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(посада)

(5)

(6)





01

Папір





02-е





03-е

Директор з якості





04-е

Директор льотної служби





05-е

Директор виконавчий





06-е

Юрисконсульт
Авіакомпанії

В електронному
виді
В електронному
виді
В електронному
виді
В електронному
виді
В електронному
виді





07

UR-ALA

Папір

Холодков Ю.Ю.





08

UR-ALC

Папір

Холодков Ю.Ю.





09-е





10-е

В електронному
Максимов В.М.
виді
В електронному
Максимов В.М.
виді





11

Служба перевезень КП
«Міжнародний АП Одеса»
Служба перевезень КП
«Міжнародний АП Київ»
Департамент авіаційних
перевезень та Аеропортів
Державіаслужби
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(7)

(8)

Максимов В.М.
Мишковський А.В.
Туртаев В.В.
Холодков Ю.Ю.
Мазуренко А.П.
Слизовська А.О.

Максимов В.М.
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0.6 Аркуш обліку ревізій
№ редакції

№ розділу

№ сторінки

0

1-25

1-64

Вступ в дію

06.02.12

1-72

Внесення змін згідно вимог
наказу Міністерства
інфраструктури України від
30.11.2012 за № 735

26.08.15

1

1-23

Підстава для ревізії
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1. Загальні положення
1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу,
затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 р. за № 735,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 р. за № 2219/22531, (далі –
Правила), а також DОС 9740 «Конвенція для уніфікації деяких правил міжнародних повітряних
перевезень» Монреаль 28 травня 1999 р.
1.2. Мета цих Правил – встановити умови перевезення Пасажирів і багажу на повітряних судах
ТОВ «Авіакомпанії «АЕРОДЖЕТ», якими забезпечуються належний рівень безпеки польотів та
якості обслуговування, а також принципи й норми відповідальності суб’єктів під час повітряних
перевезень пасажирів і багажу, включаючи обслуговування, що належать до цих перевезень.
1.3. Ці Правила поширюються на персонал ТОВ «Авіакомпанії «АЕРОДЖЕТ», Агентів з
обслуговування, Агентів з продажу перевезень та Пасажирів Авіакомпанії.
1.4. Ці Правила застосовуються до будь-якого перевезення Пасажирів і багажу, включаючи
обслуговування, що стосується такого перевезення і здійснюється ТОВ «Авіакомпанією
«АЕРОДЖЕТ».
1.5. Агент з обслуговування, Агент з продажу перевезень, службовець або Представник
Авіакомпанії зобов'язані суворо дотримуватися цих Правил і не мають права спотворювати або
змінювати їх положення.
1.6. Правила складені українською мовою з перекладом на російську й англійську мови. У разі
виникнення розбіжностей щодо тлумачення та застосування положень Правил текст
українською мовою буде мати переважну силу.

2. Терміни, визначення та скорочення
В цих Правилах вказані терміни означають таке:
АВІАКОМПАНІЯ
– ТОВ «Авіакомпанія «АЕРОДЖЕТ».
АВІАЦІЙНИЙ ПЕРЕВІЗНИК (АВІАПЕРЕВІЗНИК)
– суб'єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів, вантажу, пошти
повітряним транспортом: у віпадку українського перевізника – на підставі ліцензії, а також
сертифіката експлуатанта, виданого уповноваженим органом з питань цивільної авіації України;
або у випадку іноземного авіаперевізника – на підставі відповідного документа компетентного
органу іншої країни, який відповідає положенням міжнародних договорів, що є обов’язковими
для України.
АВІАЦІЙНИЙ ПЕРЕВІЗНИК, ЩО ПРОВАДИТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ
– перевізник, який виконує або має намір виконувати рейс за договором з пасажиром або за
дорученням іншої особи, юридичної або фізичної, яка має контракт з цим пасажиром,
перевозить або бере на себе зобов'язання перевезти пассажира та/або його багаж згідно з
квитком, а також бере на себе зобов'язання надати всі інші послуги, що пов'язані з таким
перевезенням, незалежно від того, чи є ця юридична або фізична особа фактичним перевізником
AВІАКОМПАНІЯ «АЕРОДЖЕТ»
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«перевізник» включає агентів, працівників,

АВІАЦІЙНА БЕЗПЕКА
– захист цивільної авіації від актів незаконного втручання, який забезпечується комплексом мір
із залученням людських та матеріальних ресурсів.
АГЕНТ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
– суб'єкт наземного обслуговування, уповноважений перевізником здійснювати операції з
наземного обслуговування пасажирів і багажу.
АЕРОДРОМ
– поверхня земної або водної ділянки, на якій розміщені будівлі, споруди та обладнання, яка
призначена повністю або частково для вильоту, прибуття та руху по цій поверхні повітряних
суден
АЕРОПОРТ
– комплекс споруджень призначених для приймання, відправлення повітряних суден та
обслуговування повітряних перевезень, що має для цих цілей аеродром, інші наземні споруди
та необхідне обладнання
АКТ ПРО НЕСПРАВНІСТЬ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ БАГАЖУ («PIR» - Property Irregularity
Report)
– документ, що оформлюється авіакомпанією у присутності пасажира негайно після виявлення
шкоди, завданої багажу, перевезення якого здійснювалося повітряними суднами одного чи
декількох послідовних авіаперевізників.
АКТ ПРО ПОШКОДЖЕННЯ БАГАЖУ («DBR» – Damage Baggage Report)
– документ, що складає авіаперевізник у присутності пасажира або без нього з метою
констатації й описання характеру пошкодженого багажу.
АСБ/ГРС
– автоматизована система бронювання/глобальна розподільна система - система, яка забезпечує
відображення інформації про розклад рейсів, наявність місць та тарифи авіаперевізників і за
допомогою якої здійснюється бронювання послуг повітряних перевезень (далі – АСБ/ГРС);
БАГАЖ
– предмети, майно та інша особиста власність пасажира, які перевозять на повітряному судні.
БАГАЖНА ІДЕНТИФІКАЦІЙНА БИРКА (БАГАЖНА БИРКА)
– документ, виданий Авіакомпанією (перевізником) для ідентифікації зареєстрованого багажу.
БАГАЖНА КВИТАНЦІЯ
– частина квитка, що засвідчує прийняття багажу до перевезення зареєстрованого багажу.
БРОНЮВАННЯ (або резервування)
– попереднє замовлення місця на повітряному судні на визначений рейс і дату для перевезення
Пасажира або попереднє замовлення об’єму й тоннажу на повітряному судні на визначений рейс
і дату для перевезення багажу.
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ВИКЛЮЧНІ УМОВИ
– умови, за яких перевезення пасажирів і багажу не підпадає під звичайні операції і процедури
експлуатації цивільних повітряних суден, у тому числі умови, за яких здійснюються
перевезення миротворчого контингенту, перевезення для ліквідації наслідків стихійного лиха чи
аварії тощо.
ВІДМОВА В ПЕРЕВЕЗЕННІ
– відмова авіаперевізника в перевезенні пасажира або його багажу рейсом, незважаючи на його
присутність для посадки на борт, крім наявності для відмови у посадці таких підстав: охорона
здоров'я, забезпечення безпеки, неналежне оформлення необхідної для перевезення
документації (паспорт, віза, квиток тощо);
ВНУТРІШНЄ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
– перевезення Пасажирів та їх багажу, при якому пункт відправлення і пункт призначення, а
також всі передбачені зупинки, розташовані на території України.
ВТРАТА БАГАЖУ
– неприбуття багажу в пункт призначення протягом встановленого строку розшуку і признання
Перевізником цього факту
ГРУПОВЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
– перевезення групи осіб, що мають загальну мету подорожі та однакові дати відльоту та
прильоту. Мінімальна кількість групи дві особи.
ДЕПОРТОВАНА ОСОБА
– особа, яка була легально допущена державними органами або нелегально в’їхала до країни і якій
через деякий час наказано компетентними органами залишити цю країну. Депортовані особи
можуть бути депортованими без супроводу (DEPU) або депортовані зі супроводом (DEPA).
ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ
– відомства, установи та їх підрозділи, які здійснюють контроль виконання Пасажирами митних,
валютних, прикордонних, санітарних, ветеринарних і карантинних правил.
ДИПЛОМАТИЧНИЙ БАГАЖ
– дипломатична пошта, що перевозиться дипломатичним кур’єром.
ДНІ
– календарні дні, включаючи усі сім днів тижня, святкові і неробочі дні. Для визначення строку
дійсності перевізної документації, актів та інших документів, а також строків закінчення
перевезення, строків давності для пред'явлення претензій відлік починається з 00 годин доби,
наступної за добою, коли сталася подія або вчинено дію; залишок часу цієї доби до розрахунку
не береться. Якщо закінчення строку, зазначеного вище, припадає на святковий або вихідний
день, то днем закінчення строку е перший за ним робочий день.
ДОГОВІР ЧАРТЕРУ (ФРАХТУВАННЯ) ПОВІТРЯНИХ СУДЕН
– договір, за яким одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати другій стороні
(фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох повітряних суднах
на один або кілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу.
ДОГОВІР ПОВІТРЯНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ
– договір, у відповідності до якого Авіакомпанія зобов‘язується перевезти Пасажира і його
багаж у пункт призначення, надати Пасажиру місце відповідно до класу обслуговування на
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повітряному судні, яке здійснює зазначений рейс, а Пасажир оплатити вартість перевезення за
встановленим тарифом, аеропортові такси (збори) та такси (збори) авіакомпанії.
ЕЛЕКТРОННИЙ КВИТОК
– електронний документ, що включає маршрут-квитанцію, видану авіаперевізником або від
імені авіаперевізника, електронні купони та, у разі використання, документ для посадки.
ЕЛЕКТРОННИЙ КУПОН
– частина електронного квитка, яка використовується для перевезення на відповідному рейсі,
або інший документ, який його замінює, що зберігається у базі даних автоматизованої
системи бронювання перевізника.
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ БАГАЖ
– багаж пасажира, прийнятий перевізником під свою відповідальність для перевезення та
своєчасної доставки, на який перевізник оформив багажну квитанцію та видав багажну
ідентифікаційну бірку.
ЗАСТОСОВАНІ ЗАКОНИ
– закони, постанови та розпорядження, а також інші нормативно-правові акти, що
регулюють здійснення повітряних перевезень пасажирів і багажу будь-якої держави, з
території, на територію та через територію якої здійснюються перевезення пасажирів та
багажу.
ЗАТРИМКА В ПАРЕВЕЗЕННІ БАГАЖУ
– прибуття багажу в пункт призначення пасажира із запізненням.
ЗАЦІКАВЛЕНА ОСОБА
– Пасажир, його законні представники та інші особи, уповноважені у встановленому законом
порядку представляти Пасажира.
ЗБОРИ (такси) – плата, що встановлена державою, аеропортом або авіаперевізником за
обслуговування, пов’язане з повітряним перевезенням.
ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН
– викладені у письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги
ЗІПСОВАНИЙ КВИТОК
– квиток, стан якого з вини Пасажира не дозволяє ідентифікувати або прочитати інформацію,
що міститься у ньому.
ЗМІШАНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
– перевезення, що здійснюється з використанням різних видів транспорту
перевізним документом за участю повітряного транспорту.

за

одним

ЗНИЖКА
– установлене правилами Авіакомпанії зниження застосованого тарифу.
ЗУПИНКА НА МАРШРУТІ (STOPOVER)
– попередньо узгоджена між перевізником і пасажиром тимчасова зупинка в будь-якому
пункті, крім пунктів відправлення та призначення.
AВІАКОМПАНІЯ «АЕРОДЖЕТ»
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ІНТЕРЛАЙН-УГОДА
– угода про взаємне
взаєморозрахунків.

визнання

Сторінка - 17 -

перевізної документації та проведення відповідних

КВИТАНЦІЯ ПРО ОПЛАТУ НАДНОРМОВОГО БАГАЖУ
– документ, що засвідчує оплату перевезення понаднормового багажу або предметів,
перевезення яких підлягає обов'язковій оплаті.
КВИТОК (пасажирський квиток та багажна квитанція)
 виданий перевізником (його агентом) документ, у тому числі електронний, який містить
умови договору перевезення, повідомлення, польотні та пасажирські купони.
КОД ПЕРЕВІЗНИКА
– умовне літерне або літерно-цифрове позначення перевізника, надане IATA відповідно
до встановленого порядку, яке застосовується для ідентифікації повітряного перевізника в
АСБ/ГРС.
КОМЕРЦІЙНІ УГОДИ
– будь-які угоди між перевізниками, крім агентської угоди, що стосуються надання ними
спільних послуг, пов'язаних з повітряними перевезеннями пасажирів та багажу.
КОМПЕНСАЦІЯ В ПОРЯДКУ РЕГРЕСУ
– компенсація витрат за рахунок третьої особи.
КОРИСТУВАЧ
– особа, яка користується повітряним транспортом або має намір користуватися ним.
КОНВОЙОВАНА ДЕПОРТОВАНА ОСОБА
– особа, яка здійснює перевезення в примусовому порядку в супроводі вповноважених
працівників відповідних органів.
КОНФІДЕНЦІЙНИЙ ТАРИФ
– спеціальний тариф Авіакомпанії, не опублікований у глобальних системах бронювання.
МАРШРУТ-КВИТАНЦІЯ (ITINERARY/RECEIPT)
– документ (документи), який (які) є складовою частиною електронного квитка і містить(ять)
необхідні відомості (наприклад, прізвище пасажира, маршрут, тариф тощо), сповіщення та
повідомлення.
МЕТОД ОРТОДРОМІЧНОЇ ВІДСТАНІ МАРШРУТУ
– метод, за якого відстань між двома пунктами на поверхні земної кулі вимірюється як
найкоротша відстань по дузі більшого кола, площина якого проходить через центр Землі.
МЕТОД ПРОРЕЙТОВОГО РОЗПОДІЛУ
– метод, за якого загальний дохід від транспортування від пункту відправлення до пункту
призначення розподіляється за кожним сегментом маршруту відповідно до правил розрахунків,
викладених у Міжнародної Асоціації повітряного транспорту Prorate Manual Passenger (PMP),
Revenue Accounting Manual (RAM) та Resolutions Manual.
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МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
– перевезення Пасажирів та багажу, при якій пункт відправлення й пункт призначення не
залежно від того мала місце перерва у перевезенні чи ні, розташовані на території різних країн,
або на території однієї країни, якщо передбачена зупинка на території іншої країни.
МІСЦЕ ВІДПРАВЛЕННЯ
– пункт, зазначений у квитку, з якого починається перевезення пасажира та його багажу.
МІСЦЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
– пункт, зазначений у квитку, в якому закінчується перевезення пасажира та його багажу.
МОНРЕАЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ
– Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, вчинена 28
травня 1999р. в місті Монреалі.
НАДЗВІЧАЙНІ ОБСТАВИНИ
– обставини, які призводять до тривалої затримки або скасування одного або більше рейсів,
навіть якщо відповідним авіаперевізником було вжито всіх розумних заходів, щоб запобігти
затримкам або скасуванням. Надзвичайними обставинами є, зокрема, але не виключно, військові
дії, масові безлади, диверсія, ембарго, пожежі, паводки чи інші стихійні лиха, вибухи, дії чи
бездіяльність державних органів, страйки, технічні перешкоди, що виникли внаслідок відмови
та збоїв, несправностей систем електропостачання, зв'язку, комунікацій, обладнання,
програмного забезпечення .
НЕЗАПИТАНИЙ БАГАЖ
– зареєстрований багаж, який прибув у пункт призначення, зазначений у багажній бирці, але не
одержаний Пасажиром.
НЕЗАРЕЄСТРОВАНИЙ БАГАЖ
– будь-який багаж пасажира крім зареєстрованого, що перевозиться на повітряному судні (у
тому числі ручна поклажа).
НЕКОНВОЙОВАНА ДЕПОРТОВАНА ОСОБА
– особа, як здійснює перевезення в примусовому порядку без супроводу вповноважених
працівників відповідних органів.
НЕСТАЧА БАГАЖУ
– прибуття багажу Пасажира в пункт призначення у меншій кількості місць або масі у
порівнянні з даними, вказаними у перевізних документах Пасажира.
НОРМАЛЬНИЙ ТАРИФ
– повний тариф без будь-яких обмежань щодо застосування, встановлений для обслуговування
першого, бізнес-, преміум-класів , економічного класу обслуговування, який передбачає
максимальну гнучкість щодо бронювання місця, оформлення квитка, терміну зупинки, стоповерів, комбінування тарифів, перебронювання та зміни дати і маршруту, відмови у
перевезенні,тощо.
ОГЛЯД
– процедура контролю на безпеку із
застосуванням технічних або інших засобів,
призначена для виявлення зброї, вибухових речовин, предметів або пристроїв, що можуть
бути використані для вчинення акту незаконного втручання.
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ОСТАТОЧНИЙ ЧАС ОФОРМЛЕННЯ ПАСАЖИРІВ
– час, після закінчення якого пасажири, які не встигли пройти реєстрацію або на посадку до
літака, не приймаються до перевезення на відповідний рейс.
ПАСАЖИР
– фізична особа, яка перевозиться повітряним судном за згодою перевізника відповідно до
договору перевезення, крім членів екіпажу та додаткових спеціалістів на борту повітряного
судна, працівників експлуатанта повітряного судна, уповноваженого представника відповідного
національного органу регулювання та осіб, які супроводжують вантаж.
ПАСАЖИР З ОБМЕЖЕНОЮ РУХЛИВІСТЮ (PASSENGER WITH REDUCED
MOBILITY - PRM) АБО ІНВАЛІД
– пасажир, рухливість якого під час використання транспортного засобу є обмеженою внаслідок
фізичної (сенсорної або опорно-рухової, постійної або тимчасової) чи розумової недієздатності
або з будь-якої іншої причини, зокрема через похилий вік, стан якого потребує відповідної уваги
та пристосування до його особливих потреб під час обслуговування пасажирів.
ПАСАЖИР ТРАНЗИТНИЙ
– пасажир, який відповідно до договору повітряного перевезення далі перевозиться тим самим
рейсом, яким він прибув до проміжного аеропорту.
ПАСАЖИР ТРАНСФЕРНИЙ
– пасажир, який відповідно до договору повітряного перевезення направляється в пункт
трансферу (пересадки) одним рейсом, а далі перевозиться іншим рейсом того самого або іншого
перевізника.
ПАСАЖИРСЬКИЙ КУПОН (або пасажирська квитанція)
– частина пасажирського паперового квитка, яка залишається у пасажира після здійснення
перевезення і до якої додаються повідомлення стосовно умов перевезення пасажира.
ПАСАЖИРСЬКИЙ МАНІФЕСТ (або пасажирська відомість)
– Поіменний перелік пасажирів на кожне конкретне повітряне перевезення, який містить
відомості про ім’я та прізвище пасажирів, кількість місць багажу/наднормативного багажу,
номери багажних бирок. Пасажирські маніфести заповнюються для кожного пункту окремо.
ПОВІТРЯНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
– перевезення пасажирів, багажу, яке здійснюється повітряним судном на підставі відповідного
договору повітряного перевезення. Перевезення може бути міжнародним та внутрішнім.
Міжнародне перевезення - перевезення, в якому пункт відправлення і пункт призначення,
незалежно від того, була чи ні зупинка в перевезенні або перевантаження, розміщені або
на території двох різних країн, або на території однієї країни, якщо узгоджена зупинка
передбачена на території іншої країни. Внутрішнє перевезення - транспортування пасажирів
і/або багажу на повітряних суднах між пунктами, які розміщені на території України.
ПІДТВЕРДЖЕНЕ БРОНЮВАННЯ
– бронювання, яке було зроблене в автоматизованій системі бронювання і підтверджене
перевізником. Позначається у квитку (електронному квитку) позначкою "ОК".
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ПЛАТНИЙ БАГАЖ (НАДНОРМАТИВНИЙ)
– частина маси (ваги) багажу, що перевищує встановлену Авіакомпанією норму безкоштовного
перевезення багажу й оплачується Пасажиром відповідно до встановлених тарифів, а також
предмети, на які не розповсюджується норма безоплатного перевезення багажу
(великогабаритний багаж; спортивний інвентар; кімнатні та свійські (приручені) тварини, за
винятком собак-поводирів, які супроводжують незрячих/глухих Пасажирів; багаж, оголошена
цінність якого перевищує межу відповідальності Перевізника).
ПОВЕРНЕННЯ СУМ
– виплата Пасажиру або особі (організації), яка оплатила тариф, частини або всієї вартості
перевезення, що була нею раніше оплачена, але не використана або використана частково.
ПОЛЬОТНИЙ КУПОН
– частина пасажирського квитка або, у разі електронного квитка, електронний купон, у
якому визначено відповідні пункти відправлення та прибуття, між якими купон є дійсним
для перевезення пасажира і багажу.
ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНІ ПАСАЖИРИ
– категорія пасажирів, які здійснюють переліт у примусовому порядку (конвойовані,
депортовані) в супроводі вповноважених співробітників відповідних органів.
ПОШКОДЖЕННЯ БАГАЖУ
– шкода, при якій внаслідок фізичних або хімічних змін багаж частково або повністю
знецінюється і стає непридатним для використання.
ПРАВИЛА ПЕРЕВІЗНИКА
– правила, інструкції та технології, встановлені перевізником, які використовуються під час
перевезення пасажирів і/або багажу, у тому числі правила повітряних перевезень пасажирів і
багажу, правила застосування тарифів, стандарти та настанови з обслуговування пасажирів і
багажу, порядок розгляду претензій та позовів.
ПРЕТЕНЗІЯ
– складена у письмовій формі вимога зацікавленої особи про відшкодування шкоди (збитків),
що виникла в результаті внутрішнього або міжнародного повітряного перевезення.
ПРОПОЗИЦІЯ
– індивідуальне або групове звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо
діяльності окремих підрозділів або всієї Авіакомпанії.
РЕГУЛЯРНЕ ПОВІТРЯНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
– повітряне перевезення, під час якого всі місця для перевезення пасажирів, багажу і пошти
доступні для загального платного користування, а перевезення здійснюється між одними і тими
самими пунктами відповідно до опублікованого розкладу чи в установлені проміжки часу, або з
частотою, яка свідчить про регулярність польотів.
РЕЙС ІЗ НАДЛИШКОМ БРОНІ
– рейс, на який кількість пасажирів, що мають підтверджене бронювання і прибули на
реєстрацію до закінчення остаточного часу оформлення Пасажирів, перевищує кількість
наявних місць на рейсі.
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РОЗУМНІ ЗАХОДИ
– адекватні заходи, які
шкоди (збитків) пасажира.
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вживаються перевізником з метою відвернення або зменшення

РОЗУМНІ СТРОКИ
– період часу, розумна межа тривалості якого при повітряному перевезенні пасажира (багажу)
становить дві години або більше – стосовно всіх рейсів дальністю до 1500 кілометрів; три
години або більше – для всіх рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів; або чотири години
або більше – для всіх інших рейсів.
РУЧНА ПОКЛАЖА (незареєстрований багаж)
– багаж пасажира, який під час перевезення перебуває в салоні повітряного судна за згодою
перевізника і під контролем пасажира та засвідчується спеціальною биркою.
СЕГМЕНТ МАРШРУТУ
– частина перевезення між двома пунктами, яка є складовою частиною повного маршруту і
оформлюється на одному польотному купоні.
СКАРГА
– звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, які порушені
діями/бездіяльністю посадових осіб Авіакомпанії.
СПЕЦІАЛЬНИЙ ТАРИФ
– опублікований перевізником тариф, що має певні обмеження у частині його застосування.
СПЕЦІАЛЬНЕ ПРАВО ЗАПОЗИЧАННЯ (далі - СПЗ)
– розрахункова грошова одиниця, яка використовується Міжнародним валютним фондом (далі
- МВФ) і визначається як кошик валют, склад якого періодично переглядається МВФ для того,
щоб він відображав відносне значення валют у світовій торгівлі та фінансових системах.
СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ
– умови перевезення Пасажирів і багажу, які виникають унаслідок невідповідності положень
цих Правил правилам іншої країни або якщо правилами іншої країни встановлений більш
низький рівень щодо умов перевезень, ніж той, що встановлений цими Правилами, або якщо
іншою країною вимагається дотримання її правил і при цьому ставиться під загрозу виконання
договору перевезення.
СПЕЦІАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ ПАСАЖИРІВ
– Пасажири, які потребують при перевезенні особливої уваги або наявності спеціальних умов.
СУБ'ЄКТ, ЩО НАДАЄ АГЕНТСЬКІ ПОСЛУГИ З ПРОДАЖУ АВІАЦІЙНИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ (АГЕНТ З ПРОДАЖУ)
– юридична особа, яка здійснює діяльність з продажу повітряних перевезень за дорученням
авіаперевізника або генерального агента на підставі договору.
ТАРИФ
– установлені й опубліковані перевізником тарифи та правила їх застосування.
ТАРИФНІ НОРМАТИВИ
– установлені й опубліковані перевізником тарифи та правила їх застосування.
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ЧАРТЕРНЕ ПОВІТРЯНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (ЧАРТЕРНИЙ РЕЙС)
– нерегулярне повітряне перевезення, що здійснюється на підставі договору чартеру
(фрахтування), за яким Авіакомпанія надає фрахтівнику або фрахтівникам за плату визначену
кількість місць або всю місткість повітряного судна на один або декілька рейсів для перевезення
пасажирів, багажу, вантажу або пошти, що зазначені фрахтівником.
ШКОДА
– збиток, спричинений при повітряному перевезенні, який може виникнути внаслідок:
– смерті або ушкодження здоров‘я Пасажира;
– страти, нестачі, пошкодження багажу або його частини;
– затримки у доставці Пасажира або його багажу в пункт призначення

3. Дотримання законів і вимог державних органів
3.1. Права й обов’язки Авіакомпанії і Пасажирів регулюються:
– багатосторонніми і двосторонніми міжнародними договорами й угодами України;
– правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, затвердженими наказом Міністерства
транспорту та зв’язку України від 30.11.2012 за № 735, зареєстрованими в Міністерстві юстиції
України 28 грудня 2012 р. за №2219/22531
– іншими законодавчими актами України;
– цими Правилами;
– угодами, однією зі сторін яких є Авіакомпанія і які стосуються перевезення пасажира за
укладеним договором.
3.2. Перевезення Пасажирів і багажу підпорядковуються дії відповідних законів, постанов,
правил і приписів державних органів будь-якої країни, на територію, з території або через
територію якої здійснюються такі перевезення.
3.3. При невідповідності будь-яких положень цих Правил положенням конвенцій, законів,
постанов, правил і приписів, які не можуть порушуватися угодами сторін, такі положення
залишаються дійсними лише в тому разі, якщо вони явно не суперечать вказаним конвенціям,
законам, постановам, правилам і приписам.
3.4. Ці Правила поширюються на чартерні перевезення . Умови договору на виконання
чартерного рейсу з бізнес-метою не повинні суперечити положенням цих Правил.
3.5. Ці Правила не використовуються під час перевезень пасажирів і багажу, що здійснюються
за виключних умов, які не підпадають під звичайні операції та процедури організації перевезень
пасажирів та багажу.

4. Забезпечення якості перевезень пасажирів і багажу
Ці Правила є складовою частиною програм «Авіакомпанії» АЕРОДЖЕТ»
забезпечення якості під час повітряних перевезень пасажирів і багажу.
4.1. Програму забезпечення якості повітряних перевезень пасажирів і багажу складають:
– ці Правила;
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– Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу, затвердженими наказом Міністерства
транспорту та зв’язку України від 30.11.12 за № 735, зареєстрованими в Міністерстві юстиції
України 28 грудня 2012 р. за №2219/22531;
– Керівництво з експлуатації;
– Керівництво з управління безпекою польотів;
– Керівництво з якості.
4.2. Зміни Правил здійснюються лише ТОВ Авіакомпанією «АЕРОДЖЕТ», шляхом розгляду
пропозицій наданих її працівниками, Агентами, Пасажирами, іншими Перевізниками та
державними органами.

5. Договір перевезення. Квиток
5.1. Загальні положення
5.1.1. Пасажирський квиток та багажна квитанція є підтвердженням укладення договору про
перевезення та відображають його умови.
5.1.2. Пасажир може бути допущений до перевезення тільки при поданні дійсного квитка, тобто
такого, який оформлений належним чином і містить пасажирський купон та відповідні польотні
купони або належно виконаного електронного квитка.
5.1.3. Квиток видається Пасажиру на руки тільки після сплати відповідного тарифу та
аеропортових зборів (такс) та зборів (такс) авіакомпанії.
5.1.4. Пасажир зобов’язаний зберігати квиток та інші перевізні документи до закінчення
перевезення, а у разі виникнення претензії - до часу її вирішення. Квиток та інші перевізні
документи, що видавалися пасажиру, повинні бути пред’явлені на першу вимогу посадових осіб
авіакомпанії (аеропорту, агента з обслуговування тощо).
5.1.5. Відсутність квитка, втрата квитка, помилки в його оформленні не впливають ні на
існування, ні на чинність договору перевезення.
5.1.6. ТОВ Авіакомпанією «АЕРОДЖЕТ» може наводитися у квитку у вигляді коду перевізника:
ІСАО – BJU
5.1.7. Договір на виконання повітряного перевезення надає пасажиру право на переліт рейсом
зазначеним у квитку і зобов’язує Авіакомпанію здійснити відповідне перевезення пасажира та
його багажу, крім тих випадків, коли пасажир пред’явить квиток, який визнаний недійсним
відповідно до положень п. 5.4.5.
5.2. Заборона передачі квитка
5.2.1. Квиток може бути використаний для перевезення лише тієї особи, яка зазначена у ньому.
5.2.2. З метою виконання пункту 5.2.1. Авіакомпанія має право вимагати від Пасажира
ідентифікувати себе.
5.3. Загублений, пошкоджений або неправильно оформлений квиток.
5.3.1. Особа, яка не має або не пред’являє дійсний, оформлений належним чином квиток, що
містить пасажирський і відповідні польотні купони, до перевезення не допускається.
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5.3.2. У випадку втрати, пошкодження квитка або будь-якої його частини, чи у випадку подання
квитка, в якому відсутні пасажирський або польотні купони, Авіакомпанія може на прохання
Пасажира видати замість такого квитка дублікат.
5.3.3. Дублікат загубленого або пошкодженого квитка видається на прохання Пасажира, якщо
він:
– надав задовольняючу інформацію, що стосується втраченого або зіпсованого квитка
(прізвище, маршрут перевезення, дата польоту, номер рейсу, форма оплати за квиток, місце
придбання квитка);
– дав у письмовому вигляді за встановленою формою гарантійне зобов’язання оплатити всі
витрати Авіакомпанії у випадку використання загубленого / пошкодженого квитка або купонів
іншою особою.
5.3.4. Дублікат авіаційного квитка видається тільки на невикористану частину перевезення. В
дублікаті відтворюються всі дані квитка, виданого спочатку.
5.3.5. За оформлення дубліката квитка на міжнародні рейси та за оформлення дубліката на
внутрішні рейси, які продані за межами території з Пасажира стягується сума в розмірі 50
доларів США або її еквівалент у місцевій валюті, якщо втрата сталася не з провини
Авіакомпанії. За оформлення дубліката квитка на перевезення тільки у межах України і
проданого на території України з Пасажира стягується сума у розмірі 100 гривень.
5.3.6. Повернення й переоформлення дубліката квитку здійснюється у претензійному порядку.
Збір за оформлення дубліката Пасажиру не повертається.
5.3.7. Авіакомпанія має право відмовити Пасажиру у видачі дубліката квитка, якщо:
– дані, надані Пасажиром, не співпадають із даними, вказаними в телеграмі-підтвердженні з
офісу, який першим оформляв перевезення;
– пасажир вимагає видачі дубліката квитка в аеропорту в день здійснення рейсу, якщо до
вильоту рейсу згідно з розкладом менше ніж три години або рейс здійснюється у години, коли
офіс авіакомпанії, який повинен надати згоду, не працює;
– пасажир не підписав гарантійне зобов’язання (угоду), передбачене пунктом 5.3.3, і відмовився
оплатити послуги за оформлення дубліката квитка. Якщо пасажир не підписує таке
зобов'язання, Авіакомпанія має право вимагати від Пасажира сплатити повну вартість квитка.
5.3.8. У випадку втрати, пошкодження квитка, виданого іншим Перевізником, або будь-якої
його частини, дублікат оформляється тільки при одержанні письмового дозволу цього
Перевізника.
5.3.9. Пасажир, який пред’явив на реєстрації неправильно оформлений з вини Авіакомпанії
квиток, після перевірки обставин і отримання задовільного результату, повинен бути прийнятий
до перевезення.
5.4. Дійсність квитка
5.4.1. Квиток дійсний для перевезення Пасажира і багажу від пункту відправлення до пункту
призначення за маршрутом, класом обслуговування та в терміни, вказані в квитку.
5.4.2. Квиток повинен містити стільки окремих польотних купонів, скільки разів за час
перевезення буде змінений Перевізник і / або номер рейсу.
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5.4.3. Кожний польотний купон дійсний для перевезення Пасажира і його багажу тільки згідно з
вказаними в ньому сигменту маршруту, класом обслуговування, датою та номером рейсу, на
який заброньоване місце. Польотні купони дійсні в тому порядку, в якому вони розташовані в
квитку. Місце й дата видачі квитка повинні бути зазначені в усіх польотних купонах квитка.
5.4.4. Квиток, виданий за нормальним тарифом, чинний для перевезення протягом одного року з
дати початку перевезення, якщо частина квитка використана, або з дати його видачі – якщо не
використаний весь квиток.
Квиток, виданий за спеціальним тарифом, чинний для перевезення лише до дати,
визначеної у квитку, і на умовах, установлених правилами застосування тарифів Авіакомпанії.
5.4.5. Квиток вважається недійсним у наступних випадках:
– квиток оформлений не на ім’я Пасажира, який його подав;
– квиток заявлений як втрачений;
– квиток підроблений або фальшивий;
– в квитку є підтирання, виправлення прізвища Пасажира, дати, номера рейсу, класу, статусу
бронювання;
– в квитку відсутня відмітка валідатора агента з продажу перевезень та дата продажу;
– зміни до квитка внесені не Авіакомпанією або її уповноваженим Агентом з продажу
перевезень;
– квиток пошкоджений або відсутній пасажирський купон;
– квиток був придбаний у юридичної або фізичної особи, яка не є Представником чи Агентом з
продажу перевезень Авіакомпанією, або встановлено що квиток придбано за
фальшивою/краденою або недійсною платіжною карткою (кредитною карткою);
– особа не в змозі підтвердити те, що електронний квиток було надано їй належним чином (у
разі оформлення електронного квитка).
5.4.6. Особа, яка виявлена на борту повітряного судна без квитка або з квитком, який
Авіакомпанія визнала недійсним, підлягає висадці з літака.
5.5. Продовження терміну дійсності квитка
5.5.1. Термін чинності квитка залежить від застосованого тарифу. Можливість продовження
терміну дійсності квитка також залежить від застосованого тарифу. Термін дійсності квитка
продовжується від початкової дати вильоту, якщо перевезення розпочато, і від дати продажу,
якщо перевезення не розпочато.
5.5.2. Термін чинності квитка незалежно від виду застосованого тарифу продовжується без
доплати, якщо Авіакомпанія:
– не може надати місце на рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
– скасовує рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
– пропустить узгоджене місце зупинки;
– не виконає рейс у розумні строки понад час відправлення рейсу, який зазначений у квитку;
– своїми діями призведе до того, що пасажир не встигне на пересадку на інший стикувальний
рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку,
де зазначено й попередній рейс;
– не може надати обслуговування відповідно до оплаченого класу обслуговування; у такому
випадку в разі згоди пасажира на подальше перевезення строк чинності його квитка має бути
продовжено на час до виконання першого рейсу, на якому є місце для такого пасажира в
оплаченому класі обслуговування;
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– у разі хвороби пасажира або члена його родини, що подорожує разом з ним на повітряному
судні, за умови пред’явлення відповідної довідки закладу охорони здоров’я.
5.5.3. Якщо Пасажир після початку подорожі не може його продовжити впродовж терміну дії
квитка, у зв'язку з хворобою або іншими обставинами, Авіакомпанія може продовжити термін
дії такого квитка на той час, коли Пасажир стане здатним продовжувати подорож, або до
першого рейсу Авіакомпанії, на який є місце в сплаченому класі обслуговування, після такої
дати і з місця, в якому подорож була перервана. Факт хвороби або інших обставин повинен
підтверджуватися відповідною довідкою закладу охорони здоров’я. При вищезгаданих
обставинах Авіакомпанія також може продовжити термін дії квитків осіб, які супроводжують
такого Пасажира.
5.6. Послідовність дії купонів і порядок їх подання.
5.6.1. Для перевезення Пасажир зобов’язаний пред’явити дійсний квиток із польотними та
пасажирськими купонами.
5.6.2. Авіакомпанія приймає польотні купони для перевезення Пасажира та його багажу тільки
послідовно, починаючи з першого пункту відправлення, вказаного у квитку.
5.6.3. Пасажирський купон і всі невикористані польотні купони, які раніше не було повернуто
Авіакомпанії, залишаються у пасажира протягом подорожі і мають бути надані на їїзапит. У разі
порушення послідовності використання польотних купонів з вини пасажира Авіакомпанія має
право відмовити у перевезенні та поверненні вартості невикористаних польотних купонів.
Якщо пасажир відмовляється від перевезення на одному із сегментів маршруту, що призводить
до порушення використання польотних купонів, і бажає скористатись іншими сегментами
маршруту або зворотним рейсом, то пасажир повинен попередити про це Авіакомпанію та
переоформити квиток.
5.7. Клас обслуговування
5.7.1. У відповідності до сплаченого тарифу Пасажирам надається обслуговування
бізнес/преміум або економічного класу. Перелік та норми надання послуг по класах
обслуговування встановлюються Авіакомпанією. Авіакомпанія (його агент з продажу) повинна
повідомити пасажира під час бронювання та/або оформлення квитка щодо обслуговування, яке
надається у відповідному класі.
5.7.2. Пасажир приймається для перевезення у класі обслуговування, зазначеному у польотному
купоні, на дату польоту і відповідний рейс, на який Пасажир має підтверджене бронювання.
5.7.3. Якщо квиток видається без підтвердженого бронювання, місце бронюватиметься по
запиту пасажира на реєстрації за умови наявності такого місця в сплаченому класі
обслуговування на відповідний рейс.
5.7.4. Авіакомпанія має право як з технічних, так і з комерційних причин підвищити або
понизити клас обслуговування. У випадку пониження класу обслуговування Авіакомпанія
зобов’язана якомога раніше повідомити про це пасажира та запропонувати відповідну
компенсацію з урахуванням положень цих Правил

6. Зупинка на маршруті або узгодження місця зупинки (STOPOVER)
6.1. Зупинка на маршруті дозволяється лише за умови, що вона попередньо погоджена з
Авіакомпанією (перевізником) та зазначена у квитку.
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6.2. Якщо пасажир має квиток, виданий за нормативними тарифами, зупинки протягом строку
чинності квитка дозволяється робити у будь – якому пункті маршруту .
6.3. Якщо пасажир має квиток, виданий за спеціальним тарифом, і здійснює зупинку, то з
пасажира може стягуватися за це додаткова плата .
6.4. У будь-якому із зазначених випадків оплати квитка для зупинки на маршруті необхідне
дотримання таких умов:
– зупинка здійснюється в межах терміну дії квитка Пасажира;
– зупинка дозволена державними органами країни, де вона передбачена.

7. Тарифи та збори
7.1. Загальні положення щодо застосування тарифів і зборів
7.1.1. Застосовувані тарифи - це тарифи на рейс або рейси, від пункту відправлення до пункту
призначення, які зазначені у квитку, чинні для відповідного класу обслуговування у день оплати
квитка, які встановлені й опубліковані Авіакомпанією або від імені Авіакомпанії (або якщо не
опубліковані, то розраховані згідно з тарифними нормативами Авіакомпанії). Кожний тариф
передбачає правила його використання, якими встановлюються строк дії квитка, умови
використання тарифу та повернення сум за невикористану частину перевезення тощо. Правила
застосування тарифів затверджуються керівником Авіакомпанії та розміщуються на її сайті та
повинні бути доступними пасажирам для ознайомлення. Тарифи не включають транспортні
послуги між терміналами аеропорту і між аеропортами та міськими терміналами.
7.1.2. Зміна тарифів або Правил Авіакомпанії не впливає на умови договору перевезення, якщо
Пасажир уже оплатив квиток (крім випадків зміни Пасажиром умов договору перевезення щодо
зміни маршруту та фіксованих дат подорожі).
7.2. Знижки
7.2.1. Знижки до застосовуваних тарифів регулюються спеціальними інструкціями Авіакомпанії,
розробленими на підставі чинного законодавства України і нормативних документів ІАТА.
7.3. Оплата тарифів і зборів
7.3.1. Аеропортові збори (такси), збори (такси) Авіакомпанії, збори (такси), накладені на
Пасажира відповідним державним органом, органом місцевого самоврядування за користування
будь-якими послугами чи обладнанням, не входять до тарифу, а разом з тарифом становлять
повну вартість перевезення.
7.3.2. Вартість перевезення і збори (такси) оплачуються відповідно до правил валютного
регулювання країни продажу. Розрахунки на території України за послуги повітряних
перевезень здійснюються відповідно до чинного законодавства України. Курс обміну валют
встановлюється відповідно до чинного законодавства України.
7.3.3. Збори, накладені на Пасажира відповідним державним органом, органом місцевого
самоврядування за користування будь-якими послугами чи обладнанням, можуть включатися до
вартості перевезення і повинні буди оплачені Пасажиром.
7.3.4. Оплата перевезення може бути здійснена готівкою або по безготівковому розрахунку.
Розрахунки на території України за послуги з повітряних перевезень здійснюються відповідно
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до чинного законодавства України. Курс обміну валют встановлюється відповідно до чинного
законодавства України.
7.3.5. У разі продажу перевезення за межами Україна для конвертації валют у місцеву
використовується курс продажу валют національного банку країни продажу перевезення (BSR
– bank selling rate), якщо такий курс не опубліковано, то курс ICH (IATA clearing House).

8. Бронювання
8.1. Загальні положення
8.1.1. Бронювання місць здійснюється безпосередньо в офісах та представництвах Авіакомпанії,
в офісах Агентів з продажу перевезень та інших авіакомпаній. Основною умовою застосування
таких методів бронювання є відображення здійсненого бронювання у системі бронювання
Авіакомпанії.
8.1.2. Бронювання авіаційного перевезення є дійсним тільки при внесенні його в автоматизовану
систему бронювання Авіакомпанії.
8.1.3. Якщо Пасажир не сплатив вартість квитка впродовж часових меж, визначених
Авіакомпанією (її агентом з продажу перевезень), то Авіакомпанія має право анулювати
замовлене перевезення. Авіакомпанія має право не повідомляти про це Пасажира. До тих пір,
поки Пасажир не сплатив вартість квитка впродовж часових меж, визначених Авіакомпанією (її
Агентом з продажу перевезень), і Пасажирові буде виданий оформлений відповідним чином
квиток, бронювання вважається попереднім і може бути анульоване, а також може бути
змінений статус бронювання. Анулювання бронювання в межах терміну, зазначеного
авіакомпанією для сплати та оформлення перевезення, здійснюється з попередженням пасажира.
8.1.4. Першочергове підтвердження бронювання (або отримання місця на рейсі) та позачергове
обслуговування в офісах з продажу перевезень мають: учасникі ВВВ , інваліди 1 та 2 груп,
народні депутати України та інші особі відповідно до чинного законодавства.
8.1.5. Придбання Пасажиром квитка означає його згоду на будь-яке місце, відповідно до класу
обслуговування, вказаного у квитку, яке буде надано йому на борту ПС під час реєстрації на
рейс.
8.1.6. Якщо квиток оформлений з відкритою датою вильоту (немає відмітки про бронювання), то
місце бронюється відповідно до запиту Пасажира при наявності вільних місць на зазначеному
рейсі, на який подано запит.
8.1.7. Спеціальні тарифи можуть включати умови, що обмежують або не передбачають права
Пасажира на перебронювання.
8.2. Відомості про Пасажира
8.2.1. Під час бронювання пасажир повідомляє Авіакомпанії чи її Агенту з продажу перевезень
необхідну інформацію щодо своїх персональних даних та особливих умов перевезення.
Авіакомпанія має право вимагати від Пасажира надати відомості і пред'явити документи,
необхідні для здійснення бронювання, надання спеціальних послуг і виконання вимог безпеки
польотів, а саме:
– прізвище, ім'я, по батькові;
– відомості про документи Пасажира (паспорт або документ, який його замінює);
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– відомості про другорядні документи (віза, медична довідка, документи на перевезення дітей
тощо);
– адреса постійного місця проживання;
– відомості про адресу тимчасового місця проживання на період перебування в пункті
призначення або постійну адресу;
– будь-які інші дані згідно вимог уповноважених органів країни відправлення / призначення /
транзитного проїзду.
– номер телефону, адреси та іншого можливого резервного контакту для здійснення своєчасного
оповіщення та інформування пасажира. У разі відсутності належного зв’язку з пасажиром, що
задокументовано Авіакомпанією та підприємством зв’язку, відповідальність за наслідки
несвоєчасного оповіщення та інформування пасажира щодо змін у перевезеннях покладається
на пасажира.
У випадку відмови пасажира від надання необхідної для бронювання інформації бронювання не
здійснюється.
8.2.2. У межах, передбачених застосованими законами, Пасажир уповноважує Авіакомпанію
зберігати відомості про себе, які були надані Авіакомпанії (її Агенту з продажу перевезень) із
метою бронювання перевезення, одержання додаткових послуг, роботи в системі розшуку
багажу й системах попередження / викриття шахрайства з квитками / отриманням компенсацій,
полегшення імміграції й забезпечення вимог щодо в’їзду в країну.
8.2.3. Авіакомпанія має право передавати відомості про Пасажира з вищезазначеною метою
своїм службовцям, Агентам з обслуговування, Агентам з продажу перевезень, іншим
перевізникам, провайдерам додаткових послуг або державним органам (на їх запит), країни, на
територію, з території,, або через територію якої здійснюється перевезення.
8.3. Повторне підтвердження бронювання
8.3.1. У разі необхідності повторного підтвердження бронювання у зворотному напрямку
перевезення, Авіакомпанія повинна повідомити Пасажира, коли і як це можливо зробити.
8.3.2. Якщо Авіакомпанія вимагає від Пасажира повторного підтвердження бронювання, то
невиконання цієї вимоги з боку Пасажира дає Авіакомпанії право анулювати бронювання у
зворотному напрямку перевезення не раніше ніж за 72 години до вильоту рейсу за розкладом.
8.3.3. Повторне підтвердження зворотного вильоту не вимагається, якщо зворотний рейс
передбачається менше ніж за 72 години або резервування здійснено на рейс менше ніж за 72
години до часу вильоту рейсу за розкладом.
Якщо пасажир має декілька сегментів маршруту польоту, то підтвердження здійснюється для
кожного сегмента.
8.4. Неприбуття Пасажира на реєстрацію (“NO-SHOW”)
8.4.1. Якщо Пасажир не прибув на реєстрацію рейсу, на який він має підтверджене бронювання,
і не повідомив заздалегідь Авіакомпанію про зміни своєї подорожі, Авіакомпанія має право
анулювати бронювання на наступні ділянки маршруту або на зворотній рейс, який Авіакомпанія
виконала сама або на її прохання воно було виконане іншим Перевізником для цього Пасажира.
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9. Адміністративні формальності
9.1. Адміністративні обов’язки Пасажира
9.1.1. Пасажир несе відповідальність за одержання всіх необхідних для подорожі документів,
віз, дозволів тощо, а також за дотримання всіх застосованих законів щодо виїзду, в’їзду та
транзиту країни відльоту, прибуття та транзиту. Авіакомпанія не несе відповідальність перед
Пасажиром за наслідки того, що Пасажир не одержить такі документи або візи, або не виконав
вимог застосованих законів.
9.1.2. На вимогу Авіакомпанії Пасажир має пред’явити її уповноваженим особам,
представникам відповідних державних органів усі документи на виїзд, в’їзд, транзит, щодо
стану здоров’я та інші документи, що вимагаються застосованими законами, та дозволити
Авіакомпанії зробити й залишити в себе їх копії з дотриманням вимог закону про конфіденційну
інформацію.
9.1.3. Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні Пасажиру, який не виконав застосовані
закони, або документи якого не оформлені належним чином (у тому числі відсутність візи,
грошей, квитка у зворотному напрямку і таке інше).
9.2. Відмова у в’їзді в країну
9.2.1. Авіакомпанія не несе відповідальності за відмову державних органів Пасажиру у в’їзді в
країну прямування або транзиту.
9.2.2. Пасажир повинен на вимогу Авіакомпанії або державних органів повернутися у пункт
відправлення або інше місце у зв’язку з відмовою країни прямування прийняти такого Пасажира
незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзиту, а також сплатити
відповідний тариф за його перевезення у зворотному напрямку.
9.2.3. Авіакомпанія може використати на сплату такого перевезення будь-які кошти з раніше
сплачених їй Пасажиром сум за невиконане перевезення, які залишилися в її розпорядженні, або
з будь-яких інших коштів Пасажира, які перебувають у розпорядженні Авіакомпанії.
9.2.4. Суми, сплачені Пасажиром за здійснене перевезення до пункту, де йому було відмовлено у
в’їзді, або його депортації, поверненню не підлягають.
9.3. Відповідальність Пасажира
9.3.1. Якщо Авіакомпанія була змушена сплатити або депонувати будь-яку суму чи забезпечити
фінансову гарантію в зв’язку з недотриманням Пасажиром вимог застосованих законів або з
його відмовою пред’явити документи необхідні для подорожі, або з пред’явленням підроблених
документів чи документів, які містять неправдиву інформацію, то Пасажир повинен на вимогу
Авіакомпанії відшкодувати їй сплачену або депоновану суму та понесені у зв’язку з цим інші
витрати.
9.3.2. Будь-які раніше сплачені Пасажиром суми, що залишилися у її розпорядженні за
невиконане перевезення, або будь-які інші кошти Пасажира, які перебувають у розпорядженні
Авіакомпанії, або може відмовити в перевезенні, якщо Пасажир не відшкодував Авіакомпанії її
втрати.
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9.4. Митний огляд та перевірка на авіаційну безпеку
9.4.1. Під час виконання міжнародних перевезень пасажири, їх зареєстрований багаж і ручна
поклажа обов’язково проходять контроль на безпеку і паспортний контроль, а також на вимогу
митних та інших уповноважених органів інші види контролю.
Під час виконання внутрішніх перевезень пасажир, його зареєстрований багаж і ручна поклажа
обов’язково проходять контроль на безпеку та на вимогу інших уповноважених органів інші
види контролю.
9.4.2. Авіакомпанія не несе відповідальності за будь-яку втрату багажу або збиток, завданий
багажу Пасажира при недотриманні ним вимог митниці або служби авіаційної безпеки
аеропорту.
9.4.3. При відмові Пасажира від огляду Авіакомпанія не допускає такого Пасажира до
перевезення на ПС. При цьому Авіакомпанія не несе перед Пасажиром відповідальності,
пов’язаної з відмовою від перевезення, за винятком зобов’язань щодо повернення вартості
квитка за невиконане перевезення відповідно до правил застосування тарифів. Пасажир повинен
відшкодувати додаткові витрати, які понесла Авіакомпанія у зв'язку з відмовою Пасажира
пройти вказану перевірку.
9.4.4. Вилучені при огляді на авіаційну безпеку предмети, перевезення яких у якості ручної
поклажі заборонене, але дозволене в зареєстрованому багажі, перевозяться тим самим рейсом,
яким летить Пасажир та у відповідності до цих правил. А якщо часу недостатньо для включення
вилучених речей до багажу то речі здаються до камери схову.
9.5. Неординарні випадки в аеропорту: хвороба, поранення, смерть Пасажира
9.5.1. При виникненні неординарного випадку - хвороба, поранення, смерть зареєстрованого
Пасажира в аеропорту - Авіакомпанія виконує всі можливі дії для організації надання допомоги.
Медична допомога не повинна надаватися Пасажиру всупереч його бажанню.
9.5.2. Витрати, пов’язані з перевезенням до медичної установи та з неї до аеропорту, наданням
медичної допомоги і таке інше несе Пасажир або його законні представники.

10. Реєстрація
10. Для перевезення пасажирів та оформлення багажу Авіакомпанія або агент з обслуговування
відповідно до договору перевезення забезпечує проведення безкоштовної реєстрації пасажирів
та оформлення багажу із застосуванням автоматизованих систем контролю відправлень (DCS),за
виключенням виконання рейсів, які здійснюються з аеропортів ( злітно-посадкових
майданчиків), які не обладнані автоматизованими системами контролю відправлень.
Реєстрація також може здійснюватись самостійно через інтернет-сайт Авіакомпанії або в
аеропорту за допомогою кіосків самообслуговування.
10.1. Для дотримання формальностей, пов’язаних із процедурою відльоту, Пасажир має прибути
до місця проведення реєстрації і пропускного пункту з необхідними документами для подорожі
у час, визначений Авіакомпанією (її Агента з продажу перевезень), але не пізніше ніж за 40
хвилин для міжнародних рейсів та не пізніше ніж за 30 хвилин для внутрішніх рейсів до часу
відправлення рейсу, зазначеного у квитку.
Якщо Пасажир прибуде до місця реєстрації і пропускного пункту після закінчення остаточного
часу оформлення Пасажирів або з’явиться без необхідних документів для подорожі, то

AВІАКОМПАНІЯ «АЕРОДЖЕТ»

Сторінка - 31 -

Видання № 1
Ревізія № 1
Дата: 26.08.15

ВІДДІЛ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
ПРАВИЛА ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
ПАСАЖИРІВ ТА БАГАЖУ

Сторінка - 32 -

Авіакомпанія матиме право анулювати бронювання, відмовити в перевезенні і не зобов’язана
затримувати рейс.
10.2. Авіакомпанія не несе відповідальності перед Пасажиром за витрати й збитки у зв’язку з
невиконанням Пасажиром вимог пункту 10.1.
10.3. Авіакомпанія має право перевірити документи Пасажира для перевезення, тобто паспорт,
візи, довідки про стан здоров'я й щеплення, дозволи на пересування для неповнолітніх дітей і
таке інше на предмет відповідності вимогам властей у пунктах відправлення, трансферу й
призначення, навіть якщо доставка Пасажира в кінцевий пункт здійснюється іншим
перевізником. У разі відсутності відповідним чином оформлених в’їзних (транзитних) віз або
документів, необхідних для подорожі, Авіакомпанія має право відстороняти особу від польоту. У
такому випадку відмова від польоту вважатиметься добровільною.
10.3.1. Під час реєстрації пасажиру надається посадковий талон, у якому зазначаються його
прізвище та ім’я, код IATA або ICAO Авіакомпанії, номер рейсу, дата та час відправлення, час
закінчення посадки у повітряне судно, номер виходу на посадку і номер посадкового місця ( за
наявності ) на борту повітряного судна.
10.4. Під час реєстрації за бажанням Пасажира або на вимогу Авіакомпанії може бути змінений
клас обслуговування Пасажира. Зміна класу обслуговування із-за неможливості надання
обслуговування згідно бронювання здійснюється відповідно до пунктів 17.5.
10.5.Посадкове місце, яке бажає зайняти Пасажир у салоні ПС відповідно до класу
обслуговування, може бути надане тільки при наявністі можливості.
10.6. Страхова відповідальність Авіакомпанії перед Пасажиром наступає після реєстрації
Пасажира і його багажу.
10.7. Пасажир повинен прибути до виходу на посадку не пізніше ніж обумовлено у п.18.2.4. У
разі запізнення пасажира на посадку в повітряне судно Авіакомпанія має право не приймати
такого пасажира до перевезення і не зобов’язаний затримувати рейс. У разі запізнення пасажира
або неприбуття на посадку в повітряне судно вважається, що пасажир відмовився від польоту
добровільно.

11. Відмова в перевезенні Пасажира.
11.1. Право відмови в перевезенні.
Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні на будь-якому етапі перевезення, анулювати
бронювання або зняти пасажира з борту повітряного судна, якщо така дія необхідна:
– у зв’язку з необхідністю виконання чинних законів країни відправлення, прибуття або
транзиту;
– на вимогу відповідних державних органів України.
Для забезпечення безпеки польоту Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні на будьякому етапі перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту повітряного судна,
виходячи з власних обґрунтованих рішень, якщо:
– психічний чи фізичний стан особи дає підстави вважати, що пассажир потребує спеціальної
допомоги від Авіакомпанії, яка не була замовлена або яку Авіакомпанія не може надати за
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певних обставин, спричинить дискомфорт іншим пасажирам, призведе до появи будь-якого
ризику для себе або інших пасажирів чи власності пасажирів і Авіакомпанії;
– пасажир не виконав вказівок Авіакомпанії, пов'язаних із забезпеченням безпеки польоту,
якості та комфорту перевезення пасажирів, створює незручності для перевезення інших
пасажирів, у зв'язку з чим Авіакомпанія не може виконати зобов'язання перед пасажирами, які
перебувають на борту повітряного судна;
– пасажир поводиться таким чином, що викликає сумніви щодо забезпечення безпеки польоту
під час перевезення, а саме демонструє агресивну поведінку з використанням погроз стосовно
інших пасажирів, працівників Авіакомпанії та екіпажу повітряного судна;
– пасажир відмовився пройти перевірку, яка здійснюється працівниками служби безпеки
Авіакомпанії, аеропорту чи відповідних державних органів;
– пасажир може становити небезпеку або вже становить небезпеку для інших пасажирів
(багажу, вантажу) чи повітряного судна;
– пасажиром не були сплачені відповідний тариф або збори, які повинні бути сплачені;
– пасажир не пред'явив для перевірки необхідні для подорожі документи;
– пасажир намагається в'їхати в країну без чинного документа на в'їзд;
– пасажир під час рейсу пошкодив квиток, інші документи, що посвідчують особу;
– пасажир раніше вже вчинив одну з наведених вище дій чи порушень і мають місце ознаки
того, що така поведінка може повторитися;
– пред'явлений пасажиром квиток, не дійсний для перевезення, придбаний в особи, яка не є
авіаперевізником чи його агентом з продажу, оголошений втраченим, викраденим, недійсним,
має ознаки підроблення;
– особа, яка пред'явила квиток, не може ідентифікувати себе як особу, зазначену в квитку
(Авіакомпанія має право вилучити такий квиток, оголосити його недійсним і відмовити у
поверненні його вартості);
– пасажир перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
11.2. Обмеження щодо комерційного завантаження повітряного судна
У випадку перевищення дозволеного комерційного завантаження ПС із метою забезпечення
безпеки польотів Авіакомпанія має право на власний розсуд вирішити, хто з Пасажирів і який
багаж не підлягає перевезенню на цьому ПС, та першочерговість посадки на борт літака з
урахуванням вимог чинного законодавства, яке передбачає положення щодо позачергового
обслуговування.

12. Перевезення спеціальних категорій Пасажирів
12. На всіх Пасажирів спеціальних категорій та їх багаж поширюються загальні умови
перевезень. Викладені нижче правила стосуються лише особливостей, пов’язаних із наданням
особливих зручностей і безпеки перевезень, застосуванням тарифів і виконанням вимог
державних органів.
12.1. Перевезення Пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.
12.1.1 Пасажир зобов’язаний самостійно до здійснення подорожі визначитися з можливістю
використовувати повітряний транспорт виходячи зі стану свого здоров’я. Авіакомпанія повинна
надати важливу інформацію про рейс у прийнятних форматах.
12.1.2. Авіакомпанія не несе відповідальності за погіршення стану здоров’я пасажира або інші
наслідки, які можуть статися з пасажиром під час посадки у літак, здійснення перельоту або
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після завершення повітряного та наземного перевезення у межах аеропорту внаслідок віку
пасажира, його психічного або фізичного стану.
12.1.3. Пасажир, фізичний стан якого викликає у Авіакомпанії занепокоєння (тяжкохворі, хворі
на ношах та інші), допускається до повітряного перевезення у разі пред’явлення відповідної
довідки закладу охорони здоров’я про те, що йому не протипоказано перевезення повітряним
транспортом безпосередньо на дату виконання перевезення, а в окремих випадках і про те, що
його захворювання не загрожує оточуючим. Відповідальність за наявність та отримання таких
документів несе пасажир.
12.1.4. Пасажири з обмеженими фізичними можливостями на рейсах Авіакомпанії надаються
завчасно передбачені місця (за їх наявністю), неподалік від запасного виходу і таким чином,
щоб не перешкоджати швидкій евакуації пасажирів з повітряного судна.
12.1.5. Кількість Пасажирів з обмеженою рухливістю на рейсах Авіакомпанії не може бути
більшою за кількість Пасажирів, які здатні надати їм допомогу під час аварійної ситуації.
12.1.6. Пасажири з обмеженою рухливістю, яким із медичних показань заборонено
користуватися кисневими балонами, до перевезення не приймаються. При цьому усю
відповідальність за неповідомлення Авіакомпанії про факт наявності таких медичних показань
несе Пасажир.
12.1.7. Пасажири з обмеженою рухливістю, які з медичних показань потребують під час всього
перевезення додаткового кисню, до перевезення не приймаються.
12.1.8. Перевезення тяжкохворих і хворих на ношах може здійснюватися тільки у супроводі
особи, яка буде забезпечувати догляд за хворим під час польоту. Перевезення хворих на ношах
здійснюється з наданням їм місця (місць) на повітряному судні з оплатою за тарифом, який
встановлюється Авіакомпанією.
12.1.9. У тих випадках, коли хворий не може бути пересаджений з нош на крісло, можливість
його перевезення визначається заздалегідь за узгодженням між Авіакомпанією та особою, яка
супроводжує хворого.
12.1.10. Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні хворого на ношах у разі відсутності на
повітряному судні умов, які необхідні для перевезення такого хворого.
12.1.11. Запит про необхідність допомоги під час транспортування хворого повинен
направлятися Авіакомпанії:
– для хворого пасажира з обмеженими фізичними можливостями, який перевозиться на ношах, не пізніше ніж за 72 години до відправлення рейсу. Авіакомпанія зобов’язана надати відповідь
не пізніше ніж за 36 годин;
– для інших хворих з обмеженою рухливістю - не пізніше ніж за 48 годин до відправлення
рейсу. Авіакомпанія зобов’язана надати відповідь не пізніше ніж за 24 години та сповістити
агента з продажу, який зробив бронювання та здійснив запит про надання відповідного
обслуговування, а також аеропорти відправлення, призначення та транзиту.
Якщо подія, яка призвела до втрати рухливості, сталась менше ніж за 24 до вильоту, питання
щодо можливості перевезення вирішується в оперативному порядку за номерами телефонів
Оператору центрального офісу, що розміщено на сайті авіакомпанії. Ті ж самі строки
підтвердження діють і при здійсненні бронювання через Інтернет.
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12.1.12. Навіть при наявності медичного висновку Авіакомпанія має право зажадати від
Пасажира підписання декларації, яка звільняє її від відповідальності за погіршення стану
здоров’я та згоди пасажира компенсувати Авіакомпанії витрати пов’язані з таким погіршенням,
наприклад, компенсування витрат пов’язаних з вимушеною посадкою в аеропорту не
передбаченому маршрутом польоту у зв’язку з погіршенням стану здоров’я тощо.
12.1.13. Особа з психічними розладами може бути прийнята до перевезення за умови надання
медичного висновку, виданого відповідним лікувальним закладом про відсутність у такої особи
протипоказань до перевезення повітряним транспортом на дату виконання перевезення, і тільки
виключно у супроводі особи, яка має достатню фізичну силу та підготовлена до вжиття, за
необхідністю, заходів впливу на особу, що нею супроводжується,
12.1.14. Сліпий або глухий Пасажир може без доплати перевезти собаку-поводиря в
пасажирському салоні ПС за умови наявності документа, що підтверджує спеціальну підготовку
такого собаки і за умови, що під час польоту такий собака буде перебувати біля його ніг у
наморднику і на повідці. Таких пасажирів розміщують на місцях, де є вдосталь простору для
собаки, неподалік від запасного виходу. Собаці-поводирю не може бути надане окреме крісло.
12.1.15. При перевезенні Пасажира із собакою-поводирем Авіакомпанія має право вимагати
подання документа, який підтверджує необхідність супроводження Пасажира таким собакою.
12.2. Перевезення вагітних, жінок після пологів та новонароджених
12.2.1. Вагітні жінки можуть бути прийняті до перевезення повітряним транспортом за умови
надання ними медичного висновку, виданого відповідним лікувальним закладом про відсутність
протипоказань до перевезення повітряним транспортом на дату виконання перевезення та за
умови, що строк вагітності у них не перевищує 35 тижнів, а в разі багатоплідності - 32 тижнів.
12.2.2. Перевезення вагітних жінок, які перебувають на останньому місяці вагітності, а також
жінок, у яких існує невизначеність терміну пологів або попередні пологи були з ускладненнями,
можливе при наданні письмового дозволу лікаря (медична довідка повинна бути видана не
раніше ніж за 7 днів до польоту).
12.2.3. Перевезення на ПС Авіакомпанії породіль і новонароджених дітей протягом перших 7
днів після пологів заборонено.
12.2.4. Для перевезення на ПС дітей, народжених раніше строку, потрібна медична довідка, що
підтверджує безпеку їх перевезення повітряним транспортом
12.3. Перевезення дітей
12.3.1. Дітьми на повітряному транспорті вважаються немовлята (infant - INF) до 2 років та діти
(children - CHD) віком від 2 до 12 років.
12.3.2. Діти віком до 2 років перевозяться без надання окремого місця, а віком від 2 до 12 років на окремому місці.
12.3.3. Вік дитини визначається на дату початку перевезення від аеропорту відправлення,
зазначеного у перевізному документі.
12.3.4. Діти без супроводу дорослих Пасажирів на рейсах Авіакомпанії не перевозяться. У
виключних випадках таке перевезення може бути здійснено Авіакомпанією за відповідним
договором перевезення, згідно норм та правил, встановлених главою 2 розділу ІХ Правил
повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених наказом Міністерства інфраструктури
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України від 30 листопада 2012 р. № 735, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28
грудня 2012 р. за №2219/22531
12.3.5. Кожний дорослий пасажир має право на перевезення з собою тільки одного немовляти
без надання окремого місця. При цьому одному дорослому пасажиру дозволяється перевозити з
собою не більше двох немовлят – одного без надання окремого місця, а другого на окремому
місці, з оплатою такого перевезення за правилами, що встановлені Авіакомпанією для
перевезення дітей віком від 2 до 12 років. Немовля, для якого було оплачено окреме місце,
повинно перевозитися в автомобільному кріслі для перевезення дітей, що сертифіковане для
використання його на повітряному транспорті. У разі відсутності у пасажира такого
автомобільного крісла і невиконання ним зазначених умов Авіакомпанія має право відмовити в
перевезенні немовляти на окремому місці. Оплата за перевезення немовляти на окремому місці
не може перевищувати 50% від тарифу дорослого пасажиру.
12.4. Перевезення молодіжних груп
12.4.1. Молодіжні групи рекомендується розміщувати в салоні ПС окремо від інших Пасажирів.
У разі наявності на рейсі вільних місць дозволяється заблокувати кілька рядів у зоні між
окремою групою та іншими Пасажирами.
12.4.2. Місця для групи Пасажирів надаються, починаючи із середини і до кінця салону ПС. У
випадку недостатньої кількості місць члени групи розміщуються в передній частині салону ПС.
12.5. Перевезення Пасажирів, пов’язане з трагічними обставинами
12.5.1. Пасажири, які прямують “за трагічними обставинами” (смерть найближчих родичів,
супровід труни), можуть бути прийняті до перевезення поза чергою. При цьому Авіакомпанія
має право вимагати документи, які підтверджують наявність таких обставин.
12.5.2. Бронювання на зворотній рейс для цієї категорії пасажирів здійснюється на загальних
підставах.
12.6. Перевезення Пасажирів на умовах непідтвердженого бронювання (“STAND-BY”“SB” та “SEAT AVAILABLE” - “SA”.
12.6.1. Пасажири з квитками “SB” та “SA” не можуть бути прийняті до перевезення на шкоду
комерційному завантаженню рейсу.
12.6.2. Пасажири, які обслуговуються на умовах непідтвердженого бронювання, реєструються в
аеропорту та приймаються до перевезення після реєстрації Пасажирів, які мають квитки з
підтвердженим бронюванням на цей рейс (при наявності вільних місць на рейсі).
12.6.3. Пасажири з умовами перевезення “SB” та “SA” приймаються до перевезення згідно з
пріоритетами, встановленими в Авіакомпанії.
12.7. Пасажири, яким відмовлено у в’їзді в країну
Авіакомпанія не відповідає за відмову державних органів надати пасажиру дозвіл на в’їзд у
країну. Пасажир повинен на вимогу Авіакомпанії або державних органів повернутися в пункт
відправлення або інше місце у зв’язку з відмовою країни прямування прийняти такого пасажира
незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзиту, а також сплатити
відповідну вартість перевезення у зворотному напрямку.
12.8. Неконвойовані і конвойовані депортовані особи
12.8.1. Загальні вимоги
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Авіакомпанія, виключно за погодженням з власником повітряних суден, що знаходяться в
експлуатації у неї за договорами оперативного лізингу (оренди), приймає рішення про
перевезення або відмову від перевезення неконвойованих і конвойованих депортованих осіб
(окремо у кожному конкретному випадку).
12.8.1.1. Вартість квитка для перевезення цивільних/кримінальних депортованих осіб сплачують
органи державної влади країни, яка прийняла рішення про депортацію.
12.8.1.2. Представникам Авіакомпанії у пункті відправлення/трансферу/призначення, командиру
ПС до початку перевезення повинна бути надана вся інформація щодо наявності на рейсі
потенційно небезпечних пасажирів, які здійснюють переліт у примусовому порядку.
12.8.1.3. Авіакомпанія має право відмовити у перевезенні неконвойованих і конвойованих
депортованих осіб у відповідності до пункту 11.1. цих Правил, та якщо
– не отримано згоду власника ПС на таке перевезення;
– відсутні необхідні для перевезення документи;
– є підстави вважати, що депортовані можуть становити загрозу безпеці життя і здоров‘я інших
пасажирів або завдати шкоду безпеці польоту;
Заборонено відмовляти в перевезенні з інших причин (заміна ПС, зміна конфігурації ПС і т.д.).
12.8.1.4. Депортовані особи перевозяться тільки в економічному класі салону повітряного судна.
У разі перепродажу квитків забороняється підвищення класу обслуговування для цієї категорії
пасажирів.
12.8.1.5. Доставка цих категорій пасажирів на борт ПС/з борту ПС здійснюється окремо від
інших пасажирів.
12.8.1.6. Посадка на борт ПС осіб цих категорій здійснюється до загальної посадки на нього
інших пасажирів, висадка з борту ПС – після висадки інших пасажирів рейсу.
12.8.1.7. Заборонено обслуговування цих категорій пасажирів алкогольними напоями та
бортовим гарячим харчуванням з наданням металевих столових приборів.
12.8.1.8. Місця цим категоріям пасажирів надаються у хвостовій частині пасажирського салону
ПС. При наявності можливості потенційно небезпечні пасажири повинні бути відокремлені від
інших пасажирів одним/кількома рядами вільних крісел.
12.8.1.9. Потенційно небезпечні пасажири не приймаються до перевезення на рейси, якими
перевозяться групи дітей, VIP особи.
12.8.1.10. Потенційно небезпечні пасажири не приймаються до перевезення згідно з рішенням
Авіакомпанії.
12.8.2. Неконвойовані депортовані особи
12.8.2.1. Цивільні депортовані особи приймаються Авіакомпанією до прямого повітряного
перевезення за наступних умов:
– орган влади, який здійснює депортацію, не менше ніж за 24 години до виконання рейсу
повідомив Авіакомпанію та подав про депортованих достатню інформацію (номер рейсу,
кількість депортованих, причини депортації, наявність серед депортованих осіб, які
притягувалися до кримінальної відповідальності, наявність інфекційних хворих та психічно
хворих та перелік посадових осіб, які супроводжують депортованих);
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– наявні всі необхідні для прийняття до перевезення документи.
12.8.2.2. Депортовані особи приймаються Авіакомпанією тільки до прямого повітряного
перевезення за умови, якщо: відповідний орган державної влади, який здійснює депортацію
(відправлення), не менше ніж за 24 години до виконання рейсу повідомив та подав перевізнику
на депортованих осіб достатні відомості (номер рейсу, кількість депортованих, причини
депортації, наявність серед депортованих осіб, що притягувалися до кримінальної
відповідальності, наявність інфекційних хворих та психічно хворих і перелік посадових осіб, які
супроводжують цих депортованих осіб); є всі необхідні документи для прийняття до
перевезення таких осіб.
12.8.2.1. та при умові, що:

– бронювання перевезення підтверджене на всіх ділянках маршруту;
– трансфер не пов‘язаний з переходом/переїздом до іншого терміналу або аеропорту;
– трансфер не пов‘язаний з ночівлею у пункті трансферу, мінімальний час стикування рейсів не
може бути менше, ніж передбачається для цього аеропорту, та має додатково враховувати час
для транспортування і розміщення таких осіб у пункті пересадки на інший рейс.
– стикування у пункті трансферу не порушене.
12.8.2.2. Кількість не конвойованих депортованих осіб на одному рейсі не може перевищувати
1 (одну) особу.
12.8.2.3. При перевезенні не конвойованих депортованих родин, кожен пасажир у віці старше 2
років вважається за окрему особу. Розділяти при перевезенні депортовані родини заборонено. У
випадку перевезення великих депортованих родин дозволяється перевищення максимальної
кількості цивільних депортованих на одному рейсі.
12.8.3. Конвойовані депортовані особи
12.8.3.1. Конвойовані депортовані особи приймаються до перевезення за наступних умов:
– перевезення погоджене з компетентними органами відповідних держав;
– авіакомпанія за добу до перевезення письмово проінформована про дату і маршрут
перевезення, умови конвоювання, рівень небезпеки конвойованої особи/осіб та перелік
посадових осіб, які будуть здійснювати конвой депортованого;
– бронювання перевезення підтверджене на всіх ділянках маршруту;
– перевезення не пов‘язане з трансфером;
– наявні всі необхідні для прийняття до перевезення документи.
12.8.3.2. Конвойовані депортовані особи, що не становлять особливої загрози (небезпеки),
перевозяться у кількості не більше трьох осіб на рейсі у супроводі не менше одного конвоїра.
12.8.3.3. Небезпечні конвойовані особи, що перебувають під вартою, приймаються для
перевезення у кількості не більше однієї особи на рейсі та у супроводі не менше двох конвоїрів
(співробітників органу, що виконує поліцейські функції).
12.9. Перевезення пасажирів на чартерних рейсах
12.9.1. Перевезення Пасажирів на чартерному рейсі регулюється договором про чартерне
перевезення.
12.9.2. Квитки або будь-які інші договори на здійснення чартерного перевезення не дійсні до
моменту оплати замовником вартості такого рейсу або поки не укладена відповідна кредитна
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угода про сплату такого рейсу по факту його виконання між Авіакомпанією й замовником
чартерного рейсу. Повернення сум та підтвердження бронювання за чартерними квитками
здійснюються лише замовником чартерного рейсу згідно з умовами договору чартерного
перевезення на підставі відповідних платіжних документів.
12.9.3. Квитки на чартерні рейси дійсні тільки на дату й рейс, які в них зазначені. Залежно від
наявності вільних місць на рейсі, можливі зміни в датах вильоту та повернення пасажира за
умови, що такі зміни, узгоджені між Пасажиром і замовником чартерного рейсу.
12.9.4. Квитки на чартерні рейси передбачають обмеження (або повне виключення) права
Пасажира змінити або анулювати бронювання. Чартерні квитки, згідно з якими сплачена
туристична подорож з оплатою всіх послуг (переліт в прямому й зворотному напрямку,
трансфер, проживання у готелі, харчування), можуть передбачати додаткові умови й обмеження,
встановлені замовником чартерного рейсу.
12.9.5. До перевезення рейсами крім Пасажирів чартерних рейсів приймаються тільки
працівники Авіакомпанії та їх найближчі родичі (у разі наявності сервісних квитків та вільних
місць на рейсі). При цьому перевезення працівників Авіакомпанії та їх найближчих родичів
повинне бути погоджене заздалегідь із представником організації, яка замовила рейс.

13. Домовленості перевізників
13.1. Ці Правила поширюються на перевезення, які здійснюються згідно з комерційними
угодами між перевізниками (відомі як угоди про «спільне використання кодів» (codesharing),
перевезення за угодою «інтерлайн» (interline)), навіть якщо у квитку визначений інший
перевізник, ніж той, що фактично здійснює перевезення. Якщо існує будь-яка така комерційна
угода, то перевізник (його агент з продажу) має надати пасажиру під час здійснення бронювання
перевезення інформацію про те, який перевізник є договірним, а який фактично здійснює
перевезення. Під час реєстрації пасажира на рейс ця інформація надається фактичним
перевізником або його уповноваженим агентом з обслуговування в аеропорту відправлення.
13.2. Пасажири повинні бути проінформовані про фактичного Перевізника перед придбанням
квитка, при реєстрації, а також у випадку, якщо під час перевезення склалася будь-яка збійна
ситуація.
13.3. Якщо при укладенні договору перевезення пасажирові надаються сплачені послуги, то за
ненадання таких послуг Авіакомпанія несе відповідальність перед Пасажиром, обмежену
розміром суми, сплаченої за такі послуги.
13.4. Авіакомпанія не відповідає за послуги перевезення багажу надані третіми особами, з якими
Авіакомпанія не має комерційних угод. Якщо Авіакомпанія самостійно передбачає і виконує
такі операції по перевезенню багажу Пасажирів, то ці Правила застосовуються і до таких
послуг. Послуги з перевезення багажу, які надаються самою Авіакомпанією додатково, оплачує
Пасажир.

14. Послідовні перевізники
14.1. Перевезення, яке здійснюватиметься кількома послідовними перевізниками, вважається
єдиним перевезенням, якщо з початку перевезення ці перевізники розглядали таку операцію як
єдине перевезення і таке перевезення було оформлено складеним квитком.
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14.2. У разі здійснення єдиних перевезень кожний перевізник, який приймає до перевезення
пасажирів і багаж (вантаж), підпадає під дію цих Правил і розглядається як одна із сторін
договору перевезення, оскільки такий договір стосується частини перевезення, що здійснюється
під контролем певного перевізника.
14.3. Перевізник, що видав квиток, або перший перевізник, зазначений у квитку чи в складеному
квитку, не відповідає за недоліки у перевезенні, що сталися на ділянці (ділянках) перевезення
іншого (інших) перевізника (перевізників), у тому числі й у частині затримки в перевезенні
пасажира чи багажу.
14.4. У разі знищення, втрати, пошкодження, затримки в перевезенні багажу пасажир має право
подати позов до першого чи останнього перевізника, а також до перевізника, який виконував
перевезення, під час якого сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка в перевезенні.
14.5 Якщо неможливо визначити перевізника, який здійснював перевезення, під час якого
сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка в перевезенні багажу, то відповідатимуть
перед пасажиром перевізники, які брали участь у перевезенні, - усі разом чи кожний окремо, у
межах вини кожного з них.

15. Багаж
15.0 Вимоги до багажу.
15.0.1. Багаж пасажира приймається до перевезення під час його реєстрації в аеропорту
відправлення, аеропорту трансферу, аеропорту зупинки або в іншому пункті реєстрації.
15.0.2. Речі пасажира залежно від їх розміру, ваги та особливостей можуть перевозитися як
зареєстрований багаж або незареєстрований багаж ( ручна поклажа ).
15.0.3. Як зареєстрований багаж можуть перевозитися місця багажу вагою не більше ніж 23
кг.Сума трьох вимірів окремо місця багажу (довжини, ширини, висоти) не повинна
перевищувати 158 см. За попереднім погодженням з перевізником до перевезення можуть бути
прийняті місця багажу з більшими розмірами та вагою. Багаж, що не відповідає зазначеним
вимогам, має оформлятися пасажиром для перевезення як вантаж.
15.0.4. Кожне місце багажу повинно мати справну упаковку, яка б забезпечувала його
схоронність під час перевезення та обробки і унеможливлювала заподіяння шкоди пасажирам,
членам екіпажу, третім особам, повітряному судну, багажу інших пасажирів або іншому майну,
а також виключала можливість вільного/випадкового доступу до вмісту багажу сторонніх осіб.
Багаж, що не відповідає умовам цього пункту, до перевезення не приймається.
Справність та належність упаковки багажу визначаються перевізником.
Багаж, який має зовнішні пошкодження, що не впливають на його цілісність під час перевезення
та обробки і не можуть заподіяти шкоди пасажирам, членам екіпажу, третім особам,
повітряному судну, багажу інших пасажирів або іншому майну, може бути прийнятий до
перевезення як зареєстрований багаж за згодою перевізника. При цьому про наявність та вид
пошкодження багажу має бути зазначено в багажній квитанції (бирці) перевізником або його
агентом з обслуговування, що має бути підтверджено самим пасажиром.
15.0.5. Після прийняття перевізником багажу до перевезення цей багаж переходить під
відповідальність перевізника, що підтверджується виданим пасажиру відривним талоном
багажної ідентифікаційної бирки та багажною квитанцією щодо кількості та ваги місць, які
прийняті до перевезення.
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15.0.6. З часу передачі багажу під відповідальність Авіакомпанії до моменту його видачі
доступ пасажира до зареєстрованого багажу забороняється, крім випадків проведення його
ідентифікації або додаткового огляду відповідними уповноваженими службами.
15.0.7. Авіакомпанія має право вимагати від пасажира додатково запакувати багаж.
Зареєстрований багаж пасажира, який не явився на посадку у повітряне судно, підлягає
обов’язковому вивантаженню з повітряного судна.
15.1. Речі, які не приймаються до перевезення як багаж
15.1.1. Речі, які не слід включати до багажу:
– товари, предмети, рідкі та інші речовини, здатні створити значний ризик для здоров'я
пасажирів, безпеки польоту чи власності Авіакомпанії або інших пасажирів під час
перевезення, зокрема вибухонебезпечні, стиснуті гази, матеріали, що викликають
корозію, окисники, радіоактивні матеріали, магніти, легкозаймисті матеріали, отруйні,
шкідливі або подразнювальні речовини, а також будь-які інші предмети та речовини, що
визначені в «Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов по
воздуху» (ІСАО, Doc 9284-AN/905) як такі, що заборонені для перевезення на
пасажирських повітряних суднах;
– ламкі, крихкі речі та речі, які б'ються або швидко псуються, гроші, ключі, коштовності,
електронне обладнання, фото- та відеотехніку, вироби з дорогоцінних металів і срібла,
технічну документацію, ділові документи, цінні папери, цінні речі, медикаменти,
медичну документацію, документи, що посвідчують особу;
– товари та предмети, перевезення яких заборонено чинними законами будь-якої країни, з
території якої, на територію якої або через територію якої здійснюватиметься рейс;
– товари, які є не придатними для перевезення за їх характером, вагою, розміром, формою
або запахом;
– живих тварин та птахів, крім випадків, передбачених у пункті 15.15 цих Правил.
15.1.2. Речі, що можуть прийматися до перевезення як зареєстрований багаж або як вантаж за
попередньою згодою Авіакомпанії: вогнепальна зброя, амуніція і зброя, у тому числі антикварна
вогнепальна та холодна зброя, ріжучі та колючі предмети. Такі речі мають бути перевірені
уповноваженими компетентними особами, належним чином упаковані та мають перевозитися з
оформленням відповідних документів, що засвідчують право на їх вивезення/ввезення та
транзит до країни прямування. Забезпечення неналежного виконання зазначеної процедури
покладається на пасажира. Предмети і речовини, заборонені до перевезення пасажирами та
членами екіпажів повітряних суден цивільної авіації, визначаються авіаційними правилами
України.
15.1.3. Пасажир має право включати до зареєстрованого багажу свої побутові речі, алкогольні
напої, нерадіоактивні речі медичного призначення та речі для туалету і першої потреби, у тому
числі ємності з аерозолями медичного призначення й інші речі та речовини, що дозволені для
перевезення в обмеженій кількості відповідно до «Технических инструкций по безопасной
перевозке опасных грузов по воздуху» (ІСАО, Doc 9284-AN/905) та у кількості, дозволеній
відповідними контролюючими органами.
15.2. Право відмовити в прийнятті багажу до перевезення
15.2.1. Авіакомпанія має право відмовити в прийнятті багажу до перевезення або у подальшому
його перевезенні:
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– якщо він належним чином не упакований у валізи із замками або інші відповідні контейнери, які
забезпечують безпечне транспортування багажу та його обробку з використанням звичайних
засобів обробки вантажів.
– через наявність у багажі речей, що визначені у пунктах 15.1.1, 15.1.2., 15.1.3 цього розділу,
після того, як на підставі відповідних документів дійде висновку, що такі речі містять будь-які
недозволені матеріали чи предмети;
– через несплату Пасажиром установлених Авіакомпанією тарифів і зборів, щодо перевезення
наднормового багажу, Авіакомпанія не зобов'язана брати під свій контроль та нести
відповідальність за товари чи предмети, які відмовилася приймати до перевезення як багаж.
15.3. Право на огляд Пасажирів та багажу
15.3.1. З метою забезпечення безпеки польотів і виявлення речей, визначених у пунктах 15.1.1,
15.1.2, 15.1.3. цього розділу, Авіакомпанія має право вимагати від Пасажирів пройти особистий
огляд, який здійснюється службами Авіакомпанії, аеропорту та іншими компетентними
державними органами, та надати багаж для догляду, здійснити рентгенівське або інше
сканування Пасажира або його багажу, а також має право доглянути або організувати догляд
багажу за відсутністю Пасажира. Якщо Пасажир не бажає виконати таку вимогу, Авіакомпанія
може відмовити в перевезенні Пасажира (багажу). Авіакомпанія не несе відповідальність за
шкоду, заподіяну Пасажиру або його багажу при рентгенівському або іншому скануванні, за
винятком випадків недбалості Авіакомпанії.
15.3.2. На повітряному судні, що знаходиться в польоті (тобто з моменту закриття зовнішніх
дверей після завантаження до моменту відкриття яких-небудь дверей для розвантаження)
контроль ручної поклажі і самого Пасажира може бути проведений за рішенням командира ПС
незалежно від згоди Пасажира.
15.4. Зареєстрований багаж
15.4.1. Пасажир повинен подати для зважування та обмірювання всі речі, які ним перевозяться.
15.4.2. Після оформлення багажу Пасажира відповідальність за його збереження й перевезення
бере на себе Авіакомпанія, що підтверджується записом у квитку про кількість місць і масу
прийнятого багажу та видачею Пасажиру відривного талона багажної ідентифікаційної бирки.
При відсутності відмітки у квитку щодо ваги зареєстрованого багажу вважається, що повна вага
зареєстрованого багажу не перевищує норму безоплатного перевезення багажу.
15.4.3. Авіакомпанія має право відмовитися прийняти багаж як зареєстрований, якщо він
належним чином не упакований у валізи з замками або інші відповідні контейнери, які
забезпечують безпечне транспортування багажу та його обробку з використанням механічних
засобів обробки багажу.
15.4.4. Авіакомпанія повинна вжити заходів для перевезення зареєстрованого багажу на тому
самому ПС, на якому перевозиться Пасажир. Якщо перевезення зареєстрованого багажу
здійснюється на іншому ПС, то Авіакомпанія зобов’язана вжити заходів для того, щоб
доставити багаж Пасажиру до місця призначення у найкоротший термін.
15.4.5. За бажанням Пасажира й згоди Авіакомпанії багаж може бути оформлений як
несупроводжуваний багаж.
15.4.6. Для забезпечення схоронності багажу Авіакомпанія рекомендує:
– використовувати для подорожей якісні валізи з надійними замками;

AВІАКОМПАНІЯ «АЕРОДЖЕТ»

Сторінка - 42 -

Видання № 1
Ревізія № 1
Дата: 26.08.15

ВІДДІЛ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
ПРАВИЛА ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
ПАСАЖИРІВ ТА БАГАЖУ

Сторінка - 43 -

– при користуванні валізами з тканини або сумками використовувати начіпні замки для фіксації
застібок-блискавок, шнури або ремені для обв‘язування багажу з метою ускладнення доступу до
вмісту сторонніх осіб;
– знімати старі бирки після кожного польоту;
– використовувати іменні адресні бирки ззовні багажу;
– з метою візуальної ідентифікації багажу позначати його стрічкою або іншою індивідуальною
позначкою.
15.5. Норми безоплатного перевезення багажу
15.5.1. Загальні положення
15.5.1.1. Пасажир має право на провезення свого багажу без додаткової оплати в межах норм,
встановлених Авіакомпанією. Норми безкоштовного провезення зареєстрованого багажу
становлять:
– за поштучною концепцією - 1 місце багажу вагою не більше ніж 23 кг (50 футів) з розмірами
місця (сума довжини, ширини, висоти) 158 см (62 дюйми);
– за ваговою концепцією – 15 кг з розмірами кожного місця за сумою трьох вимірів не більше
ніж 158 см.
Дитина віком до 2 років має право перевезти безкоштовно одне місце багажу вагою до
10 кг (22 фунти), розмір якого за сумою трьох вимірів не перевищує 115 см (45 дюймів) за
поштучною та ваговою концепцією. Для дітей старшого віку діють ті самі правила, що й для
дорослих.
15.5.1.2. Понад установлену норму безоплатного перевезення багажу Пасажир має право
перевозити предмети, котрі можуть йому знадобитися під час посадки, висадки або в польоті,
якщо вони знаходяться у пасажира і не вкладені в зареєстрований або незареєстрований багаж
та не перевищують вагу 5 кг (за винятком інвалідної коляски). До таких предметів відносяться:
– пальто або плащ, жакет;
– парасолька або палиця;
– жіноча / чоловіча сумочка (15см.х- 20см.х- 35см.) папка для паперів;
– фотоапарат або бінокль або відеокамера або портативний комп’ютер;
– помірна кількість матеріалів для читання у польоті;
– харчування для дитини під час польоту, дитяча дорожня люлька (за наявності малюка віком до
1 року);
– прогулянковий дитячий візок, який складається;
– інвалідна коляска, яка складається та/або милиці (для Пасажирів з обмеженими фізичними
можливостями).
Прогулянковий дитячий візок, який складається, та інвалідна коляска Пасажира з обмеженими
фізичними можливостями приймаються для перевезення у якості зареєстрованого багажу у
вантажному відсіку під бортом ПС. Зазначений багаж маркується багажною биркою «Delivery».
15.5.1.3. При міжнародному (трансатлантичному) перевезенні, яке виконується послідовно на
ділянках міжнародної й внутрішньої повітряних ліній або навпаки, Пасажир має право
перевезти багаж на ділянці внутрішньої лінії згідно з нормою безоплатного перевезення багажу
відповідного класу обслуговування на міжнародній лінії.
15.5.1.4. У випадку добровільної зміни Пасажиром маршруту перевезення або класу
обслуговування йому надається право безоплатного перевезення багажу згідно з нормою,
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встановленою для відповідного маршруту або класу обслуговування на новій ділянці
перевезення.
15.5.1.5. У випадку вимушеної зміни маршруту перевезення або класу обслуговування Пасажир
має право безоплатно перевезти таку кількість багажу, яку йому дозволялось перевезти на
маршруті і за класом обслуговування, оплаченим спочатку.
15.5.2. Концепція ваги
15.5.2.1. Норми безкоштовного провезення зареєстрованого багажу встановлюються
Авіакомпанією залежно від типу літака, класу обслуговування та зони польоту.
Для всіх Пасажирів, за винятком дітей до двох років, для яких оплачується 10% від вартості
дорослого квитка, використовуються такі норми безкоштовного перевезення зареєстрованого
багажу:
– бізнес/преміум - клас – 30 кг з розмірами місця (сума довжини, ширини, висоти) 158 см (53
дюйми).
– економ – клас – 23 кг. Сума трьох вимірів окремого місця багажу (довжини, ширини, висоти)
не повинна перевищувати 158 см.
15.5.2.2. Норми безкоштовного перевезення багажу на чартерних рейсах визначаються
договором про виконання чартерного перевезення. Максимальна вага багажу для перевезення
одним пасажиром 80 кг.
15.5.2.3. У разі потреби використання додаткового крісла для перевезення багажу в
пасажирському салоні ПС оформляється окремий пасажирський квиток або відповідним чином
оформляється Квитанція наднормового багажу.
15.5.3. Норми перевезення, які мають тимчасовий характер.
15.5.3.1. Норми перевезення багажу, що носять тимчасовий характер, визначаються умовами
договору між Авіакомпанією і іншим Перевізником , розпорядженням керівництва Авіакомпанії
і вводяться на період дії відповідного договору або до відміни розпорядження керівництва
Авіакомпанії.
15.5.3.2. Авіакомпанія має право розширити перелік речей та загальну вагу предметів, які
перевозяться безоплатно понад норму безкоштовного провезення багажу. визначаються умовами
договору між Авіакомпанією і іншим Перевізником, розпорядженням керівництва Авіакомпанії
і вводяться на період дії відповідного договору або до відміни розпорядження керівництва
Авіакомпанії.
15.6. Оголошення цінності багажу
15.6.1. Пасажир має право заявити цінність свого зареєстрованого багажу.
15.6.2. Цінність зареєстрованого багажу заявляється для кожного місця багажу окремо. У разі
заяви цінності багажу пасажир повинен сплатити встановлений Авіакомпанією тариф,
встановлений згідно з розпорядженням керівництва Авіакомпанії.
15.6.3. Для підтвердження оплати перевезення багажу із заявленою цінністю Авіакомпанія або
уповноважений агент з продажу повинен видати ордер різних зборів або квитанцію про оплату
наднормового багажу, в якій зазначаються пункти, між якими пасажир заявив перевезення із
заявленою цінністю.
15.6.4. Умови прийняття до перевезення багажу із заявленою цінністю та вартість такої послуги
опубліковані на сайті авіакомпанії
www.flyaerojet.aero. У разі втрати такого багажу
відповідальність Авіакомпанії обмежується його заявленою цінністю, крім випадків, коли
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Авіакомпанія доведе, що сума, яку вимагає пасажир, перевищує дійсну зацікавленість пасажира
в доставці багажу.
15.7. Особливі предмети багажу, на які не поширюється норма безоплатного перевезення
багажу
15.7.1. Норма безоплатного перевезення багажу не поширюється на великогабаритний та
нестандартний багаж, який за розміром або вагою значно відрізняється від звичайного багажу,
що перевозиться, а саме:
– спортивний інвентар (лижне та воднолижне спорядження і лижні дошки; спорядження для гри
в гольф; спорядження для віндсерфінга і для серфінга, спорядження для дайвінгу, спорядження
для рибалки, хокейні ключки; легкоатлетичні жердини і таке інше);
– велосипеди;
– музичні інструменти з розмірами у сумі трьох вимірів більше 105 см;
– предмети з розмірами місця (сума довжини, ширини, висоти) більше 158 см (62 дюйми);
– аудіо і відеотехніка, телевізори вагою понад 10 кг.;
– квіти, саджанці рослин, харчову зелень, сушені рослини, гілля дерев та кущів загальною вагою
понад 5 кг;
– кореспонденцію, яка супроводжується фельд’єгерями;
– тварин (свійських або диких), птахів, бджіл та іншу живність, за винятком собаки-поводиря,
який супроводжує сліпого;
– зброя й боєприпаси, крім вогнепальної зброї військовослужбовців Управління державної
охорони (УДО) України при виконанні ними службових обов‘язків.
15.7.2. Перевезення багажу, визначеного у пункті 15.7.1., повинно бути узгоджене з
Авіакомпанією й оплачене за встановленим тарифом незалежно від ваги іншого багажу, що
перевозить Пасажир.
15.7.3. Велосипед (одномісний, без двигуна) приймається до перевезення у розібраному вигляді
(переднє колесо зняте, руль повернутий по відношенню до колеса на 90 градусів, педалі зняті) у
чохлі або твердій упаковці (коробці).
15.7.4. Зазначений у п.15.7.1 багаж крім живих тварин та музичних інструментів перевозиться
тільки у багажному відділенні ПС.
15.7.5. Живі тварини приймаються до перевезення у відповідності до розділу 15.15. цих Правил.
15.7.6. Музичні інструменти можуть бути прийняті до перевезення у відповідності до розділу
15.8. цих Правил.
15.8. Наднормативний багаж
15.8.1. Пасажир або група Пасажирів зобов’язані заздалегідь (при бронюванні місця на рейсі або
в момент придбання квитка) довести до відома Авіакомпанії про наднормативний багаж і
оплатити його перевезення.
15.8.2. Пасажир повинен оплатити перевезення багажу понад установлену Авіакомпанією
максимальну норму безоплатного перевезення багажу, за встановленим тарифом, що діє на день
видачі квитанції наднормового багажу або ордеру різних зборів, за все перевезення до пункту
призначення чи пункту зупинки в дорозі (або трансферу).
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15.8.3. При застосуванні концепції ваги оплаті підлягає перевищення встановленої норми
перевезення за загальною масою багажу, крім особливих предметів багажу, на які не
поширюється норма безоплатного перевезення багажу (пункт 15.7. цих Правил).
15.8.4. При поданні в пункті відправлення багажу в кількості меншій, ніж заброньовано й
оплачено, різниця в оплаті між оплаченою і фактичною вагою багажу повертається пасажиру.
15.8.5. Якщо в місці відправлення пасажир пред'явив до перевезення багаж у більшій кількості,
ніж та, що була попередньо оплачена, то такий багаж приймається до перевезення після
відповідної доплати та наявності вільного тоннажу на ПС, який виконує рейс.
15.8.6. У разі перевищення граничного завантаження ПС чи за відсутністю вільного тоннажу
Авіакомпанія, повідомивши про це Пасажира, має право відмовити в перевезенні над
нормованого багажу та/або зареєстрованого багажу та відправити багаж наступним своїм
рейсом або рейсом іншого перевізника. Авіакомпанія самостійно визначає багаж, який буде
перевезено наступним рейсом.
15.8.7. При збільшенні маси багажу в пункті зупинки або трансферу з Пасажира за додатковий
багаж стягується плата.
15.9. Об’єднаний багаж
15.9.1. Для двох або більше Пасажирів, які вилітають як група в один пункт призначення тим
самим рейсом і разом здають багаж для оформлення під час реєстрації, встановлюється загальна
норма багажу, еквівалентна сумі норм безоплатного перевезення багажу на кожного Пасажира.
15.10. Перевезення багажу, що вимагає особливих умов перевезення
15.10.1. Багаж, що потребує особливих умов перевезення (наприклад, цінні предмети; ламкі,
крихкі речі; речі, які б’ються), може бути прийнятий до перевезення в пасажирському салоні
ПС, якщо:
– пасажир має на це дозвіл Авіакомпанії;
– багаж пройшов спеціальний огляд на авіаційну безпеку.
Якщо такий багаж великогабаритний, Пасажир повинен оплатити додаткове посадкове місце
(плата за транспортування наднормового багажу не стягується). Вага такого багажу не може
перевищувати 80 кг, а розміри такими, щоб можливо було вільно розмістити у пасажирському
кріслі.
15.10.2. Багаж, що потребує особливих умов перевезення і перевозиться в пасажирському салоні
ПС, реєстрації не підлягає. Відповідальність за його цілість і збереження несе Пасажир.
15.10.3. Багаж, що перевозиться в пасажирському салоні ПС, повинен бути упакований таким
чином, щоб виключити пошкодження обладнання салону ПС під час перевезення.
15.10.4. Забороняеться перевозити в багажу електронні цигарки. Заборона розповсюджуються не
тількі на самі електронні цигарки, а також на зарядні вироби для них, та інщи портативні
електронні вироби для паління, працююці від акумулятора. Вироби можливо провозити в ручній
поклажі, але забороняється заряджати на борту.
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15.11. Перевезення зброї й боєприпасів
Перевезення зброї і боєприпасів здійснюється відповідно до Інструкції про порядок перевезення
зброї і боєприпасів пасажирськими рейсами авіаційного транспорту, затвердженої Наказом
Державіаслужби України № 199 від 18.03.05.
15.11.1. Пасажирськими рейсами авіаційного транспорту дозволяється перевезення:
бойової нарізної армійських зразків зброї або виготовленої за спеціальним замовленням,
вихолощеної,
навчальної,
несучасної стрілецької, спортивної, мисливської нарізної,
комбінованої і гладкоствольної вогнепальної зброї, бойових припасів до цих видів зброї,
пневматичної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії та
зазначених патронів, холодної (арбалети, мисливські ножі, катани, шаблі, шашки, мечі,
палаші, ятагани, фінські ножі, кортики, кинджали, штики, штик-ножі), учбової, бутафорської
зброї, газових пістолетів та
револьверів,
що
належать підприємствам, установам,
організаціям, господарським об'єднанням та громадянам.
15.11.2. Патрони до газової зброї, патрони з розривними або запальними зарядами до
перевезення на ПС Авіакомпанії не приймаються.
15.11.3. Дозволена до перевезення зброя та набої до неї перевозиться тільки на прямих рейсах
Авіакомпанії в аеропорти/ з аеропортів, де існують представники Авіакомпанії, у відповідності
до процедур, встановлених наказом Державіаадміністраціі від 18.03.05р. №199, і рекомендацій
ІКАО , ДОС 8973/7 – 2010р. і Авіакомпанією. Вогнепальна зброя та набої до неї уповноважених
осіб, які виконують охоронні і поліцейські функції, під час виконання ними службових
обов’язків перевозяться на прямих, транзитних і трансферних рейсах Авіакомпанії з виконанням
вимог пункту 15.11.8. цих Правил.
15.11.4. Заборонено перевозити зброю й боєприпаси у несупроводжуваному багажі.
15.11.5. На час перевезення зброя та набої вилучається у Пасажира і транспортується в
спеціальному ящику , багажному відсіку ПС. Виключення становлять уповноважений персонал
правоохоронних органів , який знаходиться при виконанні службових обов’язків.
15.11.6. Пасажирам категорично заборонено проносити до пасажирського салону ПС
будь-яку зброю аж до сувенірної чи іншої імітації і дитячих іграшок.
15.11.7. Перевезення зброї у пасажирському салоні ПС дозволене тільки уповноваженим
співробітникам правоохоронних органів при виконанні ними службових обов’язків у випадках
передбачених чинним законодавством и за умови наявності у них усіх необхідних документів.
Такі співробітники спиртними напоями на борту ПС не обслуговуються.
15.11.8. Зброя приймається до перевезення тільки у розрядженому стані з відокремленим
боєзапасом.
15.11.9. Вилучена холодна зброя, коротко ствольна вогнепальна зброя і боєприпаси
перевозяться упакованими в спеціальні пакети в обладнаному металевому контейнері в
багажному відсіку ПС в місці недоступному для пасажирів і екіпажа під час польоту, ключ від
якого на час перельоту і стоянки у транзитному аеропорту знаходиться у командира ПС.
15.11.10. Вилучена нерозбірна зброя, довжина якої більше 80 см перевозиться у багажному
відсіку ПС у наданих власниками зброї пеналах, спеціальних контейнерах, ящиках і т.д., які
обладнані надійними запорами.
AВІАКОМПАНІЯ «АЕРОДЖЕТ»

Сторінка - 47 -

Видання № 1
Ревізія № 1
Дата: 26.08.15

ВІДДІЛ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
ПРАВИЛА ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
ПАСАЖИРІВ ТА БАГАЖУ

Сторінка - 48 -

15.11.11. Категорично заборонено перевезення вилученої зброї у пілотській кабіні або
пасажирському салоні ПС і повернення її Пасажиру на борту ПС або на пероні аеропорту.
15.11.12. Норми боєприпасів, пороху для перевезення фізичними особами багажем не повинна
перевищувати такої ваги:
– набоїв до вогнепальної зброї всіх калібрів – 10 кг.
– бездимного пороху і виробів з нього – 10 кг.
– димного пороху – 5 кг.
– вироби з димного пороху – 5 кг.
– капсулів – 5 кг.
15.11.13.Боєприпаси, які перевозяться кількома Пасажирами не можна об’єднувати в одне або
кілька місць багажу.
15.11.14. Зброя і / або боєприпаси, прийняті до перевезення, передаються Пасажиру в пункті
призначення персоналом авіаційної безпеки аеропорту (security) у присутності представника
Авіакомпанії.
15.12. Незареєстрований багаж/ручна поклажа
15.12.1. Вага ручної поклажі для Пасажирів при тривалості польоту менше 4 годин не повинна
перевищувати 5 кг, максимальні розміри ручної поклажі становлять 55х40х20 см, (для ПС
SAAB-340 розміри становлять 35x20x15).
15.12.2. Вага ручної поклажі не входить у норму безоплатного перевезення багажу.
15.12.3. Ручна поклажа повинна займати одне місце. В салоні ПС її слід розміщувати на полиці
над пасажирським кріслом або під сидінням крісла, що стоїть попереду. Забороняється
розміщення ручної поклажі та дозволених до перевезення речей у всіх проходах салону
повітряного судна.
15.12.4. Речі, які не відповідають установленим Авіакомпанією вимогам щодо розміру та ваги
ручної поклажі або які не дозволяється перевозити в пасажирському салоні ПС вважатимуться і
оброблятимуться як зареєстрований багаж. Ручна поклажа не повинна містити колючих і
ріжучих предметів: ножів, ножиць, голок, спиць та інших гострих і ріжучих предметів. Також
забороняється заносити до повітряного судна в ручній поклажі будь-які рідини, суспензії,
креми, пасти ємністю більше ніж 100 мл (грамів) в одному флаконі (тюбику). Загальній об’єм
зазначених речовин у ручній поклажі, упакованих в тару ємністю до 100 мл (грамів), не повинен
перевищувати 1 л (кг) на одного пасажира. Якщо подорож Пасажира здійснюватиметься за
одним або декількома внутрішніми маршрутами, за якими Авіакомпанією використовуються ПС
малої ємності з обмеженими розмірами багажних відсіків у пасажирських салонах,
Авіакомпанія має право вимагати від Пасажира зареєструвати всю або частину ручної поклажі
на таких рейсах. Такий багаж вважатиметься і оброблятиметься як зареєстрований багаж.
Додаткова плата за перевезення ручної поклажи у якості зареєстрованого багажу не взивається.
15.12.5. Усю відповідальність за незареєстрований багаж несе Пасажир.
15.13. Предмети та речовини, які приймаються до перевезення в обмеженій кількості
15.13.1. Дозволяється перевезення в обмеженій кількості за погодженням Авіакомпанії таких
предметів як незареєстрованого багажу (ручної поклажі):
– алкогольні напої , духи, одеколони;
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– ліки та туалетне приладдя;
– портативні балони з газоподібним киснем або повітрям, необхідним для медичних цілей;
– портативні балони з вуглекислим газом для приведення в дію штучних кінцівок;
– сухий лід для охолодження продуктів, що швидко псуються ( 2 кг.)
– тютюнові вироби для індивідуального користування;
– стимулятори серцевого м’яза, що містять радіоактивні речовини, встановлені шляхом
хірургічного втручання .
– товари придбані в магазині аеропорту – Duty-free.
15.14. Перевезення небезпечних колючих, ріжучих предметів
15.14.1. Для забезпечення належного рівня авіаційної безпеки всі предмети, які загрожувати
безпеці польотів, заборонено перевозити в пасажирських кабінах ПС як незареєстрований багаж
Пасажирів і членів екіпажу. Зазначені предмети перевозяться у зареєстрованому багажі.
15.14.2. У ручну поклажу заборонено включати небезпечні колючі і ріжучі предмети, металеві
столові прибори, робочі інструменти включаючи інструменти для в'язання, спортивний
інвентар, шприци, в тому числі одноразові (Пасажири, яким необхідні ін’єкції під час польоту,
повинні надати відповідну медичну довідку), манікюрні приладдя, предмети, що реально
імітують зброю, інші предмети, які за звичай не перевозяться Пасажирами (велосипедні
ланцюги, дубинки і т.д.).
15.14.3. Всі колючі, ріжучі предмети і предмети із затупленими кінцями, якими можна нанести
тілесні ушкодження, повинні бути упаковані і вкладені в багаж, який після реєстрації
перевозиться окремо від Пасажирів в багажному відсіку ПС (зареєстрований багаж).
15.14.4. Усі колючі і ріжучі предмети та подібні до них, будь-які рідини, суспензії, креми, пасти
ємністю більше ніж 100 мл. (грамів) в одному флаконі (тюбику), знайдені при перевірці ручної
поклажі й особистому огляді Пасажира, вилучаються з міркувань безпеки. Авіакомпанія не несе
відповідальність і не відшкодовує Пасажирам збитки за пошкодження або втрату таких
предметів, якщо вони не були оформлені як зареєстрований багаж.
15.15. Перевезення живих тварин
15.15.1. Загальні положення
15.15.1.1. Транспортування живих тварин здійснюється тільки за попереднім узгодженням
перевезення з Авіакомпанією при бронюванні або придбанні квитка.
15.15.1.2. Живі тварини приймаються до перевезення при виконані наступних умов:
– перевезення не суперечить вимогам країни на територію, з території або через територію якої
здійснюється перевезення;
– пасажир надає необхідні сертифікати, дозволи і інші документи, які вимагають ветеринарні
органи будь-якої країни на територію, з території, або через територію якої здійснюється
перевезення;
– живі тварини мають бути здорові, чисті, сумирні та не вагітні, не мати неприємного запаху.
– перевезення живих тварин виконується у спеціальних міцно закритих контейнерах, які
відповідають рекомендаціям ІАТА для відповідного виду тварини;
– сплати за перевезення тварини;
– пасажир бере на себе всю відповідальність за живу тварину / живих тварин, яких перевозить і
заповнення Декларації про відповідальність за перевезення живої тварини / живих тварин.
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Авіакомпанія має право визначати спосіб перевезення і обмежити кількість тварин, що
дозволяється перевозити на одному рейсі.
15.15.1.3. Якщо будь-яка з умов пункту 15.15.1.2 не виконана, Авіакомпанія має право при
реєстрації Пасажира відмовити в перевезенні живої тварини / живих тварин навіть при наявності
попереднього бронювання такого перевезення.
15.15.1.4. Вартість послуг за перевезення живих тварин стягується незалежно від наявності у
Пасажира іншого багажу і оплачується як наднормативній багаж, після зважування на
реєстрації.
15.15.1.5. Місце перевезення контейнера з живою твариною/живими тваринами визначається
насамперед їх загальною масою, розмірами контейнера та наявністю інших живих тварин уже
прийнятих до перевезення у пасажирському салоні.
15.15.1.6. Авіакомпанія не несе відповідальність за травмування, втрату, затримку в доставці,
захворювання або загибель тварин під час перевезення або з причини відмови компетентних
органів у ввезенні або транзиті живої тварин, якщо така шкода не була заподіяна внаслідок дій
Авіакомпанії.
15.15.2. Перевезення живих тварин у пасажирському салоні ПС
15.15.2.1. До перевезення у пасажирському салоні ПС можуть бути прийняті невеликі живі
кімнатні тварині такі як собаки, кішки, співучі пташки, кролики, хом‘ячки і таке інше, загальна
маса яких разом з контейнером не перевищує 8 кг. Трансферне перевезення живих тварин
підпорядковується правилам країни відльоту / трансферу / прильоту, у якій вимоги до
авіаційного перевезення тварин найбільш суворі.
15.15.2.2. Живі кімнатні тварини приймаються до перевезення у пасажирському салоні тільки у
супроводі дорослих Пасажирів.
15.15.2.3. На регулярних рейсах Авіакомпанії дозволено перевозити у кожному пасажирському
салоні ПС не більше одного контейнера з живими кімнатними тваринами.
15.15.2.4. На чартерних рейсах на кожний пасажирський салон ПС дозволяється перевозити не
більше 2 контейнерів із живими кімнатними тваринами.
15.15.2.5. Розмір контейнера для перевезення живих кімнатних тварин у пасажирському салоні
ПС не повинен перевищувати 115 см у сумі трьох вимірів.
15.15.2.6. Контейнер із живими тваринами під час повітряного перевезення повинен бути
розміщений під кріслом. Не можна розміщувати контейнер із живою твариною на полицях для
багажу або на окремому пасажирському кріслі.
15.15.2.7. Собака-поводир, який супроводжує сліпого або глухого Пасажира, може перевозитися
в пасажирському салоні ПС без контейнера або у контейнері, який відповідає рекомендаціям
ІАТА.
15.15.3. Перевезення живих тварин у вантажному відсіку повітряного судна
15.15.3.1. До перевезення у вантажному відсіку ПС можуть бути прийняті живі кімнатні та
домашні тварини такі як собаки, кішки, птахи, кролики і таке інше. При цьому загальна маса
таких тварин разом з контейнером не повинна перевищувати 32 кг.
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15.15.3.2. У одного пасажира приймається до перевезення у вантажному відсіку ПС один
контейнер з живою твариною/живими тваринами.
15.15.3.3. Розмір контейнеру при перевезенні живих тварин у вантажному відсіку ПС повинен
бути достатнім щоб тварина могла вільно лежати, стояти, повертатися, але не більше 80х150 см
для типу SAAB-340.
15.16. Несупроводжуваний багаж
15.16.1. До несупроводжуваного багажу дозволяється включати тільки особистий одяг і
побутові предмети.
15.16.2. Прийняття багажу для відправлення без супроводження можливе при наявності у
Пасажира квитка, декларації про склад багажу й заповнення ним усіх документів, потрібних для
митниці й перевезення багажу.
15.16.3. Несупроводжуваний багаж проходить митний огляд у присутності Пасажира або
уповноваженої ним особи, яка несе повну відповідальність за всі додаткові оплати (стосовно
зборів, доставки, митниці).
15.16.4. Авіакомпанія має право приймати рішення, на якому рейсі транспортувати
несупроводжуваний багаж.
15.16.5. Перевезення несупроводжуваного багажу оформлюється авіавантажною накладною,
здійснюється згідно з правилами повітряних перевезень вантажів, що затверджуються
Авіакомпанією, і оплачується згідно з тарифами на перевезення вантажів, встановленими
Авіакомпанією.
15.16.6. Несупроводжуваний багаж приймається до перевезення між тими самими пунктами, між
якими подорожує пасажир, відповідно до квитка і тільки після митного оформлення багажу самим
пасажиром або уповноваженою особою.
15.17. Дипломатичний багаж
15.17.1. Дипломатичний багаж оплачується як наднормативний багаж незалежно від ваги
особистого багажу дипломатичного кур’єра.
15.17.2. Будь-яке переміщення
дипломатичним кур’єром.

дипломатичного

багажу

повинно

бути

узгоджене

з

15.17.3. Дипломатичні сумки вагою до 20 кг, розміри яких не перевищують 55х40х20 см,
перевозити під кріслом кур’єра або під кріслом, що стоїть попереду. Дипломатичні сумка/сумки
вагою до 80 кг при перевезенні розміщуються на окремому кріслі/кріслах (за умови відповідної
оплати та виконання вимог пункту 15.10.3. цих Правил). У випадку блокування дипломатичним
багажем доступу до крісла / крісел вважається, що це крісло / крісла також зайняті
дипломатичною поштою.
15.17.4. Несупроводжувана дипломатична пошта може бути видана тільки уповноваженій особі,
яка документально підтвердила своє право на її отримання.
15.17.5. Особисті речі Пасажирів із дипломатичним паспортом не є дипломатичним багажем і
оформлюються як звичайний багаж.
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15.18. Багаж Пасажирів, яким відмовлено у виїзді, та Пасажирів, які не з'явилися на
посадку в повітряному судні
15.18.1. Багаж Пасажирів, які пройшли реєстрацію і яким відмовлено у виїзді, або які не
з'явилися на посадку в ПС, обов’язково повинен бути знятий з борту ПС з виконанням процедур
передбачуваних технологією роботи.
15.19. Обробка, доставка і отримання багажу
15.19.1. За отримання свого багажу в пункті призначення або місці зупинки відповідальність
несе сам Пасажир. Якщо Пасажир не отримав багаж протягом розумних строків після його
прибуття в пункт призначення, трансферу або зупинки в дорозі, Авіакомпанія або агент з
обслуговування має право стягнути з нього плату за зберігання багажу.
15.19.2. Багаж, не отриманий Пасажирами, передається на зберігання до відповідних служб
аеропорту. Термін зберігання такого багажу в камерах зберігання - 6 місяців, після чого він
реалізується у встановленому порядку.
15.19.3. На отримання багажу має право власник багажної квитанції (багажної бирки).
Авіакомпанія не зобов’язана встановлювати й перевіряти право власника багажної квитанції і
відривного талона багажної бирки на одержання багажу.
15.19.4. У разі відсутності в особи, яка претендує на одержання багажу, багажної квитанції і
відривного талона багажної бирки, видача такого багажу припустима лише при наданні
претендентом на отримання багажу достатньо вагомих доказів свого права на нього і надання
письмових гарантій відшкодування збитків або витрат Авіакомпанії, пов’язаних із видачею
такого багажу.
15.19.5. У випадках нестачі, втрати, затримки в перевезені багажу, а також у випадку видачі
багажу без пред'явлення багажної квитанції (багажної бирки), одразу після виявлення
несправності до виходу пасажира з режимної зони аеропорту складається Акт про несправності
при перевезенні багажу (PIR), який підписується представником Авіакомпанії й Пасажиром. У
випадку ушкодження використовується Акт про пошкодження багажу (DBR – Damage Baggage
Report). Відсутність Акта про несправності при перевезенні багажу - (Акта про пошкодження
багажу) не може бути причиною відмови Авіакомпанії у прийнятті претензії від Пасажира щодо
несправності при перевезенні багажу.

16. Розклад руху
16.1. Час відправлення рейсу і тип повітряного судна, що зазначені в розкладі руху або інших
опублікованих графіках рейсів Авіакомпанії, за винятком часу відправлення, зазначеного у
квитку, не гарантуються і не є обов'язковою умовою договору перевезення. Авіакомпанія має
право змінювати час відправлення рейсу, про що повинна своєчасно проінформувати Пасажира.
Авіакомпанія має право змінювати тип повітряного судна без попереднього інформування про
це Пасажира.
16.2. Авіакомпанія зобов’язана вжити усіх необхідних заходів для уникнення затримки в
перевезенні Пасажира і багажу. У разі дії надзвичайних обставин Авіакомпанія має право без
повідомлення пасажира скасувати чи затримати рейс або анулювати раніше підтверджене
бронювання.
В інших випадках Авіакомпанія або її агент з продажу зобов’язаний попередити пасажира про
затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації.
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16.3. У разі затримки рейсу Авіакомпанія зобов’язана самостійно або через суб’єкта наземного
обслуговування (експлуатанта аеропорту) інформувати пасажирів доступними засобами в
аеропорту відправлення кожні 30 хвилин про орієнтовний час затримки рейсу та очікуваний час
його відправлення.
16.4. У разі затримки понад розумні строки або відміни рейсу Авіакомпанія не пізніше ніж через
12 годин після відправлення затриманого рейсу або прийняття рішення про скасування рейсу
має повідомити уповноважений орган з питань цивільної авіації щодо причин затримки
(відміни) рейсу та обслуговування, яке було надане пасажирам під час такої затримки або
відміни рейсу.
16.5. Авіакомпанія не несе відповідальність за помилки й упущення у розкладах руху або інших
опублікованих графіках рейсів інших Перевізників.

17. Права пасажирів у разі відмови в перевезенні, скасування або
затримки рейсів.
17.1. Порядок застосування компенсації.
17.1.1. Положення цього розділу застосовуються до пасажирів (регулярних та чартерних рейсів),
яким відмовлено в перевезенні проти їхньої волі або рейс яких скасовано чи затримано, за
умови, що пасажир має підтверджене бронювання на відповідний рейс та присутній для
проходження реєстрації у час, що передбачений правилами Авіакомпанії та письмово
зазначений (включаючи електронні засоби), або, якщо час реєстрації не зазначено, не пізніше
ніж за 45 хвилин до зазначеного часу відправлення чи забронював рейс, який було
затримано/перенесено перевізником або фрахтувальником повітряного судна (туроператором)
на інший рейс, незалежно від причин.
17.1.2 Положення цього розділу не застосовуються до пасажирів, які подорожують безкоштовно
або за зменшеною вартістю, яка безпосередньо або опосередковано недоступна іншим
пасажирам, однак ці положення мають застосовуватися до пасажирів, яким видано квитки
згідно з программою Авіакомпанії для пасажирів, які часто літають (програмою лояльності).
17.1.3. У разі якщо Авіакомпанія сплачує компенсацію або надає послуги, передбачені цим
розділом, жодне положення цих Правил не може тлумачитись як таке, що обмежує його права
вимагати компенсації у порядку регресу від будь-якої особи, включаючи третіх осіб, зокрема за
вимогами про відшкодування туристичним оператором або іншою особою, з якою Авіакомпанія
уклала договір. Відповідно жодне положення цих Правил не може тлумачитись як таке, що
обмежує права туристичного оператора або третіх осіб, інших ніж пасажир, з якими
Авіакомпанія уклала договір, вимагати відшкодування або компенсації від Авіакомпанії згідно
із законодавством.
17.2. Компенсація пасажирам у разі відмови в перевезенні.
17.2.1. У разі якщо Авіакомпанія мотивовано очікує на відмову пасажирам у посадці на рейс, він
зобов’язаний спочатку знайти добровольців, готових відмовитися від свого підтвердженого
бронювання в обмін на узгоджену між пасажиром, який добровільно відмовляється від посадки
на рейс, та Авіакомпанією винагороду.
17.2.2. Крім виплати винагороди, Авіакомпанія зобов’язана запропонувати пасажиру на вибір:
– відшкодування вартості перевезення впродовж семи днів, яке має бути виплачене готівкою,
електронним банківським переказом, банківськими дорученнями або банківськими чеками чи за
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наявності засвідченої у письмовій формі згоди пасажира у вигляді дорожніх чеків та/або інших
послуг, повної вартості квитка за ціною, за якою його придбано, за невикористану частину
квитка та за використану частину або частини квитка, якщо рейс більше не задовольняє потреби
пасажира, а також забезпечити за потреби зворотний рейс у початковий пункт відправлення за
першої можливості;
– або зміну маршруту, яка повинна здійснюватися за відповідних транспортних умов: до
кінцевого пункту призначення – за першої можливості або до кінцевого пункту – у пізніший час
за бажанням пасажира та за наявності вільних місць.
17.2.3. Перевезення пасажира з аеропорту, де сталася відмова у перевезенні, до аеропорту, з
якого починається запропонований Авіакомпанією альтернативний маршрут, та від аеропорту
альтернативної посадки до аеропорту, куди пасажир мав прибути рейсом, на який йому було
відмовлено у перевезенні, здійснюється за рахунок Авіакомпанії.
17.2.4. Якщо пасажирів, які згодні добровільно відмовитися від подорожі цим рейсом, немає або
їх кількість є недостатньою, Авіакомпанія має право відмовити пасажиру в перевезенні проти
його волі.
17.2.5. Якщо пасажирам відмовлено у перевезенні проти їхньої волі, перевізник має виплатити
їм компенсацію у таких розмірах:
250 євро – для рейсів дальністю до 1500 кілометрів;
400 євро – для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;
600 євро – для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.
Під час визначення відстані за основу береться останній пункт, у якому відмова від перевезення
або невиконання рейсу, який було раніше заплановано та на який заброньовано принаймні одне
місце, створить затримку прибуття пасажирів у запланований час.
17.2.6. Авіакомпанія має право зменшити розмір компенсації, зазначеної у пункті 5 цієї глави, на
50 %, якщо пасажиру пропонується заміна маршруту перевезення до його пункту призначення
альтернативними рейсами, час прибуття яких не перевищує запланованого на:
– дві години – для рейсів дальністю до 1500 кілометрів; або
– три години - для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів; або
– чотири години - для рейсів, не зазначених у другому та третьому абзацах цього
пункту.
Відстань, зазначена в цьому підпункті, вимірюється за методом ортодромічної відстані
маршруту.
17.2.7. Виплата компенсації не звільняє Авіакомпанію від обов’язку запропонувати пасажиру на
вибір послуги та відшкодування витрат, що зазначені у пунктах 17.2.2 та 17.3.5.
17.3. Компенсація пасажирам у разі скасування рейсу.
17.3.1. У разі скасування рейсу пасажирам пропонується обслуговування відповідно до пунктів
17.2.2 та компенсація відповідно до пунктів 17.2.5 та 17.2.6. Пасажир має право на компенсацію,
якщо його не поінформовано про скасування рейсу:
– за два тижні до запланованого часу відправлення;
– у період не більше ніж за два тижні і не менше ніж за сім днів до запланованого часу
відправлення і запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту
відправлення не пізніше ніж за дві години до запланованого часу відправлення та
прибути у кінцевий пункт призначення не пізніше ніж через чотири години після
запланованого часу прибуття;
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– менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення і запропоновано зміну
маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту відправлення не пізніше ніж за годину до
запланованого часу відправлення та прибути у кінцевий пункт призначення не пізніше
ніж через дві години після запланованого часу прибуття.

17.3.2. Авіакомпанія, скасовуючи або затримуючи рейс, повинен надавати пасажирам на їх
запит пояснення щодо підстав скасування чи затримки рейсу. У разі необхідності забезпечення
своєчасної пересадки трансферних пасажирів на стикувальні рейси Авіакомпанія за першої
можливості повинна запропонувати їм альтернативні маршрути перевезення.
17.3.3. Авіакомпанія не зобов’язана сплачувати компенсацію, якщо вона може надати
підтвердження того, що причиною скасування рейсу була дія надзвичайних обставин або
непереборної сили, яким не можна було запобігти, навіть якби було вжито усіх заходів.
17.3.4. Доведення фактів інформування пасажира про правила та умови перевезення, порядок
бронювання місць на рейсах, тарифи, такси (збори), про розклад та строки виконання рейсу
покладається на Авіакомпанію, її агента з продажу, туристичного оператора та інших
уповноважених організацій тощо за місцем укладання договору повітряного перевезення.
17.3.5. У разі скасування рейсу Авіакомпанією та продовження пассажиром подорожі іншим
рейсом (рейсами) або за іншим маршрутом пасажирам має бути безкоштовно запропоновано та
забезпечено:
– харчування та прохолодні напої відповідно до часу очікування нового рейсу;
– місця в готелі у випадках, якщо пасажири змушені чекати на відправлення впродовж
однієї або більше ночей чи якщо час додаткового очікування пасажирами
відправлення більший, ніж передбачалося;
– наземний трансфер за маршрутом аеропорт – готель – аеропорт;
– два телефонні дзвінки, або телекс-, факс-повідомлення, або повідомлення
електронною поштою, якщо для цього є технічні умови аеропорту.
17.3.6. Авіакомпанія повинна приділяти особливу увагу потребам пасажирів з обмеженими
фізичними можливостями (інвалідів) та осіб, які їх супроводжують, а також потребам дітей без
супроводу дорослих.
17.4. Компенсація пасажирам у разі затримки рейсу.
17.4.1. Авіакомпанія повинна надати пасажирам за встановленими ним нормами харчування та
прохолодні напої і можливість здійснити два безкоштовних дзвінки або відправити телекс-,
факс-повідомлення чи повідомлення електронною поштою, якщо для цього є технічні умови, у
разі затримки рейсу на строк:
– дві години або більше від запланованого часу відправлення рейсу дальністю до 1500
кілометрів;
– три години або більше від запланованого часу відправлення рейсу дальністю від 1500
до 3500 кілометрів;
– чотири години або більше від запланованого часу відправлення рейсу для всіх інших
рейсів, не зазначених у другому та третьому абзацах цього пункту.
Якщо виконання затриманого рейсу відкладається на наступний день за днем його виконання,
передбаченим розкладом і зазначеним у квитку, Авіакомпанія повинна надати пасажирам
номери у готелі, харчування та забезпечити трансфер за маршрутом аеропорт – готель –
аеропорт.
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17.4.2. Якщо затримка рейсу перевищує п’ять годин, пасажирам має бути запропоновано
відповідне обслуговування.
17.5. Компенсація пасажирам за зміну класу обслуговування.
17.5.1. Авіакомпанія не має права вимагати будь-якої додаткової плати, якщо вона розміщує
пасажира у класі, вищому за той, що зазначений у його квитку.
17.5.2. Якщо Авіакомпанія розміщує пасажира у класі, нижчому за той, що зазначений у його
квитку, то вона впродовж семи днів повинна відшкодувати пасажиру:
– 30 % від застосованого тарифу для всіх рейсів дальністю до 1500 кілометрів; або
– 50 % від застосованого тарифу для всіх рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;
або
– 75 % від застосованого тарифу для всіх інших рейсів, не зазначених у другому та
третьому абзацах цього пункту.
17.5.3. Компенсація за розміщення пасажира у класі, нижчому за той, що зазначений у його
квитку, розраховується за сегмент, у якому здійснено пониження у класі обслуговування,
методом прорейтового розподілу.
17.6. Компенсація за затримку в перевезенні багажу.
17.6.1. Компенсація за затримку в перевезенні багажу встановлюється, виходячи з необхідності
забезпечити пасажира засобами першої потреби. У будь-якому разі така компенсація
обмежується сумою 50 доларів США (або еквівалентом в іншій валюті).
17.6.2. Компенсація пропонується пасажиру в разі неприбуття багажу в пункт призначення
разом з пасажиром, якщо пункт призначення не є місцем постійного проживання пасажира.

18. Обслуговування пасажирів
18.1. Загальні положення
18.1.1. Авіакомпанія самостійно встановлює та змінює норми та обсяги послуг, що надаються
Пасажирам за класами обслуговування.
18.1.2. У разі відмови Пасажира від обслуговування повністю або від частини обслуговування
на борту ПС і / або в аеропорту йому не може бути виплачена вартість надання цих послуг і не
відшкодовуються витрати, понесені внаслідок такої відмови.
18.2. Обслуговування Пасажирів в аеропорту
Обслуговування Пасажирів в аеропорту виконується обслуговуючими компаніями (агентами)
відповідно до договору з Авіакомпанією.
18.2.1. Авіакомпанія або агент з обслуговування за наявністю технічної можливості аеропорту
забезпечує пасажирів візуальною та/або акустичною інформацією щодо:
– часу відправлення та прибуття повітряного судна;
– місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;
– затримок або скасування рейсів і причин затримок та скасування рейсів;
– способів і маршрутів переходу між терміналами аеропорту або проїзду між аеропортами та з
аеропорту до міста;
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– правил та порядку проведення передпольотного та післяпольотного огляду пасажирів і
багажу;
загальних правил виконання пасажирами вимог, пов’язаних з прикордонним, митним,
імміграційним, санітарно-карантинним, ветеринарним, фітосанітарним та іншими видами
контролю, відповідно до застосованих законів;
– місця розташування кімнати матері та дитини, поста правоохоронних органів, довідкової,
медпункту, вбиральні тощо;
– місця отримання багажу та дій пасажира у разі затримки, пошкодження, знищення багажу.
18.2.2. В аеропорту Авіакомпанія або агент з обслуговування забезпечує:
– реєстрацію пасажирів та оформлення багажу до перевезення;
– наземне перевезення пасажирів, їх багажу до місця стоянки повітряного судна та організовує
посадку пасажирів у повітряне судно і завантаження їх багажу;
– організацію висадки пасажирів з повітряного судна та розвантаження багажу, їх наземне
перевезення до відповідного термінала аеропорту прибуття і видачу багажу.
18.2.3. Час проведення реєстрації квитків (початок, закінчення) встановлюється Авіакомпанією.
Час закінчення реєстрації зазначений у пункті 10.1 цих Правил.
18.2.4. Остаточний час закінчення оформлення для посадки пасажирів у повітряне судно
закінчується:
– за 10 хвилин до часу вильоту рейсу, що зазначений у квитку.
В будь якому разі інформація щодо остаточного часу закінчення оформлення для посадки у
повітряне судно доводиться пасажиру Авіакомпанією або її Агентом під час реєстрації на рейс.
Якщо Пасажир прибуде до місця оформлення для посадки у повітряне судно після закінчення
остаточного часу оформлення Пасажирів або з’явиться без необхідних документів для подорожі,
Авіакомпанія має право анулювати бронювання і не приймати пасажира на рейс. У разі
запізнення пасажира на посадку в повітряне судно Авіакомпанія має право не приймати такого
пасажира до перевезення і не зобов’язана затримувати рейс. У разі запізнення пасажира або
неприбуття на посадку в повітряне судно вважається, що пасажир відмовився від польоту.
Про зміну часу закінчення посадки у повітряне судно пасажири додатково інформуються
безпосередньо в аеропорту відправлення шляхом видачи посадкового талону з зазначенням часу
закінчення посадки у ПС.
18.3. Обслуговування Пасажирів на борту повітряного судна
18.3.1. Загальні положення
Авіакомпанія надає пасажирам на борту повітряного судна комплекс послуг залежно від типу та
облаштування повітряного судна, тривалості польоту, часу доби, протягом якої проходить політ,
а також классу обслуговування, що зазначений у квитку. З обсягом послуг і порядок їх надання
можно ознайомитися на сайті Авіакомпанії або зв'язавшись з нашим диспетчерським центром,
який працює 24 години на добу.
18.3.1.1. Авіакомпанія має забезпечити:
– обладнанням пасажирського салону повітряного судна технічними засобами та
системами забезпечення безпеки пасажирів;
– підтримку відповідного температурного режиму в салоні, засобами індивідуального
користування для пасажирів (індивідуальне освітлення, вентилятор, столик для
харчування, система прив’язних ременів безпеки, кисневих та димозахисних масок
тощо);
– підтримку належного санітарно-гігієнічного стану салону повітряного судна;
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– справність та укомплектованість обладнання, інвентарю та засобів обслуговування

пасажирів;
– наявність місць для пасажирів з дітьми та місць з можливістю встановлювати люльки
для немовлят;
– можливість розміщення хворих на ношах та інвалідів;
– надання послуг, які створюють комфорт та відповідають тривалості польоту.
18.3.1.2. Авіакомпанія на борту повітряного судна повинна мати підготовлений персонал у
достатній кількості для здійснення обслуговування пасажирів, у тому числі надання
долікарської допомоги, а також для забезпечення безпеки польоту відповідно до чинних норм та
правил цивільної авіації України.
18.3.2. Харчування й обслуговування напоями
18.3.2.1. Авіакомпанія надає харчування на борту ПС безоплатно, або це обумовлено договором
чартерного перевезення.
18.3.2.2. Гаряче харчування для Пасажирів на борту ПС надається залежно від класу
обслуговування, часу доби та тривалості рейсу. Меню можна уточнити в представництві
авіакомпанії.
18.3.2.3. Спеціальні види харчування (дитяче, вегетаріанське, релігійне, дієтичне або з
морепродуктів) на борту ПС надаються тільки за умови їх завчасного замовлення (не пізніше
ніж за 24 години до вильоту).
18.3.2.4. На кожну годину польоту мінімальна безкоштовна норма надання прохолодних напоїв
становить 100 мл та в разі відсутності харчування – 150 мл на годину польоту. У період з 15
квітня до 14 жовтня включно норма надання прохолодних напоїв - 150 мл.
18.3.2.5. Заборонено вживати на борту ПС алкогольні напої, якщо їх не подав персонал
Авіакомпанії.
18.3.2.6. Авіакомпанія може надавати пасажиру додаткові послуги підвищеної комфортності у
польоті тільки на чартерних рейсах. Перелік додаткових послуг підвищеної комфортності,
порядок їх надання та оплати визначаються договором чартерного перевезення. Авіакомпанія
інформує пасажирів у вибраний нею спосіб про додаткові послуги.
18.3.3. Інформування
Авіакомпанія на борту повітряного судна забезпечує інформування пасажира щодо умов
польоту та загальних правил поведінки пасажира на борту повітряного судна, місцезнаходження
основних та запасних виходів, про умови покидання повітряного судна в аварійних ситуаціях, а
також про місця розташування у салоні повітряного судна індивідуальних засобів захисту та
надувних трапів;
18.3.4. Перша долікарська допомога
Авіакомпанія забезпечує надання першої долікарської допомоги у польоті маючи на борту
повітряного судна аптечки першої допомоги у такій кількості:
– кількість пасажирських крісел від 0 до 99 – 1 одиниця;
– кількість пасажирських крісел від 100 до 199 – 2 одиниці;
– кількість пасажирських крісел від 200 до 299 – 3 одиниці;
– кількість пасажирських крісел від 300 та більше – 4 одиниці.
18.3.5. Розподіл місць на борту повітряного судна
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18.3.5.1. Місця на борту ПС надаються таким чином, щоб Пасажири спеціальних категорій не
заважали, а інші Пасажири мали змогу надати їм допомогу при проведені евакуації у аварійній
ситуації.
18.3.5.2. Заборонено розміщувати в рядах, розташованих біля аварійних виходів, такі категорії
Пасажирів:
– з обмеженими фізичними можливостями;
– вагітних жінок;
– із живими тваринами;
– які не розуміють/погано розуміють українську/російську/англійську мову;
– з великою надмірною вагою;
– які у зв'язку з віком не здатні швидко пересуватися;
– дітей у супроводі дорослих і дітей без супроводу;
– цивільних та кримінальних депортованих;
– неконвойованих і конвойованих депортованих;
– під охороною.
18.3.5.3. Заборонено розміщувати Пасажирів спеціальних категорій таким чином, щоб вони у
випадку аварійної ситуації залишали літак через аварійні виходи на крило.
18.3.5.4. Заборонено розміщувати Пасажирів з обмеженими фізичними можливостями,
Пасажирів з великою надмірною вагою, цивільних і кримінальних депортованих, дітей на
місцях біля проходу.
18.3.5.5. Заборонено розміщувати Пасажирів із живими тваринами біля кухні та туалету.
18.3.5.6. Пасажирам, які здійснюють поїздку у супроводі собаки-поводиря, надаються місця в
кінці салону ПС.
18.3.5.7. Для переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями на борту повітряного
судна Авіакомпанія по можливості забезпечує візки.
18.3.5.8. Перевезення тяжкохворих і хворих на ношах може здійснюватися на чартерних рейсах
тільки у супроводі особи, яка буде забезпечувати догляд за хворим під час польоту.
18.4. Переривання польоту через хворобу Пасажира
При перериванні польоту на проміжній станції (тобто перед пунктом призначення) з причини
поганого самопочуття, поранення Пасажира або за наполяганням лікаря всі витрати (наземне
перевезення, готель, харчування, госпіталь) несе Пасажир.
18.5. Поведінка в польоті
18.5.1. Поведінка Пасажира на борту ПС має бути такою, яка не становить небезпеки або не
загрожує іншим Пасажирам, речам, ПС або його екіпажу. Пасажир не має права заважати
екіпажу при виконанні ним своїх службових обов’язків і має виконувати вказівки Командира
ПС та екіпажу щодо гарантування безпеки польоту ПС та безпечного й комфортабельного
польоту Пасажирів. Пасажир має відмовитися від поведінки, яка може викликати або викликає
протест інших Пасажирів.
18.5.2. З метою забезпечення безпеки польоту Авіакомпанія має право заборонити або обмежити
використання на борту ПС електронної техніки, мобільних телефонів, переносних комп’ютерів,
AВІАКОМПАНІЯ «АЕРОДЖЕТ»

Сторінка - 59 -

Видання № 1
Ревізія № 1
Дата: 26.08.15

ВІДДІЛ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
ПРАВИЛА ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
ПАСАЖИРІВ ТА БАГАЖУ

Сторінка - 60 -

переносних магнітофонів, портативних радіоприймачів, CD плеєрів, передавальних пристроїв, у
тому числі іграшок із радіоуправлінням, портативних рацій тощо (за винятком приладів
штучного слуху та електрокардіостимуляторів).
18.5.3. На борту ПС Пасажир не має права бути в стані сп’яніння (алкогольного або
наркотичного сп’яніння або під впливом будь-якої іншої речовини), який може призвести до
небезпеки або становить небезпеку для інших Пасажирів, речей, ПС або його екіпажу.
Вживання будь-яких алкогольних напоїв на борту повітряного судна дозволяється лише у
кількості, що пропонується Авіакомпанією відповідно до класу обслуговування.
18.5.4. Паління на всіх рейсах Авіакомпанії забороняється.
18.5.5. Якщо Пасажир не дотримується положень пунктів 18.5.2 – 18.5.4 Авіакомпанія має право
вжити заходів, яких вимагає ситуація і які Авіакомпанія буде вважати необхідними для
попередження такої поведінки. До таких заходів можуть належати:
– обмеження переміщення Пасажира по салонах повітряного судна;
– висадка Пасажира;
– відмова в посадці Пасажира на борт ПС у будь-якому пункті за маршрутом перевезення;
– передача Пасажира місцевим державним правоохоронним органам для вжиття відповідних
заходів впливу;
–застосування до Пасажира заходів адміністративного та цивільно-правового впливу
(притягнення до адміністративної відповідальності, звертання до суду про відшкодування
збитків).
– внесення особистих даних Пасажира до списку небажаних Пасажирів з відмовою йому в
подальших перевезеннях будь-якими рейсами Авіакомпанії на термін від 1 до 10 років.
18.5.6. Якщо внаслідок недозволеної поведінки Пасажира, Авіакомпанія була змушена вчинити
певні дії, які потягли за собою додаткові витрати, Пасажир зобов’язаний відшкодувати
Авіакомпанії такі витрати.

19. Повернення сум
19.1. Загальні положення
19.1.1. Авіакомпанія здійснює повернення сум за невикористаний квиток/перевезення (його
частку), якщо інше не обумовлено правилами застосованого тарифу, вказаного у квитку тільки
за власними перевізними документами Авіакомпанії.
19.1.2. Повернення сум за невикористані квитки проводиться з дотриманням вимог правил
застосування тарифів встановлених правилами застосування тарифів Авіакомпанії, розміщених в
системі бронювання авіаквитків та на сайті авіакомпанії оплата здійснюється протягом терміну
дійсності перевізних документів особі, на чиє ім’я оформлений квиток (або її довіреній особі, а
також організації або особі, яка оплатила квиток), яка надала пасажирський купон і
невикористані польотні купони.
У разі якщо оплата була здійснена електронними засобами переказу коштів (банківською
карткою), кошти повертаються на платіжну картку, з якої було здійснено платіж за квиток
19.1.3. Повернення суми здійснюється за місцем оформлення квитка, при пред’явленні особою,
яка має право на таке повернення, документів що ідентифікують її особистість і повноваження
(у випадку звернення представника заявника, надання довіреності є обов’язковим) та документів
за якими здійснюється повернення. Повернення суми за невиконане перевезення (його частку)
здійснюється на підставі письмового звернення (заяви), із зазначенням посадової особи
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Авіакомпанії або Агента до якої звертається заявник, ПІБ особи, що таку заяву подає, дати
звернення, особистого підпису заявника (або його представника) та стислого викладу фактів та
причин звернення, із зазначенням суми що підлягає до повернення.
19.1.4. При поверненні сум зберігається вид валюти і форма оплати вартості квитка.
19.2. Сума повернення
19.2.1. Повернення оплати вважається вимушеним, якщо Пасажир відмовився від перевезення в
результаті того, що Авіакомпанія:
– відмінила або не виконала рейс в розумні терміни згідно розкладу, на який у Пасажира
заброньовано місце і оформлений квиток;
– відмінила посадку ПС в пункті, який для Пасажира є пунктом відправлення, призначення або
зупинки в дорозі;
– змінила клас обслуговування;
– не надала Пасажирові місця відповідно до проведеного раніше бронювання;
– не забезпечила стиковку з рейсом, на який Пасажир має підтверджене бронювання і який
вказаний в тому ж квитку, що і попередній рейс;
– відмовила Пасажирові в перевезенні з причин, викладеним в підпунктах 1, 2 пункту 11.1.
розділу 11.
19.2.2. При вимушеній відмові від польоту, якщо перевезення не було виконане на жодній
ділянці, Пасажиру повертається вся сума, сплачена за перевезення.
19.2.3. При вимушеній відмові від польоту, якщо перевезення було виконане частково,
повертається сума, яка відповідає вартості невиконаної частини перевезення.
19.2.4. Повернення сум при добровільній відмові Пасажира від польоту (добровільне
повернення квитка) проводиться за місцем придбання квитка і регламентується правилами
застосування тарифів Авіакомпанії , розміщених в системі бронювання авіаквитків на сайті
авіакомпанії.
19.3. Право відмовити в поверненні сум
19.3.1. Авіакомпанія має право відмовити в поверненні сум:
– якщо заява про це була подана Пасажиром більше ніж через 30 днів після закінчення терміну
дійсності квитка для польоту;
– за квиток придбаний за спеціальним тарифом, правилами застосування якого не передбачене
повернення сум (у разі придбання квитка за таким спеціальним тарифом Пасажир повинен бути
проінформований Авіакомпанією (її Агентом) про це під час бронювання і в квитку повинна
бути зроблена відповідна відмітка);
19.3.2. Суми за втраченими квитками або виданими замість них дублікатами можуть бути
повернені тільки в претензійному або судовому порядку.
19.3.3. Із суми коштів, що повертаються, Авіакомпанія має право стягувати штраф (збір), який
встановлено Авіакомпанією для таких випадків.
19.3.4. Пасажиру повертається сума всіх невикористаних аеропортових зборів (такс) і зборів
(такс) Авіакомпанії (перевізника).
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19.4. Звільнення від зобов'язань
Авіакомпанія не несе жодної відповідальності і має безперечне право без попередження
відмінити, затримати або перенести виліт повітряного судна на інший час, змінити
передбачений розкладом (планом польоту) маршрут перевезення, а також змінити пункт
посадки, якщо такі дії будуть необхідні для забезпечення безпеки польотів та авіаційної безпеки,
а також на вимогу державних органів відповідно до їх компетенції.
19.4.1. Авіакомпанія не виплачує компенсацію за відмову в перевезенні Пасажира у таких
випадках:
– при відмові в перевезенні у разі надзвичайних обставин;
– у перевезенні відмовлено тому, що уряд реквізував усю або частину ємності повітряного
судна, яке задіяне у відповідному перевезенні;
– Пасажир відмовився пройти перевірку службою авіаційної безпеки або не виконав інструкції,
надані Авіакомпанією (її Агентом або Агентом з обслуговування);
– Пасажир подорожує згідно з безкоштовним квитком або за спеціальним тарифом, який
недоступний для широкого кола споживачів;

20. Звернення пасажирів
20.1. Загальні положення
20.1.1. Пасажир має право звернутися з висловлюванням про своє невдоволення наданим
обслуговуванням. Під зверненням слід розуміти викладені в письмовій або усній формі
пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
20.1.2. Усне звернення Пасажира повинне бути розглянуте негайно за наявністю такої
можливості. Авіакомпанією мають бути вжиті всі заходи для надання Пасажиру ввічливої та
аргументованої відповіді, а також належного обслуговування.
20.1.3. На вимогу Пасажира йому повинна бути надана Книга зауважень та пропозицій.
20.2. Порядок розгляду письмових скарг Пасажирів
20.2.1. Письмове звернення Пасажира повинно бути розглянуто в найкоротші строки, але не
пізніше 30 днів від дня одержання.
20.2.2. У разі неможливості дати вичерпну відповідь, у зазначений вище термін,
сповіщається про причину затримки відповіді й термін її надання.

Пасажир

20.2.3. Загальний термін розгляду письмової скарги не повинен перевищувати 45 днів.

21. Відповідальність Авіакомпанії та межі компенсації за заподіяну шкоду.
21.1. Загальні положення
22.1.1. Відповідальність Авіакомпанії при перевезенні Пасажирів і багажу визначається:
– Монреальскою конвенцією 1999 р.;
– Міжнародними договорами щодо повітряних перевезень;
– угодами між Авіакомпанією та іншими Перевізниками;
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– Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених наказом Міністерства
транспорту та зв’язку України від 30.11.2012 №735 зареєстрованими в Міністерстві юстиції
України 28 грудня 2012 р. за №2219/22531;
– цими Правилами;
– іншими законодавчими та нормативними актами України.
21.1.2. Пасажир має право відхилити запропоновану Авіакомпанією виплату часткового
повернення вартості перевезення або компенсацію за шкоду заподіяну при перевезенні і
вимагати задоволення своїх вимог через суд.
21.2. Загибель і тілесне ушкодження пасажирів. Пошкодження багажу.
21.2.1. Авіакомпанія відповідає за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження
пасажира, тільки за умови, що подія, яка стала причиною загибелі або ушкодження, відбулася на
борту повітряного судна або під час посадки чи висадки пасажира.
21.2.2. Авіакомпанія відповідає за шкоду, заподіяну в разі знищення, утрати або пошкодження
зареєстрованого багажу, лише за умови, що випадок, який став причиною знищення, утрати або
пошкодження багажу, мав місце на борту повітряного судна або тоді, коли Авіакомпанія була
відповідальною за збереження зареєстрованого багажу, однак Авіакомпанія не відповідає за
пошкодження багажу внаслідок його дефекту, якостей чи вад. Стосовно незареєстрованого
багажу, у тому числі особистих речей пасажира, Авіакомпанія відповідає, якщо шкода заподіяна
з її вини або з вини її працівників чи агентів з обслуговування.
21.2.3. Якщо Авіакомпанія визнає втрату зареєстрованого багажу або якщо зареєстрований
багаж не прибув протягом 21 дня з дати, коли він повинен був прибути, пасажир може
пред’явити перевізнику вимоги, що випливають з договору перевезення.
21.3. Відповідальність Авіакомпанії за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в перевезенні.
21.3.1. Авіакомпанія відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в повітряному
перевезенні пасажирів та багажу, однак Авіакомпанія не відповідає за шкоду, заподіяну
внаслідок затримки, якщо доведе, що вона, її працівники та агенти (з продажу та/або
обслуговування) вжили всіх можливих заходів для того, щоб уникнути шкоди, або що вона
(вони) не мала (мали) змоги вжити таких заходів.
21.3.2. Відповідальність Авіакомпанії за неналежне перевезення в будь-якому випадку обмежена
реальними збитками, доведеними пасажирами.
21.4. Звільнення від відповідальності
21.4.1. Якщо Авіакомпанія доведе, що шкода була завдана або її виникненню сприяли
недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність особи, яка вимагає відшкодування, або особи, від
якої походять її права, Авіакомпанія повністю або частково звільняється від відповідальності
перед особою, яка вимагає відшкодування, у розмірі, в якому такі недбалість, неправомірна дія
чи бездіяльність спричинили шкоду або сприяли її виникненню.
21.4.2. Якщо вимогу про відшкодування у зв’язку зі смертю або тілесним ушкодженням, яких
зазнав пасажир, заявлено особою, іншою, ніж пасажир, Авіакомпанія так само повністю або
частково звільняється від відповідальності настільки, наскільки доведе, що недбалість, інша
неправомірна дія чи бездіяльність цього пасажира спричинили шкоду або сприяли її
виникненню.
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21.5 Компенсація у випадку загибелі або тілесного ушкодження пасажирів.
21.5.1. Авіакомпанія не може виключити чи обмежити свою відповідальність за шкоду, яка
спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, за умов, зазначених у пункті 21.2,
сумою у розмірі 113100 СПЗ для кожного пассажира.
21.5.2. Авіакомпанія не відповідає за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження
пасажира і сума якої перевищує зазначені у пункті 21.5.1 цієї глави розміри, за умов, зазначених
у пункті 21.2, якщо Авіакомпанія доведе, що:
– така шкода не була заподіяна через недбалість або іншу неправомірну дію чи
бездіяльність Авіакомпанії або її службовців чи агентів з обслуговування;
– така шкода заподіяна виключно через недбальство або іншу неправомірну дію чи
бездіяльність третьої сторони.
21.5.3. Авіакомпанія повинна негайно, але у будь-якому разі не пізніше ніж протягом
п’ятнадцяти днів після ідентифікації фізичної особи, яка має право на отримання компенсації,
здійснити авансовий платіж, який не повинен бути менше ніж 16000 СПЗ.
21.5.4. Під час оформлення квитка Авіакомпанія забезпечує надання пасажиру в письмовому
вигляді основних положень, які регулюють відповідальність Авіакомпанії перед пасажиром та
за його багаж. Крім того, Авіакомпанія зобов’язана надати пасажиру письмове повідомлення
про застосовані обмеження відповідальності Авіакомпанії щодо пасажира та багажу.
21.6. Межі відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок затримки.
21.6.1. Відповідальність Авіакомпанії за шкоду, заподіяну внаслідок затримки під час
перевезення пасажирів будь-яких рейсів, обмежується сумою 4694 СПЗ стосовно кожного
пассажира.
21.6.2. Відповідальність Авіакомпанії у випадку знищення, втрати, пошкодження або затримки в
перевезенні зареєстрованого багажу обмежується сумою 1131 СПЗ (за мінімальну норму
безкоштовного перевезення багажу, встановлену уповноваженим органом з питань цивільної
авіації) стосовно кожного пасажира. Авіакомпанія не несе відповідальності зашкоду, заподіяну
внаслідок затримки, якщо доведе, що вона, її службовці та агенти з обслуговування вжили всіх
заходів, які могли б бути необхідними для того, щоб уникнути шкоди, або що для неї(них) було
неможливо вжити таких заходів.
21.6.3. Відповідальність Авіакомпанії у разі перевезення багажу із заявленною цінністю
визначається сумою заявленої цінності багажу.
21.6.4. Межі відповідальності, установлені пунктами 21.5, 21.6 цього розділу, не
перешкоджають суду додатково ухвалити рішення відповідно до застосованих законів про
відшкодування всіх або частини судових та інших пов'язаних із судовим розглядом витрат,
понесених позивачем, у тому числі процентів, за винятком випадків, якщо сума, присуджена в
порядку відшкодування шкоди, крім судових та інших пов’язаних із судовим розглядом витрат,
не перевищує суми, яку Авіакомпанія письмово запропонувала позивачу протягом шести
місяців з дня заподіяння шкоди або до початку судового процесу, якщо ця дата є пізнішою.
21.7. Переведення валютних одиниць.
21.7.1. Суми, зазначені в спеціальних правах запозичення, у цьому розділі розглядаються як
такі, що стосуються спеціальних прав запозичення, як вони визначені МВФ. Переведення таких
сум у національну валюту у випадку судових розглядів або розглядів претензій пасажирів
відбувається відповідно до вартості валют у спеціальних правах запозичення на дату ухвали
суду чи прийняття рішення Авіакомпанією за претензією пасажира.
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22. Претензії та позови.
22.1. Загальні положення щодо порядку пред’явлення претензій та подачі позовів.
22.1.1. Будь-який позов щодо відповідальності Авіакомпанії стосовно заподіяної шкоди при
перевезенні може бути поданий відповідно до умов і меж відповідальності, які передбачені
Монреальською конвенцією та чиним законодавством України, без шкоди для визначення кола
осіб, що мають право на позов, та їх відповідних прав.
22.1.2. Загальна сума відшкодування, яка може бути одержана від фактичного перевізника, який
здійснював перевезення, від перевізника за договором та від його працівників і агентів з
продажу та/або обслуговування, які діяли в межах своїх обов'язків, не може перевищувати
максимального відшкодування, яке на підставі цих Правил може бути стягнуто з перевізника
за договором або з фактичного перевізника, при цьому жодна із зазначених сторін не відповідає
в розмірі, більшому, ніж межа відшкодування, що застосовується до цієї особи.
22.1.3. Якщо позов пред'явлено до працівника чи агента Аваікомпанії (з продажу та/або
обслуговування) у зв'язку зі шкодою, про яку йдеться в цих Правилах, такий працівник або
агент Аваікомпанії (з продажу та/або обслуговування), якщо він доведе, що діяв у межах своїх
службових обов'язків, має право посилатися на умови та межі відшкодування, на які має
право посилатися Аваікомпанія.
22.1.4. Авіакомпанія зобов'язана розглянути претензію і повідомити заявника про її задоволення
чи відхилення з обґрунтуванням підстав протягом трьох місяців з дати її отримання, якщо
перевезення, у зв'язку з яким була висунута претензія, повністю здійснювалося одним
перевізником. Якщо в такому перевезенні брали участь інші перевізники, строк розгляду
претензії може бути продовжено до шести місяців з урахуванням чинних правил врегулювання
претензій такими перевізниками.
22.1.5. Претензії розглядаються в порядку, установленому Авіакомпанією. Отримавши
претензію, Авіакомпанія залежно від її складності та достатності претензійних документів,
відсутність яких унеможливлює розгляд претензії по суті заявлених вимог, надсилає заявнику
протягом 15 днів з дати реєстрації претензії повідомлення-запит, у якому інформує заявника про
отримання претензії, про необхідність у разі потреби пред’явлення додаткових документів і про
строки розгляду претензії після одержання документів, яких не вистачає.
22.1.6. У випадку смерті особи, яка несе відповідальність, позов про відшкодування збитків
подається відповідно до умов цього розділу до осіб- правонаступників, які на законній підставі
представляють таку особу або розпоряджаються її майном.
22.1.7. Будь-який позов про відповідальність, що стосується перевезення, яке здійснюється
фактичним перевізником, може бути за вибором позивача подано до цього перевізника або до
перевізника за договором чи до обох – разом чи окремо. Якщо позов подано лише до одного з
цих перевізників, він має право залучити до справи в суді й іншого перевізника, до якого подано
позов, при цьому процедура такого залучення та його наслідки визначаються застосованими
законами.
22.1.8. У разі якщо Авіакомпанія виплачує компенсацію або надає послуги, що передбачені
цими Правилами, жодне з положень цього розділу ніяким чином не регламентує питання про те,
чи має особа, яка згідно з положеннями цих Правил є відповідальною за шкоду, право регресу
до будь-якої іншої особи.
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22.2. Порядок висування претензій та подачі позовів стосовно неналежного перевезення
пассажира.
22.2.1. Якщо претензія висувається на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок затримки в
перевезенні пасажира, сума компенсації обмежується сумою, що зазначена в пункті 21.6 розділу
21 цих Правил. Сума претензії має бути доведена заінтересованою особою.
22.2.2. Позови про відповідальність Авіакомпанії щодо неналежного перевезення пасажира
мають бути подані за вибором позивача до суду за місцем реєстрації Авіакомпанії, за
місцезнаходженням її головного офісу або за місцезнаходженням офісу Авіакомпанія, де було
укладено договір перевезення, в строки згідно з чинним законодавством з дати його прибуття до
місця призначення або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути до місця
призначення, або з дати, коли припинилося перевезення. Позови про відповідальність
Авіакомпанії щодо неналежного перевезення пасажира можуть бути подані у встановлені чиним
законодавством строки без попереднього висування претензії до Авіакомпанія.
22.2.3. Позов про відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті загибелі або тілесного
ушкодження пасажира, може бути подано до відповідного суду на території держави-сторони,
що приєдналася до Монреальської конвенції, в якій пасажир на момент події має основне й
постійне місце проживання й до/із якої Авіакомпанія надає послуги, пов'язані з повітряним
перевезенням пасажирів на власних повітряних суднах чи на повітряних суднах іншого
перевізника на підставі комерційної угоди, і в якій цей перевізник здійснює діяльність,
пов'язану з повітряним перевезенням пасажирів, використовуючи приміщення, орендовані
самою Авіакомпанією чи іншим перевізником, з яким вона має комерційну угоду, або які
належать їй або такому іншому перевізнику.
22.2.4. Право на відшкодування шкоди втрачається, якщо позов про відповідальність не подано
у строки згідно з Монреальською конвенцією та чинним законодавством України з дати
прибуття за призначенням, або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути, або з дати
зупинення перевезення.
22.3. Порядок висування претензій та подачі позовів стосовно неналежного перевезення
багажу.
22.3.1. Отримання зареєстрованого багажу особою, яка має право на його отримання, без
пред'явлення претензій передбачає до доведення протилежного, що багаж було доставлено у
належному стані й відповідно до перевізного документа або запису, який зберігається іншими
засобами збереження інформації.
Пасажир повинен засвідчити протилежне шляхом оформлення акта про неналежне перевезення
багажу (PIR – Property Irregularity Report) або Акта про пошкодження багажу (DBR – Damage
Baggage Report) до виходу з багажного відділення аеропорту.
22.3.2. У випадку неналежного перевезення зареєстрованого багажу пасажир повинен надіслати
Авіакомпанії претензію негайно після виявлення пошкодження (втрати частини вмісту багажу)
й протягом семи календарних днів з дати отримання зареєстрованого багажу. У випадку
затримки в перевезенні багажу претензія повинна бути заявлена протягом 21 календарного дня з
дати, коли багаж було передано у розпорядження пасажира.
22.3.3. Претензії щодо втрати багажу висуваються до Авіакомпанії після того, як багаж буде
визнано втраченим. Багаж уважається втраченим, якщо його не виявлено за результатами
розшуку протягом 21 календарного дня з дати, наступної за тією, коли багаж повинен був
прибути до місця призначення. У такому випадку претензія до Авіакомпанії повинна бути
висунута протягом двох років з дати прибуття повітряного судна до місця призначення або з
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дати, коли повітряне судно повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли
припинилося перевезення.
22.3.4. Будь-яка претензія щодо неналежного перевезення багажу повинна бути подана
письмово та вручена або відправлена у строки, зазначені в пункті 22.3.2. цього розділу. До
претензії мають бути додані всі необхідні документи, що підтверджують права пасажира
вимагати відшкодування залежно від того, щодо чого висувається претензія, у тому числі квиток
(маршрут-квитанцію), фіскальні чеки оплати послуг, квитанція про оплату наднормового
багажу, відривний талон багажної ідентифікаційної бирки, акт про неналежне перевезення
багажу, довідки про затримки та інші документи, що можуть прискорити розгляд претензійних
вимог. Сума претензії має бути доведена заінтересованою особою.
22.3.5. Відповідальність Авіакомпанії щодо знищеного або втраченого багажу обмежується
сумою, зазначеною у пункті 21.6.2 розділу 21.6 цих Правил. Якщо пред’являється претензія
стосовно частково втраченого багажу, то компенсація розраховується, виходячи з ваги
втраченого багажу та вартості 1 кг. Вартість одного кілограма відшкодування частково
втраченого багажу розраховується, виходячи зі встановленого розміру відшкодування,
відповідно до пункту 21.6.2 розділу 21.6 цих Правил та встановленої уповноваженим органом з
питань цивільної авіації мінімальної норми безкоштовного перевезення багажу.
22.3.6. Якщо претензія висувається стосовно відшкодування частково втраченого багажу вагою
до 1 кілограма, то для відшкодування вартості частково втраченого багажу можуть
використовуватись вагові показники, зазначені у рекомендованій практиці ІАТА 1751 (додаток
А).
22.3.7. Якщо претензія висувається стосовно пошкодження упаковки багажу, компенсації
підлягають витрати на її ремонт. У випадку неможливості подальшого використання
пошкодженої упаковки багажу компенсації підлягає її вартість, яку підтверджує зацікавлена
особа. Якщо у заявника відсутні документи, якими можна підтвердити вартість пошкодженої
упаковки багажу, компенсація здійснюється таким самим чином, як при частково втраченому
багажу.
Авіакомпанія не несе відповідальності за наступні види пошкодження багажу: зламані
коліщатка та ніжки валіз, сумок тощо; загублені ремінці та петельки; незначні потертості або
подряпини, пошкодження як результат надмірного наповнення валізи; пошкодження ручки
валізи або сумки; пошкодження крихких речей або продуктів, що швидко псуються;
пошкодження предметів, які неналежно упаковані.
22.3.8. Якщо претензія висувається на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок затримки в
перевезенні багажу, сума відшкодування обмежуєтьсясумою, зазначеною у пункті 21.6.2 розділу
21.6 цих Правил. Сума претензії має бути обґрунтована заінтересованою особою.
22.3.9. Позови про відповідальність Авіакомпанії щодо неналежного перевезення багажу мають
бути подані за вибором позивача до суду за місцем її реєстрації, за місцезнаходженням його
головного офісу або за місцезнаходженням офісу Авіакомпанії, де було укладено договір
перевезення, у строки згідно з чинним законодавством з дати його прибуття до місця
призначення або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути до місця призначення, або
з дати, коли припинилося перевезення.
22.3.10. Право на відшкодування шкоди втрачається, якщо позов про відповідальність не подано
у строки згідно з Монреальською конвенцією та відповідно до чинного законодавства з дати
прибуття за призначенням, або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути, або з дати
зупинення перевезення.
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22.3.11. За відсутності претензій у згадані в пунктах 22.2.2, 22.2.3 цієї глави строки при
міжнародних повітряних перевезеннях жодні позови до Авіакомпанії щодо неналежного
перевезення багажу не приймаються, крім випадків застосування Авіакомпанією обману.
Висування претензій щодо неналежного перевезення багажу на внутрішніх рейсах здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.

23. Інформування Пасажира
23.1. Положення цього розділу поширюється на Авіакомпанію та її Агентів з продажу
перевезень та обслуговування на території України.
23.2. Авіакомпанія (її Агент з продажу) в офісі з оформлення перевезень зобов'язана розмістити
на видному та доступному для споживачів місці таку інформацію:
– свою повну назву, юридичну адресу;
– копії дозвільних документів (ліцензії, сертифікати, свідоцтва) щодо здійснення перевезень
(продажу перевезень);
– телефон Державної авіаційної служби України;
– книгу зауважень та пропозицій.
23.3. Авіакомпанія (її Агент з продажу) під час оформлення квитків обов'язково повинна
довести до відома Пасажира таку інформацію:
– Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених наказом Міністерства
транспорту України від 30.11.12 №735 зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 28
грудня 2012 р. за №2219/22531;
– ці Правила на паперовому носії у вигляді Пам'ятки для Пасажира Авіакомпанії (у разі продажу
перевезень on-line через систему Інтернет, - в електронному вигляді через сайт, на якому
здійснюється бронювання перевезень);
– вартість перевезення за відповідним маршрутом - усно у пункті продажу квитків при
бронюванні (у разі продажу перевезень on-line через систему Інтернет - у електронному вигляді
через сайт, на якому здійснюється бронювання перевезень, або вказавши необхідну інформацію
у роздруківці маршруту);
– вартість, умови й обмеження при перевезенні за спеціальним тарифом - усно при бронюванні
(у разі застосування електронного квитка - через сайт, на якому здійснюється бронювання);
– адміністративні формальності при подорожі за відповідним маршрутом - усно при
бронюванні;
– межі відповідальності Авіакомпанії при перевезенні Пасажира і багажу - у квитку або
роздруківці маршруту;
– суми компенсації за затримку в перевезенні - усно в представництві Авіакомпанії (Агента з
обслуговування) в аеропорту у випадку затримки в перевезенні;
– заборонені до перевезення речі й товари - у квитку або роздруківці маршруту;
– перелік та норми надання послуг у бізнес/преміум та економічному класах обслуговування –
на вимогу Пасажира;
– обмеження щодо перевезень пасажирів з обмеженою рухливістю та необхідність замовлення
спеціального обслуговування під час бронювання;
– права пасажирів у випадку відмови в перевезенні, анулювання або затримки рейсу;

AВІАКОМПАНІЯ «АЕРОДЖЕТ»

Сторінка - 68 -

Видання № 1
Ревізія № 1
Дата: 26.08.15

ВІДДІЛ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
ПРАВИЛА ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
ПАСАЖИРІВ ТА БАГАЖУ

Сторінка - 69 -

23.4. Авіакомпанія під час реєстрації повинна забезпечити пасажирів розбірливою та чітко
видимою інформацією такого змісту: «Якщо вам відмовлено в перевезенні або ваш рейс
скасовано чи затримано не менше ніж на дві години, запитайте біля стійки реєстрації або пункту
виходу на посадку письмове повідомлення, в якому зазначено ваші права, зокрема стосовно
отримання компенсації та допомоги».
23.5. Перевізник, який відмовляє в перевезенні або скасовує рейс, має надати кожному
пасажиру, якого це стосується, письмове повідомлення, в якому викладено правила надання
пасажирам компенсації та допомоги. Перевізник має забезпечити таким самим повідомленням
пасажира, рейс якого затримано принаймні на дві години. Контактна інформація для
направлення запитів щодо порушення прав пасажира на компенсацію або допомогу має також
надаватися в письмовій формі.
23.6 Для інформування глухих та осіб з погіршеним зором й іншими суттєвими вадами, що
утруднюють або унеможливлюють їх самостійне ознайомлення з візуальною чи звуковою
інформацією, в аеропорту відправлення/прибуття мають використовуватися відповідні
альтернативні засоби інформування.

Виконуючий обов’язки
Начальника відділу авіаперевезень
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