних конфліктів;
- зміни соціального устрою чи політичного
- локальних (прикордонних) конфліктів;
керівництва в країні, що призвело до
- наявності загроз скоєння АНВ стосовно загострення ситуації;
об'єктів ЦА;
- неготовності аеропортів країни до
- рейсів підвищеного ризику.
приймання повітряних суден з цих та інших
причин.

Голова Державіаслужби

М.О.Марченко

