Додаток 8
до Авіаційних правил України
«Правила організації системи контролю
доступу та внутрішньооб’єктового
режиму в суб’єктах авіаційної діяльності
та на об’єктах цивільної авіації України»
(пункт 7 розділу Х)

План
організації захисту ПС та об’єктів
суб’єкта авіаційної діяльності
1. Дислокація постів підрозділу охорони САБ
Номер і назва
поста

Місце (об’єкт)
охорони та
призначення поста

Пост № 1
Стоянка літаків

Стоянка
повітряних суден.
Забезпечення
контролю доступу.
Склад ПММ.
Охорона складу.
Забезпечення
контролю доступу.
КПП для пропуску
транспортних засобів.
Забезпечення
контролю доступу.

Пост № 2
ПММ
Пост № 3
КПП-1

Кількість
вартових, які
здійснюють
охорону

Примітка

9

6
6

2. Стан огорожі
Зазначити наявність, характеристику та стан огорожі периметра
аеродрому (загальна довжина, висота, стан, недоліки).
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3. Стан охоронного освітлення
Зазначити наявність,

характеристику,

стан і види охоронного

освітлення, недоліки в стані освітлення.
4. Стан постового зв'язку і сигналізації
Зазначити наявність, види, засоби зв'язку, номери телефонів для
кожного поста.
5. Наявність і стан технічних засобів охорони
Зазначити об'єкти, які обладнані охоронною сигналізацією, її тип (для
захисту периметра, системи відеоспостереження та інше).
6. Стан пропускного режиму
Зазначити кількість КПП, їх призначення та обладнання, а також
об'єкти

в

межах та поза межами контрольованої зони,

де введений

пропускний режим.
7. Заходи щодо посилення охорони:
наявність огорожі периметра аеродрому та окремо розташованих
об'єктів;
обладнання об'єктів інженерно-технічними засобами охорони та
засобами охоронного освітлення;
оснащення підрозділу охорони САБ засобами охоронного зв'язку;
посилення контролю доступу.
8. До плану додається схема генплану (фотоплан) суб’єкта авіаційної
діяльності, на якій умовними знаками позначені:
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ПС на пероні, стоянках, ангарах, базах технічного обслуговування,
клади

ПММ, об'єкти

електроенергозабезпечення, магістральні

лінії

електропостачання високої напруги, системи світлосигнального забезпечення
посадки ПС, вантажні склади, склади матеріально-технічного забезпечення,
об'єкти радіотехнічного забезпечення, мережі газопостачання, підприємства
бортового харчування, об'єкти водозабору та інші важливі об'єкти;
вид огорожі периметра аеродрому;
місця розташування постів підрозділу охорони САБ, вид постів та їх
номери;
тип сигналізації, якою обладнаний периметр огорожі та об'єкти, які
обладнані охоронною сигналізацією;
місця розташування КПП та бюро перепусток.
Схема складається у розмір А3.

