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Нижченаведену Директиву з безпеки видано:
Державною авіаційною службою України як уповноваженим органом з
питань цивільної авіації для забезпечення надання своєчасної та актуальної
інформації до збірника аеронавігаційної інформації щодо перешкод для
забезпечення виконання вимог Повітряного кодексу України, Авіаційних
правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для
сертифікації аеродромів», затверджених наказом Державіаслужби від
06.11.2017 № 849 та зареєстрованих в Мінюсті 28.12.2017 за № 1574/31442,
Авіаційних правил України «Обслуговування аеронавігаційної інформації»,
затверджених наказом Державіаслужби від 13.05.2019 № 582 та
зареєстрованих в Мінюсті 09.07.2019 за № 760/33731.
Тема: Забезпечення своєчасної та якісної подачі змін до
аеронавігаційної інформації при виявленні перешкод в районі
аеродрому
Підстави:
- частини перша та п’ята статті 69 Повітряного кодексу України;
пункти
ADR.AR.A.040,
ADR.OR.D.007,
ADR.OPS.A.010,
ADR.OPS.B.075 Авіаційних правил України «Технічні вимоги та
адміністративні процедури для сертифікації аеродромів»;
- глава І розділ 1 пункт 3, глава ІІ розділ 2 пункт 5 Авіаційних правил
України «Обслуговування аеронавігаційною інформацією».
Застосування: Цивільні аеродроми України, які мають діючі
сертифікати аеродрому та на які або з яких здійснюються міжнародні
комерційні перевезення, ДП ОПР «Украерорух» та інші провайдери
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аеронавігаційного обслуговування, цивільні власники сертифікатів
експлуатантів, що здійснюють міжнародні комерційні перевезення.
Вимоги:
1.
Для гарантування забезпечення відповідності вимогам
Авіаційних правил, достовірності аеронавігаційної інформації, з метою
забезпечення безпеки польотів під час експлуатації аеродрому
експлуатантам аеродромів:
1.1.
Розробити або доповнити процедуру контролю та моніторингу
перешкод в межах аеродрому та поза його межами, у якій визначити
порядок дій у разі виявлення при періодичному обстеженні приаеродромної
території перешкод, відсутніх у каталозі, з урахуванням необхідних дій
щодо надання цієї інформації для публікації у АІР України.
1.2.
Проводити всебічний аналіз впливу виявлених перешкод на
безпеку польотів із залученням представників базової авіакомпанії та, за
необхідності, вносити зміни до Інструкції з виконання польотів в районі
аеродрому (Керівництва аеродрому) із подальшою публікацією у АІР
України.
1.3.
Забезпечити контроль за наявністю маркування та
світлоогородження для виявлених об’єктів, що перетинають обмежувальні
поверхні аеродрому.
2.
Державному підприємству обслуговування повітряного руху
забезпечити оновлення інформації, наданої експлуатантами аеродромів, у
АІР України.
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