
Пропозиції громадської організації "АОПА УКРАЇНИ" до пункту 1. Захист людей та майна
 розділу VІII. Загальні правила проекту Авіаційних Правил України 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОЛЬОТІВ У ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

No

Було Пропонується

Додаток RULES OF THE AIR до
РЕГЛАМЕНТУ КОМІСІЇ (ЄС) №

923/2012
від 26 вересня 2012 року.

1 2.  Польоти  ПС  не  виконуються  над
населеними  пунктами  або  над
скупченнями  людей  на  відкритому
повітрі  на  такій  висоті,  що  не
забезпечує  виконання  посадки  без
загрози  населенню  або  майну  на
землі  під  час  виникнення
надзвичайних обставин, крім випадків,
коли  це  необхідно  при  прольоті  на/з
допущених до експлуатації аеродроми
(вертодроми / ЗПМ), або за винятком
тих  випадків,  коли  на  це  видається
дозвіл  Державіаслужбою  або
Генеральним штабом ЗС України.
Зліт або посадка ПС не виконуються в
межах  населених  пунктів,  окрім
випадків  виконання  польотів  на
допущені  до  експлуатації  аеродроми
(вертодроми  /  ЗПМ)  або  випадків,
коли на це видається окремий дозвіл
Державіаслужбою  або  Генеральним
штабом ЗС України. 
Мінімальні  відносні  висоти  для
польотів  за  ПВП  встановлюються

2.  Польоти  ПС не  виконуються
над  населеними  пунктами  або
над  скупченнями  людей  на
відкритому  повітрі  на  такій
висоті,  що  не  забезпечує
виконання  посадки  без  загрози
населенню або майну на землі
під  час  виникнення
надзвичайних  обставин,  крім
випадків, коли це необхідно при
прольоті  на/з  допущених  до
експлуатації  аеродроми
(вертодроми  /  ЗПМ),  або  за
винятком тих випадків,  коли на
це  видається  дозвіл
Державіаслужбою  або
Генеральним  штабом  ЗС
України.
Зліт  або  посадка  ПС  не
виконуються в межах населених
пунктів якщо на це є заборона
власника  нерухомості,  окрім
випадків виконання польотів  на
допущені  до  експлуатації

SERA.3105 Minimum heights
Except  when  necessary  for  take-off  or
landing,  or  except  by  permission  from
the competent authority, aircraft shall not
be  flown  over  the  congested  areas  of
cities,  towns or  settlements or over an
open-air assembly of persons, unless at
such a height as will permit, in the event
of an emergency arising, a landing to be
made without undue hazard to persons
or property on the surface. The minimum
heights  for  VFR  flights  shall  be  those
specified in SERA.5005(f) and minimum
levels  for  IFR  flights  shall  be  those
specified in SERA.5015(b).



правилами  візуальних  польотів,  а
мінімальні рівні для польотів за ППП -
правилами польотів за приладами.
З  метою  виключення  можливості
зіткнення ПС під час польоту за ППП з
земною  поверхнею  або  перешкодою
для  кожного  етапу  польоту
встановлюються  значення
мінімальних висот.
Розрахунок  мінімальних  висот  для
всіх  етапів  польоту  за  ППП
виконується  відповідно  до  критеріїв
документа  ICAO  Doc  8168  та
публікуються  в  документах
аеронавігаційної інформації.
Порядок  встановлення  мінімальних
висот  польоту  в  межах  спеціально
встановлених зон, небезпечних зон та
зон  обмежень  польотів  для
провадження  діяльності  державної
авіації визначається Міноборони.

аеродроми (вертодроми / ЗПМ).
Мінімальні  відносні  висоти  для
польотів  за  ПВП
встановлюються  правилами
візуальних  польотів,  а
мінімальні рівні для польотів за
ППП  -  правилами  польотів  за
приладами.
З метою виключення можливості
зіткнення ПС під час польоту за
ППП  з  земною  поверхнею  або
перешкодою для кожного етапу
польоту  встановлюються
значення мінімальних висот.
Розрахунок  мінімальних  висот
для всіх етапів польоту за ППП
виконується  відповідно  до
критеріїв  документа  ICAO  Doc
8168  та  публікуються  в
документах  аеронавігаційної
інформації.
Порядок  встановлення
мінімальних  висот  польоту  в
межах спеціально встановлених
зон,  небезпечних  зон  та  зон
обмежень  польотів  для
провадження  діяльності
державної  авіації  визначається
Міноборони.


