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J ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
ЦЫ1 стаццарт встановлює Тфміїїн та визначеній понять у галузі 

цивільної авіації, що стосуються призначення, складових сяемеїггів та 
характеристик аеродромів.

До стандарту не включаю терміни та визначешія загальних авіа
ційних та технічних понять.

Цей сгацдарт не поширюється на терміни та визначення іцодо 
війшсових аеродромів.

Терміни, регламентовані цим стандартом, є обов’язковими для 
використання в нормативній документації, у довідковій та навчально 
методичній літературі, що належить до сфери будівницгва та експлуа
тації аеродромів, а також для робіт з стандартизації чи в разі вико
ристання результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для ком
п’ютерних систем.

Вимоги сгацдаргу чинні для використання в роботі піцириємсі-в, 
установ, організаціП, що діють на території України, технічіліх комі
тетів з стаццартизації, науково-технічних та іижснфішх товариств, мі
ністерств (відомств).

Терміни та визначення, встановлені у стаїщврті, відповідають 
термінологічним р омецпаїдям Міжиародіюї організації ідшілі.иої авіа
ції (ІСАО).

Внлмша офіїїШнс



2 о с н о в т  ПОЛОЖЕННЯ
11 Для кожного пошггпі встановлено один стандартизований тер

мін.
2.2 Наявність квадратних д^жок у термінологічній етапі означає, 

що до неї включено два (три) іермиш, які мають спільні терміноелшеши.
В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазна

ченням номера тієї самої статті.
2.3 Наведені визначення можна в разі необхідності змінювати, 

вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовува
них термінів, зазначаючи об’єкти, що входять в обсяг визначуваного 
поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, визна
чених у стандарті.

2.4 У стандарті, як довідкові, подано російські відповідники 
стандартизованих термінів та їхні визначення.

Якщо ви::начення терміна російською мовою відсутнє в чинних 
державних російськомовних стандартах, то подається переклад терміна 
та визначення російською мовою в круглих дужках.

2.5 У стандарті наведено абеткові покажчики українських та ро
сійських тотмінів.

2.6 Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом, а 
їхні короткі форми, подані абревіатурою чи словосполученням, — світ
лим шрифтом.

З ОСНОВНІ п о н я т т я
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3.1 цивільний аеродром; аерод- ги 
ром
Земельна ділянка, спеціально об
ладнана для зльоту, посадки, ру- 
лііпія та сгояння літаків, що вклю
чає летовище і регламентовані зо
ни радіосвітлотехнічних засобів, 
розташованих у межах основно
го землевідводу, і використову
ється для господарських потреб

3.2 цивільний вертодром; верто- ги
дром
Земельна ділянка чи спеціально 
обла  ̂ашна плоиіадка на будь-яких 
спорудах, що забезпечує зліт, по
садку, рулішія та стояння вертэ- 
шютіп, і використовується дпя гос
подарських П О 'ф е б

(гразхданский аэродром; 
аэродром
Земельный участок, специально 
оборудованный для взлета, по- 
садкі:, руления и стоянки само
летов, включающий летное по
ле и регламешированные зоны 
радиосветотехнических средств, 
расположенные в границах ос
новного землеотвода, и исполь
зуемый в хозяйственных целях)

(гражданский вертодром; верто
дром
Земепы1ый участок или специаль
но оборудоваїшая площадка на 
каких-либо сооружениях, обес
печивающая впет, посадку, руле
ние н стоянку вфтолегов, исполь
зуемых в хозяйствешіьіх целях)
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3.3 посадковий MaitKaHHioc 
Земельна ділянка чи спеціально 
іцдготоаігаїа площадеа мінімаль
но допу стимих розмірів на будь- 
]осих спорудах, що забезпечують 
зліт і посадку вертольота без ви
користання впливу повіїряної по
душки

3.4 цивільний гідроаеродром; 
гідроаеродром
Водна ділянка з прилеглою при- 
бфежною територією, спеціально 
облад нана д ля зльоту, посадки, ру
ління та стояння щролішсів, яка ви- 
корисіовуєпіся для гошодарських 
потреб

3.5 відокремлений майданчик 
Земельна ділянка за межами ос
новного землевідводу аеродро
му [вертодрому], призначена для 
розташування деяких інженер
них споруд, комунікацій та об
ладнання

3.6 летовище
Часшна аерофому [віфтодфому], 
на якій розташована одна чи де
кілька літних смуг, руліжні до
ріжки, перони, місця тривалого 
стояння та майданчики спеціаль
ного призначення

3.7 приаеродромва [прнверто;фом- 
на] територіа
Обмежена регпамешованими роз
мірами місцевість навколо aqio- 
дфому [вертодрому], для якої гс£а- 
новлшо сподальгі вимоги дг роз
ташування різних ' ‘*‘асгл, а їх 
ВИСОГПІС положення КиНір/- /ІЮЮТЬ, 
враховуючи умови бехг к л;,от>'

ПІ (посадочная площадка
Зшепьньїй участок или специаль
но подготовленная площадка ми
нимально допустимых размеров 
на каких-либо сооружениях, обес
печивающие взлет и посадку вд>- 
толега без использования влия
ния воздушной подушки)

ш  (гражданский гидроаэродром; 
гщфоаэродром
Водный участок с прилегающей 
прибрежной территорией, специ
ально оборудованный для взле
та, посадки, руле>п1я и стоянки 
гидросамолетов, используемых 
для ХОЗЯЙСІВеїГ гпІХ целей)

ги (обособленная п' оіпядка
Земельный у іЗ.гок вне границ
основного за jic грола аэродро
ма [вертгдро. г, ' прел»-;аіначш- 
ный длх распояожемия иекоі о- 
рых инженерных сооружавій, кохі- 
мушгсашш и оборудоваїшя)

ги (летное поле
Часть изродрома [вертодрома), 
па кагорой расположена одїіа или 
нескоізко лстных полос, рулеж
ные дорожки, nq)poHbi, места дли- 
таїьж'й стоянки и лющадки спе
циального назначения)

ги (приаэродромная [привертодром- 
ная] территория 
Ограничамш рсшаменпфованны- 
ми размерякш местность вокруг 
аэродрома [вертодрома], для ко
торой установлены специальные 
требования к размещению раз
личных объектов, а их высотное 
положение конгроліфуют, исходя
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та заходжешм на посадку повіт
ряних кораблів

3.8 смуга повітряних підходів;
спп
Ділянка ВСШІ0ВПО1ИХ розмірів іфи- 
ап>одромної [привертодромної] 
TqJHTopii', прилегла до кінця літ
ної смуги, над якою повітряні 
кораблі викон>тоть початковий 
етап набирашія висоти під час 
зльоту та кінцевий етап знижен
ня під час заходження на посад
ку

3.9 літна смуга; ЛС
Ділянка лсговища, прюначена для 
зльоту та посадки повітряних ко
раблів, на якій розміщено злітно- 
посадкову смугу, бічні смуги без
пеки та прикіїщеві смуги гальму
вання

3.10 злітно-оосядковя смуга;
ЗПС
Ділянка літної смуги, спеціаль
но гадготовлена для зльоту та по
садки повітряних кораблів

3.11 розширена ДІЛШПСЯ злітно- 
посадковоТ смуги; розипфена ді
лянка ЗПС
Збільшеної ширини ділянка зліт
но-посадкової смуги, призначе
на дня убезпечення розвороту по
вітряного корабля

3.12 бічна смуга безпеки; БСБ
Спеціально підготовлена ділян
ка літної смуги, що прилягає до 
бічної межі злітно-посадкової

из условий безопасїіоста ьзлета и 
захода на посадку воздушных су
дов)

ru  (полоса воздушных подходов; 
ПВП
Участок установленных размеров 
1фиаэро;фомной [гфивдітодрок- 
ной] территории, гримыкающийк 
концу летной полосы, над которым 
воздушные суда выполняют началь
ный этап набора высоты при взле
те и конечный этап снижения при 
заходе на посадку)

ги (летная полоса; ЛП
Участок летаого поля, предназ
наченный для взлета и посадки 
воздушных судов, на котором рас
положены взлетно-посадочная по
лоса, боковые полосы безопас
ности и концевые полосы тор
можения)

П1 (взлетно-посадочнаяполоса; ВПП 
Участок летной полосы, специ
ально подготовленный д ля взле
та и посадки воздушных судов)

ги (уширенный участок взлетно-по
садочной полосы; уоіиреніїьій учас
ток ВПП
Увеличенной ширины участок 
взлетно-посадочной пол9сы, 
предназначооіьій для обеспече
ния безопасности при разворо
те воздушного судна)

ги (боковая полоса безопасности; 
БПБ
Специально подготовленный учас
ток летной полосы, примьпса-
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смуги І прюначена для зменшен
ня ргаику пошкодження повіт
ряного корабля, якщо він вико
тився 38 бічі^ межу під час зльо
ту чи посадки

3.13 прикінцева смуга гальмуван
ня; пксг
Спеціально підготовлена ділян
ка літної смуги, що прилягає до 
торщ>ової межі злітно-посадко
вої смуги і призначена для змен
шення ризику пошкодження по
вітряного корабля, якщо він ви
котився за торщіову межу щд час 
посадки чи перерваного зльоту

3.14 прикінцева зопа безпека; 
ПКЗБ
Пршіегла до торцьової межі літ
ної смуги грунтова ділянка, при
значена для зменшення ризику 
пошкодження повітряного ко
рабля, якщо він викотився за 
торцьову межу чи здіїіснив по
садку з недольотом до алітао'По
садкової смуги

3.15 смуга, вільна від перешкод
Прилегла до кііщя літної смуги 
ді;шнка місцевості, над якою 
здійснюється початковий етап 
набирання висоти до встановле
ного рівня, який визначає дис- 
таїщію продовженого зльоту по
вітряного корабля

3.16 тверде покриття аеродрому 
[вертодрому]; aepo^if iJMHe [верто- 
ді)омне] покриггя 
Споруда на аеродромі (верто-

ющий к боковой грашще взлет
но-посадочной полосы и пред
назначенный для уменьшения рис
ка повреждения воздушного суд
на, выкатившегося за ее боко
вую грашщу при взлете или по
садке)

ги (коїщевая полоса торможения; 
КПТ
Специально подготовленный учас
ток летной полосы, примыка
ющий к торцевой границе взлет
но-посадочной полосы и пред- 
назначашый для уменьшения рис
ка повреждения воздушного суд
на, вьпсатившегося за торцевую 
ірагшцу 1фи посаоке или прерв ан- 
ном взлете)

ги (концевая зона безопасности; 
КЗБ
Примыкающий к горцевой гра
нице летной полосы фуетовый 
участок, предназначенный для 
уменьшеїіия риска повроедешія 
возд^тиного судна, выкагившего- 
ся за торцев)1о границу или со- 
вд>шипшего посадку с недолетом 
до взлетно-посадочной полосы)

ги (полоса, свободная от препятст
вий
Примьпсаюший к концу летной 
полосы участок местности, над 
которым прошво;(Ится началь
ный этап набора высоты до ус
тановленного уровня, огределяю- 
щего дистанцию продолженно
го язлега воздушного судна)

ги (твфдое покрьпне аэродрома [вер- 
тодрома]; аэродромное [верто- 
дромное] покрьггие 
Сооружешіе на аэродроме [вер-
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фомі], ЩО оспадаеться з конст
руктивних шарів власне покрит
тя, штучної та природної основ 
і призначена для сприйняття на
вантаження від повпряних кораб
лів

3.17 узбочшш аеродромного [вер- 
тодромного] покриття; узбочина 
Грунтова ділянка летопшца, при
легла до таердоі о покрипя зліт
но-посадкової смуга, руліжної до
ріжки, пфону, місць тршалого сто
яння чи майпдапика шеціального 
іфизначення, яка забезп^є водо- 
відредешм і підвиїцує безносу еко- 
плуатації повітряних кораблів

3.18 вимостка аеродромного [вер- 
тодромного] покриття; вимост
ка
Частина узбочини, укріплена в 
місці межування з аеродромним 
[вертодромним] покриттям і при
значена запобігати іфошпсненню 
стічної води у природну основу 
покриття та пом'якшуваїм пере
хід від жорсткішого аеродром
ного [вертодромного] покриття 
до грунтової поверхні

3.19 укріплена узбочтя яс|ю;фом- 
ного [вертодромного] покриття;
укріплена узбочина 
Частина узбочини з твердим по
криттям, іфиіначсна для захис
ту грунтової поверхні від виду
вання газовими струме>іями авіа
ційних двигунів, забезпечення 
проїзду транспортних засобів, а 
також дня пом’якшшня переходу

тодроме], состоящее из конструк
тивных слоев собственно покры
тия, искусственного и естествен
ного оснований и предназначен
ное для восприятия нагрузки от 
воздушных судов)

ги (обочина аэродромного [верто
дромного] покрытия; обочина 
Грунтовый участок летного по
ля. щжіїегающий к твердому по
крытию взлетно-посадочной по
лосы, рулежной дорожки, пер
рона, мест длительной стоянки 
или площадки специального на
значения, который обеспечива
ет в6ДСС?159Д и повьшіает безопас
ность зксплуатациїї' «оздушных 
судов)

ги (отмостка аэродромного [верто
дромного] поіфьпия; отмоспш 
Часть обочины, укрепленная в 
месте тфимыкания к аэродромно
му [вертодромному] покрытию, 
назначение которой предупре
дить попадание сточной воды в 
есгествеиное основание ПОІфЬГТИЯ, 
а также смягчить пфеход от более 
жесткого аэродромного [верто
дромного] ПОІфЬПИЯ к грунтовой 
поверхности)

ги (укрепленная обочина аэродром
ного [вq)тoдpoмнoгo] покрытия; 
укрепленная обочина 
Часть обочины с твердым по
крытием, предназначенная для 
защиты грунтовой поверхности 
от выдувания газовыми струями 
авиациошіьіх двигателей, обеспе
чения проезда транспортных 
средств, а также для смягчения
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ВІД жорспсішого аеро^фомного 
[вертодромного] покриття до 
грунтової повфхні та поліпшен
ня умов водовідведення

3.20 руліжна доріжка; РД 
Ділянка леговища, спещалыю під
готовлена для руління та букси
рування повітряних, кораблів

3.21 смуга рулІжноТ доріжки; сму
га РД
Ділянка легговища встановленої 
ширини, розташована симетрич
но відносно осьової лінії руліж- 
ної доріжки і призначена для 
зменшення ризику пошкоджен
ня повітряного корабля у разі ви
падкового його виходу за межі 
руліжної доріжки

J.22 аерои
Спеціально обладнана ділянка ле- 
товища, призначена дня стоян
ня повітряних кораблів на час 
посадки та висадки пасажирів, 
завантаження й розвантаження 
вантажів та операпшного техніч
ного обслуговування повітряних 
кораблів

3.23 місця тривалого стошош по- 
вітріших кораОлів; МТС 
Спеціально обладнана ділянка ле- 
товища, призначена дня стоян
ня і технічного обслуговування 
приписаних ПОВІТ]) яких кораб
лів

3.24 маііиіанчик спсі’''иіьіюго ири- 
значешш; спеціальний маі^анчик 
Спшіально облцонана ділянка ле-

перехода от более жесткого аэ
родромного [вертодаомного] по- 
крьпия к грунтовой поверхносга 
и улучшения условий водоотво
да)

ш  (рулежная дорожка; РД
Участок легаого поля, специаль
но подготовленный для руления 
и букофовки воздушных судов)

ги (полоса рулежной дорожки; по
лоса РД
Участок лепюго поля установ- 
леїшой шнршіьі, расположешаїй 
симметрично относительно осе
вой лшши рулежной дорожки и 
прелназначешіьій для сішжеііия 
риска повреждения воздушного 
судна, случайно вышедшего за 
границы рулежной дорожки)

ги (перрон
Специально оборудованный уча
сток легаого поля, предназначен
ный для стояііки воздушных су
дов на период посадки и высад
ки пассажиров, погрузки и раз
грузки гру-зов, а также оператив
ного технического оба^оюшания 
воз^оушных судов)

ги (места длительной стоянки воз
душных судов; МДС 
Специально оборудованный учас
ток легаого поля, предназначен
ный для стоянки и технического 
обо^живания Гфишісньїх воздуш
ных судов)

ги (площадка специального назна 
чения; специальная площадка 
Специально оборудованный учас-
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товища, призначена для виконан
ня певш« видів обслуговування 
повіїряних кораблів

3.25 місце стояння повітряного ко
рабля; МС
Ділянка на iiq>0Hi, місцях іри- 
валого стояння чи майданчику спе
ціального призначення, яка при
значена для стояння та обслу- 
гов}'вання повітряного корабля

ток леїного поля, преднюначен- 
НЫЙ для вьшолнения определен
ных видов обслуживания воздуш
ных судов)

ru  (место стоянки воздушного суд
на; МС
Участок на перроне, местах дли
тельной стоянки и шіощадке спе
циального назначения, который 
предназначен для стоянки и об
служивания воздушного судна)

4 СУПУТШ ПОНЯТТЯ

4.1 клас аерощюкіу (вертодрсшу, 
посадкового майданчика]
Кодове позначення, уведене з ме
тою уніфікації вимог до аерод
рому [вертодфому, посадкового 
майданчика] для забезпечення 
відповідносгі його характерисіик 
типам повітряних кораблів, що 
експлуатуються
Прю^тп 1. Клас аеродрому вюначвсп- 
са класом головної злпно-іюсваковоі сму
ги.
Прині-п» І. Клас вертодрому [посадко
вого маДцшчиха) вюначасіьса класом вер
тольотів

ги (класс аэродрома [вертодрома, 
посадочной площадки]
Кодовое обозначоше, введенное 
с целью унификации требований 
к аэродрому [вертодфому, поса
дочной площщцсе] для обеспечения 
соответствия его характеристик ти
пам эксплуапфуемых воздутшшх 
судов
Примечание 1. Класс аэродрома оіфеде- 
ляетса классом главной вэлегно-пооадоч- 
ной полосы.
Приме̂ шме I. Класс вертодрома [поса
дочной площвдкн] опредЕпаетеа классом 
вертолегов)

4.2 категорійний аеродром (вер- ru  
тодром]
Аеродром [вертодром], що має 
принаймні одну злітно-посадко
ву смугу, обладнану для точно
го заходження повітряних кораб
лів на посадку

4.3 некатегорійинй а^юдром [вер- ru 
тодром]
Аеродром [вфго/фом], що не мас

(категорированный аэродром 
[вертодром]
Аэродром [в^ггодром], имеющий 
хотя бы одну взлетио-посадоч- 
ную полосу, оборудованную для 
ТОЧІЮП) захода воздушных судов 
на посадку)

(некатегорированный аэродром
[вертодром]
Аэродром [всртодфом], не имею-
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злітно-посадкових смуг, облад
наних для точного заходження по
вітряних кораблів на посадку

4.4 іюсііііііий я^ющюм [в^т>дром| ги 
Аеродром [вертодром], призна
чений дня забезпечення польо
тів повітряних кораблів протя
гом цілого року

4.5 тимчасовий аеродром [верто- ги 
дромі
Аеродром [вертодфом], призна
чений для забезпечення польо
тів повітряних кораблів протя
гом певного періоду року

4.6 аеродром [вертодром] з твер- ги 
дим покриттям
Аеродром [вертодром], що має 
принаймні одну злітно-посадко
ву смугу з твердим покриттям

4.7 ірунпший аеродром ги 
Аеродром [вертодром з грунто
вими злітно-посадковими смуга
ми

4.8 односмуговий аеродром [вер- ru  
тодром]
Аеродром [вд>тодром], летови- 
ще якого має одну літну смугу

4.9 багатосмуговий аеродром [вер- ги 
тодром]
Аеродром [вертодром], летови- 
ще якого має дві чи більше літні 
смуги

4.10 ірвспоий аеродром [імрто;ук»4 ru
Аеродром [вертодром], призна-

щіАвзікпю-лосцпрчньїх полос, обо
рудованных для точного захода 
воздушных судов на посадку)

(постоянный аэродром [вертод
ром]
Аэродром [вертодром], предназ
наченный дня обеспечения круг
логодичных полетов воздушных 
судов)

(временный аэродром [вертодром] 
Аэродром [вертодром], предназ
наченный для обеспечения поле
тов Ео:;душных судив в опреде
ленный период года)

(аеродром [вдггодром] с твд)дым 
покрытием
Аэродром [вертодфом], имеющий 
хотя бы одну взлстно-посадоч- 
ную полосу с тв^ідьім покрыти
ем)

(грунтовый аэродром [вертодром] 
Аэродром [вертодром] с грунто
выми взлетно-посадочными по
лосами)

(однополосный аэродром [верто
дром]
Аэродфом [вертодром], лешое по
ле которого имеет одну летную 
полосу)

(многополосный аэродром [вер
тодром]
Аэродром [вертодром], ЛЄ1Н0Є по
ле которого имеет две гсш боль
ше летных полос)

(трассовый аэродром [вертодром]
Аэродром [вертодром], предназ-

9
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ЧЄШ1Й ДЛЯ забезпечення польотів 
транспортних повітряних кораб
лів, які здійснюють перевезення 
пасажирів та вантажів встанов
леними повітряними трасами

4.11 аеродром [вертодром] спещ- 
ального призначення 
Аеродром [вертодром], призна
чений для забезпечення польо
тів повітряних кораблів, що ви
конують спеціальні види робіт 
(переважно у сільському госпо
дарстві, лісівншпві, будівництві, 
патрулюванні, аерофотозніманні 
та поданні медичної допомоги)

4.12 аеродром [вертодром] спіль
ного використанні!
Аеродром ^qrro^OM], іфизначений 
дпм сгіїьного вжористання ртшми 
вщомсівами

4.13 заводський аеродром [верто
дром]
Аеродром [вертодфом], призна- 
че}іий для забезпечення випро
бувальних польотів повітряних 
кораблів, що випускаються за
водами чи ремоншими підприєм- 
сі-вами цивільної авіації

4.14 навчальний аеродром [вер
тодром]
Аеродром [вертодром], призна
чений для забезпечення навчаль
них польотів повітряних кораблів

4.15 спортивішй аеродром [вер
тодром]
Аеродром [вертодром], призна-

начшньїй для обеспечения поіеїт» 
траншортных воздушных судов, 
осуществдяюіщіх перевозку пас- 
сажіфов и грузов по установлен
ным воздушным трассам)

ru  (аэродром [вертодром] специаль
ного назначения 
Аэрофом [в^>тощ)ом], предназ
наченный для обеспечения поле
тов В03Д5ТПНЫХ судов, выполня
ющих специальные виды работ 
(главным образом в сельском и 
лесном хозяйстве, строкгельст- 
ве, патрулировании, аэрофото
съемке и оказании медицинской 
помопш))

ш  (аэродром [вертодром] совмест
ного использования 
Аэродфом [вертодром], предназ
наченный для совмесшого исполь
зования различными ведомства
ми)

П1 (эаводосой аэродром [вдугодфом] 
Аэродром [вертодром], предназ
наченный для обеспечения испы
тательных полетов воздушных су
дов, вьшускаемых заводами или 
ремоншыми предіфияіиями граж
данской авиации)

ги (учебный аэродром [вертодром] 
Аэродром [вертодром], предназ
наченный для обеспечения учеб
ных полетов воздушных судов)

ги (спортивный аэродром [верто
дром]
Аэродром [вертодром], предназ-

10
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чешці ддя забезпечсшія польотів 
спортивних повітряних корабліа 
та проведе* ия спортішио-масових 
заходів аероклубів

4.16 основішй аеродром [верто- ги 
дром]
Аеродром [BqjTOflpoM], призна
чений Д !ія забезпечення регулярних 
польотів певних типів повітря
них кораблів

4.17 иеосногишй аеродром [верто- ги 
дром)
Аеродром (вфтодром], призна
чений для забезпечсііня епізодич- 
ішх польотів певши, типів повіт
ряних кораблів

4.18 зяпасшііі аеродром [верто- ги
дром]
Оснокіиїй чи неосновшгй aq)Ofl- 
])0М [іісртодром], до якої о може 
прямуеати пові фяніш корабель, 
якщо посадка на аеродромі при- 
ііиачошія IICMO/Kjuiua

начешаїі'і для обсспечсіпія поле
тов сгюрпдаых B04J}U!ia,ix. судок и 
іфовсдавія аюртвно-массовых м«>- 
ponp;sratfi аэроклубов)

(основной аэродром [вертодром] 
Аэродром [вертодром], предназ- 
начешшій для обеспечешія peiy- 
лярішк полетов опредсзіапіьіх ти
пов воздушных судов)

(неосновной аэродром [вертодром] 
Аэродром [вертодром], предназ- 
наченньй для обеспечения эпгоо- 
дичссагс полетов оірідаїатьіх ти
пов возд-шпых судов)

(запасной аэродром [вергоді)о.ч] 
Основной іиш !!сос1]онной аэро
дром [веріо іром), ктл;і можсг сле-̂  
довата возд_,!шюс; ( 'vflto, cciii} no 
са;іка на алро/ро-.ге иазііііченіїи 
невозмож!<а^

4.19 базовий асро.тром [вертодром] 
Аеродром [вертодром], призна
чений для постійного базування 
повітряних кораблів

4.20 гірський аеродром 
Aq;oдpoм, розташовашїй на міс- 
цеаості з пересіченим рельєфом 
та відносішми перевиїцениями 
500 м і більше в радіусі 25 км 
від кошрольної Т'чки аеродрому 
чи розташовашгіі і:а викоті 10\Я) м 
і більше від нульового рівім від
ліку висот

4.21 аеродром (мерт»>іро»4 ціло
добового внкорнсі-аиия 
А<фо;фом [вертофом], обладна-

ru

ru

П і

(базовый аэродром [вертодх)о>.5| 
Азроіфсм [вертодром], преднаі 
наче)оп.ій для постояшіого бл 
зіфоваиия возд>Тііньі.х судоо)

(горный аэродром 
Аэро;^лм, раслоложеївіьій на мест 
нссти с пересечеіпіЬ[М рельефом 
и относительными прсвьппени5! 
ми 500 м и болое в радиусе 25 км 
от контрольной точки аэро;фо- 
ма, а также юродром, располо
женный на высоте 1000 м и боле ;̂ 
от нулевого уровня отсчеіа вько̂ г̂ )

(аэродрок [всртодфом] іфупіосу- 
точною использования 
Аэродром [вертодфом], оборудо-
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ПИЙ засобами, що убезпечують 
польоти повітряних кораблів у 
будь-який час доби

4.22 аеродром [вертодром] дешіо- 
го використаїшя
Аеродром [вертодром], обладна
ний засобами, що убезпечують 
польоти повітряних кораблів у 
дегааш час

4.23 початковий аеродром [вер
тодром]
Аеродром [вертодром], на яко
му повітряний корабель починає 
політ за задашш маршрутом

4.24 проміжний аеродром [верто
дром]
Аеродром [вертодром], призна
чений для нетривалого перебу- 
вашія повітряного корабля під 
час польоту за заданим марш
рутом

4.25 кінцевий аеродром [верто
дром]
Аеродром [вертодром], на яко
му повітряний корабель завер
шує політ за заданим маршру
том

4.26 аеродром [вертодром] вильо
ту (відбуття)
Аеродром [вертодром], на яко
му повітряний корабель здійснює 
зліт з метою початку чи продов
ження польоту за заданим мар- 
иірутом

4.27 аеродром [вертодром] приз- 
начеіпш (прибуття)
Аеро^фом [вертодром], на 'яШт-- 
му повітряний корабель здійснює

ванный фса,сгаа.ми, обеаіечиваю- 
щими безопасность полетов воз
душных судов в любое время су
ток)

ги (аэродром [вертодром] дневного 
использования
Аэродром [вертодром], оборудо- 
вашшш средствами, обеспечиваю
щими безопааіосіь полетов воздуш
ных судов в дневное время)

П1 (начальный аэродром [вертодром] 
Аэродром [вертодром], на кото
ром воздушное судно начинает 
полет по заданному маршруту)

ги (промежуточный аэродром [вер
тодром]
Аэродром [вертощ>ом], предназ
наченный для кратковременно
го пребьшания воздушного суд
на при полете по заданному марш-
руїу)

ги (конечный аэродром [вдггодром] 
Аэрощ)ом [вертодром], на кото
ром воздушное судно заканчи
вает полет по задаїшому марш- 
руту)

ги (аэрофом [вфтодром] выпета (от
правления)
Аэродром [вертодфом], на кото
ром воздушное судно осуществ
ляет взлет с целью начала или 
продолжения полета по заданно
му маршруту)

ги (аэродром [вq)тoдpoм] назначе
ния (прибытия)
Аэродром [вертодром], ка кото
ром воздушное судно осуществ-

12
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посадау гад час польоту за зада-
1ШМ м ц>11ф у го м

4.28 контрольна точка аеродро
му (вертодромуі; КТА, КТВ 
Умовна точка на aqjoflpoMi [Bq>- 
тодаомі], що визначає коорди
нати його місцеположення

4.29 відмітка аеродрому [верто
дрому]
Показник, що дорівнює відміт
ці злітно-посадкової смуги одно- 
шугового аеродфому [вфтодрому] 
чи найбільшій відмітці серед від
міток злітно-посадаових смуг ба- 
гатосмугового аеро;ц)ому [верто- 
Дфому]

4.30 мінімум аеродрому 
Міїгімально допу ггимі значення 
висоти прішнягггя рішення чи ви
соти нижньої меха хмар та ви
димості на злітно-п:)салковій сму
зі, за яких на аеродромі дозво
ляється виконувати зліт чи по
садку повітряного корабля

4.31 аеродромний [вертодроміши] 
маркувальний знак
Знак на аеродромі [вертодромі] 
чи спорудах дм  пqк^aдвa^пw аеро
навігаційної інформації

4.32 район аеродрому [вертодро
му!
Повітряшій простір нид аеро
дромом [вертодромом] та прилег
лою до нього місцерістю з уста
новленими розмірами у плані та 
по висоті, в якому вщЬувапься hja- 
HEjpyBauiM пові'фяннх ко])аблів

ляст посадку при поле'ге по за
данному маршруту)

ги (контрольная точка аэродрома 
[вертодрома]; КТА, КТВ 
Условная точка на юродфоме [вер
тодроме], определяющая коорди- 
напы его местоположения)

ru  (отмепса аэродрома [вертощ>о- 
ма]
Показшель, равный отметке взлет
но-посадочной полосы однопо
лосного аэродрома [вертодрома] 
или наибольшей отт.іетке из чис
ла отметок взлетно-посадочных 
полос многополосного аэродро
ма [вертодрома])

ги (мшошум аэродрома
Мюшмально дощ'стимые знпче- 
ЇШЯ высоты гфннзтії ршкяня иди 
высоты нижней rpamniw обла
ков и видіаіости на взлетно-по
садочной полосе, при которых 
на аэродроме ра:феіі;аехся выпол
нять взлет или посадку воздатп- 
ного судна)

ги (азродромілій Кртолрсмный] мар
кировочный знак 
Знак на аэродроме [вертодроме] 
или сооружениях для передачи 
аэронавигащюшюй информации)

ги (район аэродрома [вертодфома] 
Воздушное пространство над 
аэроу-фомом [вертодромом] и при
легающей к нему местностью с 
усгановлешіьіми размерами в пла
не и по высоте, в котором Про- 
исходиг маневріфование воздуш
ных судов)



ДСТУ 3228—В5

4.33 поперхіся обмежения переш
код
Умовна nouq)XJ{a, що репіамен- 
тує ДОП>СПТ!МІ висоти перешкод 
на аеродромі (вертодромі] та на 
npnf>qi0jq)0MJiiii [приверто;фом- 
ііій] теріггорії з мето» убезпечен
ня польотів повітряних кораблів

4.34 перешкода
Нерухомі (тимчасові й постіПігі) 
та рухомі об’єкти, розташовані 
на аеродромі [вертодромі] чи на 
ирнасродромігій [привертодром- 
11ІЙІ території, які здіймакпься над 
поверхнею обмеження псреишод

4.35 висот>іин об’єкт
Об’ск'і, ро ігаїиоваиий на аеро
дромі [вертодромі] чи на при- 
а'.родроміїій [приверто;фомній] 
гириторії, який не здіймається 
над повсф.кікто обмеження пере- 
інкод, але може погіршиш умови 
безпеки польотів повітряних ко
раблів

4.36 клас злітночіосадкової сму
ги; клас ЗПС
Кодове позначення, введене з ме
тою уніфікації вимог до зліїно- 
посадкової смуги діія забезпечен
ня ві;(повідііосгі її харякгсриспік 
ітіпам повітряних кораблів, що екс
плуатуються
Примітка. Клас злітіїо-посвдковоі смуги 
вшна ївсться залежно від її довжини, nf я- 
всдсиоі до стаилнр-піііх умов

ги (поверхность оірашічения пре
пятствий
Условная noBq)xirocib, регламен- 
ттфуюшдя допустимые высоты пре- 
пятствий на аэродроме [верто
дроме] и приаэродромной [при- 
вертодромной] территории с це
лью обеспечения безопасности по
летов воздуїшшіх судов)

ги (препятствие
Неподвижные (временные и по
стоянные) и подвижные объекты, 
распаюженные на а:фОіфоме [вер
тодроме] или на приаэродром
ной [привертодромной] террито
рии, которые возвышаются над 
поверхностью ограничения пре
пятствий)

П1 (высотный объект
Объект, расположенный на аэро
дроме [вертодроме] или на при- 
аэродромпой [пртертодромной] 
территории, который не возвы
шается над поверхностью огра
ничения препятствий, но может 
ухудыить условия безопасности 
полетов воздушных судов)

ги (класс взлепіо-посадочіюй поло
сы; класс ВПП
Кодовое обозначсшіе, ввсдешюе 
с целью утіификации требований 
к взлепю-посадочной полюсе для 
обеспечения соотвеппБия ее харак
теристик эксп:1уат>фуемым тїіпям 
воздуїшшіх судов
Примсчаїме. Класс взлстно-посіщо'їной 
полосы опрелеляетса в зависимогти от 
ее длины, прииелснноб к стандартным 
условиям)
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4.37 головна зліпіо-лосадкова ему- ru 
га; головна ЗПС 
Злітно-посадкова смуга багато- 
см^тового афодрому, яка має най
більшу довжину, приведену до 
стандартних умов, розташована, 
переважно, у напрямку панівних 
вітрів та має інші переваги

4.38 допоміжна злітночіосадкова ги 
смуга; допоміжна ЗПС 
Злітно-посадкова смуга багато- 
смугового аеродрому, розташо
вана, здебільшого, під кутом до 
головної злітно-посадкової сму
ги з метою забезпечення хоефі- 
ціагга їхнього вітрового заван
таження відповіцно до норматив
них вимог

4.39 зллю-посадкова шугя з твер- ги 
дим покригпім; ТЗПС

(главная впетно-посадочная по
лоса; главная ВПП 
Взлетно-посадочная полоса мно- 
гопслосного аїролрома, которая 
имеет наибольшую дтіпіу, при
веденную к стандартным усло
виям, расположена, как прави
ло, в направлении господствую
щих ветров и имеет другие пре-. 
имущества)

(вспомогательная вэлетно-поса- 
дочная полоса; вспомогательная 
ВПП
Взлепю-посадочная полоса мно
гополосного аэродрома, распо- 
ложешіая, как правило, под уг
лом к главной ах"епю-посадоч- 
ной полосе с целью обеспечешія 
коэффициагга их ветровой загруз
ки, удонлеїворшощего і:орматив- 
ные требования)

(азлепю-посадочная полоса с твер
дым покрытием; ТВПП)

4.40 іруїггива злтю-лосадаова сму
га; ГЗПС
Злітно-посадкова смуга з влас
не грунтовою поверхнею чи з 
гр>'нтовою поверхнею, укріпле
ною дерном, добавками необхід
ного гранулометричного складу, 
в’яжучими чи іншими хімічними 
речовинами

4.41 обладнана зліліо-посадкова 
см>та; обладнана ЗПС 
Зліїно-посадкова смуга, призна
чена ДІМ повітряних г граблів, що 
заходять на посадку за іфипадами

r j  (грунтоьая вхіешо-посадочная по
лоса; ГВПП
Вопешочіосадочная далоса, имею
щая собственно грунтовую по
верхность, а также груїгговую по- 
верхносп., укрепленную ДфНОМ, 
добавками необходимого грану- 
ломеїрінесхого состава, вяж)тццми 
или дфугими химическими всщхт- 
рями)

ги (оборудозаішая взлетно-посадоч
ная полоса; оборудованная ВПП 
Взлепю-посадочная полоса, пред- 
наїначеїіная для воїщушньїх судов, 
выполняющих заход на посапку ^о 
іфиборам)

15
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4.42 обладнана для точного за
ходження на посадку злітно-по- 
садкова cviyra; обладнаєш дт  точ
ного заходження на посадку ЗПС 
Злітно-посадкова смута, облад
нана радіосвітиотехнічними та ві- 
зуалышми засобами, що забез
печують заходження повітряно
го корабля на посадку за при
ладами в умовах мінімуму пев
ної категорії

4.43 обладнана для неточного за
ходження на посадку злітно-по
садкова смуга; обладнана для не
точного заходжешія на посадку 
ЗПС
Злітіїо-посадкова смуга, облад
нана візуа:п.ііими та будь-якими 
невізуальїшми засобами, що за
безпечують наведення повітряно
го корабля у напрямку заходжен
ня на посадку з прямої

4.44 нсобладіїаїш злітночіосадко- 
ва смуга; необладнана ЗПС 
Злітно-посадкова смуга, яка не 
мас радіосвітлотехнічних засо
бів і призначена для повітряних 
кораблів, що виконують візуаль
не заходження на посадку

4.45 незалежні злітно-посадкові 
смут; незалежні ЗПС 
Дві і бі'іьше злітіїо-посадкові сму- 
пі, па кожній з яких зіп.оти чи 
посадки повітряних кораблів ви
конуються без узгодження в ча
сі зі зльотами та посадками на 
сусі;оііх смугах за умови убезпе
чення польогів

ги (оборудованная для точного за
хода на посадку взлетно-посадоч
ная полоса; оборудованная для 
точного захода на посадку ВПП 
Взлетно-посадочная полоса, обо- 
рудоваїшая радиосветотехниче- 
скими и визуальными средства
ми. обеспечивающими заход воз- 
душного судна на посадку по при
борам в условиях минимума оп
ределенной категории)

П1 (оборудованная іщя неточного за
хода на посадку взлегпю-посадоч- 
ная полоса; оборудованная для 
неточного захода на посдгцсу ВПП 
Взлетно-посадочная полоса, обо- 
рудоваїшая визуальными и ка- 
кими-либо невтуальными сред
ствами, обеспечивающими наве
дение воздуишого судна в направ
лении захода на посадку с пря
мой)

ги (необорудованная взлетно-поса
дочная полоса; необорудованная 
ВПП
Взлетно-посадочная полоса, не 
имеющая радиосвеготехнических 
срздсп! и іфедіїазначенная дня воз
душных судов, выполняющих визу
альный заход на посадку)

ги (незав(юимые взлепю-посадочные 
полосы; независимые ВПП 
Две и более взлетно-посадочные 
полосы, на каждой из которых 
взлеты или посадки воздушных 
судов выпо;п1яются без согласо- 
вануїя во времени со взлетами и 
посадаами на соседішх полосах 
при условии обеспечения бе^опас- 
Н0СП1 полетов)

16
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4.46 залезюп злітночіосадкові ему- ru 
ги; залежні ЗПС 
Дві і більше зліїно-посадкові сму
ги, на кожній з яких зліт чи по
садка повітряних кораблів узгод
жуються в часі зі зльотами та 
посадками на сусідніх смугах з 
метою убезпечення польотів

4.47 неспеціалізоваїіа злітно-по' ru 
садкова смуга; неспеціалізована 
ЗПС
Злітно-посадкова смуга, на якій 
виконуються яіс зльоти, так і по
садки повітряних кораблів

4.48 спеціалізована злітіїо-посад- ігі 
кова смуга; спеїйалізована ЗПС 
Злітно-посадкопа см)та багато- 
смугового аеродрому, на якій ви
конуються або зльоти, або по
садки повітряних кораблів

4.49 Biavinca зитто-посадкпвоі ему- ru 
ги; відмітка ЗПС
Відстань по вертикалі від прий
нятого нульового рівня відліку 
висот до нашищоГ точки злітно- 
посадкової смуги

4.50 поріг злітно-посадковсм ему- ru 
ги; поріг ЗПС
Аеродфомний марк}'эа71ьний знак, 
який показує початок зони при
землення і збігасіься з початком 
злітно-посадксвої муїті

(зависммьіе взлепю-посадочные 
полосы; зависимые ВПП 
Две и более вхлетно-посадочные 
полосы, на каждой из которых 
взлет или посадка воздуїпнькх су
дов согласовываются во време
ни со взлетами и посадками на 
соседних полосах с целью обес
печения безопасности полетов)

(ііеспециалїоіфоваїшая взлешо-по- 
садочная полоса; неспециализи
рованная ВПП
Взлетно-посадочная полоса, на 
которой выполняются как взле
ты, так и посадки воздушных су
дов)

(спеи(иализированїіая взлетно-по
садочная полоса; специализиро
ванная ВПП
Взлетно-посадочная полоса мяо- 
гополосного аэродрома, на ко
торой выполняются либо взле
ты, либо посадки возцушнык су
дов)

(отметка взлетно-посадочной по
лосы; отметка ВПП 
Расстояние по вертикали от при
нятого нулевого уроаня отсчета 
высот до наиэысшей точю? взлет
но-посадочной полосы)

(порог взлетно-посадочной по
лосы; порог ВПП 
Аэродромный маркировочный 
знак, которьЛ показывает нача
ло зоны приземлеїшя и совпада
ет с началом взлетно-посадочной 
полосы)

17
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4.51 зміщений поріг злітіїо-посад- 
кової см}ти; зміщешій поріг ЗПС 
Поріг, який не збігається з по
чатком пітііо-поса;ікової смуги

4.52 зона приземлення
Діляїпса між порогом та ценіром 
злітпо-посадкової смут, призна
чена для псфшого торкання повіт
ряних кораблів під час приземлен
ня

4.53 іфопускна агроможійсть зліт- 
но-посялкової смуги; пропускна 
спроможність ЗПС 
Микснма-чьна кііькісгь злігао-по- 
cajixODiLX oiiq)aiiK, яку можна ви- 
кои ат  на зліпіо-посадковій сму
зі за одиницю часу за заданих 
о6мсж}іииіьшіх умов з дотриман
ням ииліог бсзпа<и польотів

4.54 інтенсивність руху повітря
них кораб-тів на хтітно-посадковій 
смуі; 1мтх;нс1шшстъ руху повіт
ряних кораблів на ЗПС 
КІ'іькісп. злітіїо-посадкових опе
рації! повітряних кораблів, що 
виконуються на злітно-посадко
вій смузі за одиницю часу

'1.55 косфіціснт вітрового злвян- 
тажсніш злітио-посалкової сму
ги; коефіцієнт вітрового заван
таження ЗПС
Сумарна повторюваїгість вітрів, 
за якої бічна складова їхньої 
mDHv'JKocTi не перевищує розра
хункового значення діія даноіх) 
класу злітно-посадкової смуги

ги (смещенний порог взлетно -поса
дочной полосы; смацеяный порог 
ВПП
Порог, не совпадающий с началом 
взлетно-посадочной полосы)

П1 (зона приземления
Участок между порогом и цент
ром взлетно-посадочной поло
сы, предназначенный для перво
го касания воздушных судов при 
приземлении)

ги (пропускная способность взлет
но-посадочной полосы; пропуск
ная способность ВПП 
Максимальное число взлетно-по
садочных операций, которое мож
но выполнить на взлетно-поса
дочной полосе в единшіу време
ни при заданных ограничиваю
щих условиях с соблюдением тре
бований безопасности полетов)

ги (ингенсивносп. движения воздуш
ных судов на взлетно-посадоч
ной полосе; икгенсивносгь дви
жения воздушных судов на ВПП 
Число взлетно-посадочных опе
раций воздушных судов, вьшол- 
няемых на взлетно-посадочной 
полосе в единицу времени)

П1 (коэффициенг ветровой загруз
ки взлетно-посадочной полосы; 
коэффициент ветровой заірузки 
ВПП
Суммарная повторяемосп. ветров, 
при которой боковая состаыьао- 
щая их скорости не гфевышает рас
четного значения дпя дншюго клас
са взлетно-посадочной полосы)

18



ДСТУ 322В—95

4.56 cqx îfdit поэдовяопй ухил зліт
но-посадкової смупі; середгіій поз
довжній ухил ЗПС 
Відношення різниці між відміт
ками торців зпіїно-посадкової сму
ги на її осі до довжини смуги

4.57 наявна у розпорядженні дов- 
жіша розгону; НДР 
Показник, що дорівнює оголо
шеній довжині т іа  частини зліт
но-посадкової смуги, 5пса € в роз
порядженні дня розгону літака

4.58 наявна у розпорядженні зліт
на днстанщя; НЗД 
Показник, що дорівнює сумі на
явної довжини розгону та дов
жини смуги, вільної від переш
код

4.59 наявна у розпорвдженні днс- 
ташда перерваного альоту; НДПЭ 
Показник, що дорівнює сумі на
явної довжини розгону та дов
жини прикінцшої смуги гальму
вання

4.60 наявна у розпорядженні по
садкова дистанція; НПД 
Показник, що-дорівнює довжи
ні злітно-посадкової смуги, яка 
оголошуєіься іфицаїною дня про
бігу літака

4.61 віщіїмість на злітно-посад
ковій смузі; видимість на ЗПС 
Максимальна гідсгань, у межах 
якої пілот повітряного корабля, 
що перебуває на осі злітно-по- 
садкової смуги, бачи'іЬ й марку- 
вяль;іі знаки та вогні

ги (д>едний гфодо:п.иьг і уклон взлет
но-посадочной полосы; средний 
продольный уклон ВПП 
Отношеїше разносш отметок тор
цов взлегао-посадочной полосм 
на ее оси к длине полосы)

ги (располагаемач дяша разбега; РДР 
Показатель, равный объявленной 
длине той части излегао-посадоч- 
ной полосы, которая ilmcctch в 
распоряженші для разбега само
лета)

Л1 (располагаемая взлетная дистан
ция; РВД
Показатель, равный сумме рас
полагаемой длины разбега и дли
ны полосы, свободной от пре
пятствий)

ги (располагаемая дистанция пре
рванного взлета; РДПВ 
Показатель, равный сумме рас
полагаемой длины разбега и дли
ны концевой полосы торможе
ния)

ги (располагаемая посадочная дис
танция; РП Д
Показатель, равный длине взлет
но-посадочной полосы, KOTopaii 
объявляется прИгодіюй для про
бега самолета)

ги (видимость на взлетно-посадоч
ной полосе; видимость на ВПП 
Максимальное расстояіше, в пре
делах которого пилот воздутішо- 
го судна, находящегося на оси 
взлегао-посадочной полосы, ви
дит ее маркировочные знаки и 
огни)
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4.62 стандартні умови 
Ymojh, прийняті в іііженерно-тех- 
нічішх розрахуіпсах елементів і 
характеристик аеродромів, що 
міст5ггь показники міжнародної 
стандартної атмосфери і стан- 
дартїіі показники стану поверх
ні злітно-посадкової смуги

4.63 класифікаційне число аеро- 
дромііого покриття (PCN)
Міжнародний кодовий показник, 
який присвоюється аеродромно
му покр^тю дня позначення його 
несівної здатності та дає змогу 
оціїповати можливість експлуа
тації на ньому коїпфеїних типів 
пові'фяіаїк кораблів

4.64 класифікаційне число повіт
ряного корабля (ACN) 
Міжнг.роднрпі кодовий показник, 
який характеризує навантажен
ня, що передасться від повітря
ного кораблл на аеродромне по
криття, і доє змогу оіднюваш мож
ливість експлуатаїдії щ,ого кораб
ля на коїпфетиому покритті

4.65 магістр^льїш руліжна доріж
ка; М?Д
Руліжіїс доріжка, що розташова
на, здсбЬп шого, паралельно до 
злітно-посадкової смуги і забез
печує pyjrinw повітряшіх кораб
лів у бік г.ихонаЕського сіарту 
від перону або до перону від 
злітно-посадкової смуги без Гї 
зайняття

ПІ (стаїщартньїе условия
Условия, принятые в инженерно- 
технических расчетах элементов к 
характеристик аэродромов, вклю
чающие показатели международ
ной стандартной атмосффы и стан
дартные показатели состояния по
верхности взлегао-посадочной по
лосы)

ги (классификациоішое число аэро
дромного покрытия (PCN) 
Международный кодовый пока
затель, присваиваемый аэродром
ному покрытию для обозначения 
его несутцаі способносш и позво
ляющий оценивать возможность 
эксплуатации на нем конкретных 
типов воздущных судов)

ги (классификащюннос число воз
душного судна (ACN) 
Международный кодовый пока- 
затип., характеризующий нагруз
ку, передаваемую от воздушно
го судна на аэродромное покры
тие, и позволяющий оценивать 
возможность эксплуатации это
го судна на конкретном покры
тии)

ги (магистральная рулежная доро
жка; МРД
Рулежная дорожка, расположен
ная, как правило, параллельно 
вхіепю-посадочіюй полосе и обес- 
печітающая руление воздушных 
судов в сторону исподпіительно- 
го старта от перрона или к пер
рону от взлепю-посадочной по
лосы без ее занятия)
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4.66 сполучна руліжна доріжка;
СРД
Руліжна доріжка, що з ’єднує 
злітно-посадкову смугу з магіс
тральною руліжною доріжкою чи
з пероном у разі її відсутності 
та призначена дня скорочення ча
су перебування повітряних кораб
лів на злітно-посадковій CMj'si піс
ля посадки, а також забезпечує 
руління повітряних кораблів на 
виконавський старт

4.67 іпвидкісна сполучна руліх- 
на доріжка; швидкісна СРД 
Сполучна руліжна доріжка, яка 
дає змогу літакам, що виконали 
посадку, сходити зі злітно-посад- 
кової смуги на підвищеній швид
кості

4.68 допоміжна руліжна доріжка;
дрд
Руліжна доріжка, що з’сднує пе
рон, місця тривалого стояння та 
маіщанчики спедіального призна
чення між собою та з іншими ру- 
ліжними доріжками

4.69 перонна руліжна доріжка; пе
ронна РД
Руліжна доріжка, розташована на 
пероні чи місцях тривалого сто
яння і призначена для руління 
та буксирування повітряних ко
раблів до місця стояння, майдан
чика спеціального іфизначення 
чи злітно-посадкової смуги

4.70 місце очікураніїя на руліж- 
ній доріжці; місце очікуваїшя на
РД
Визначене місце на pj ліжній до
ріжці, іфіі іііачсне для зутіиикн по

п і (сосдиніпЕльная руложная дорож
ка; СРД
Рулежная дорожка, соединяющая 
взлетно-посадочную полосу с ма
гистральной рулежной дорожкой 
или с перроном при ее отсутствии 
и предназначенная для сокраще- 
ІШЯ времени пребьтания воздуш
ных судов на взлетно-посадоч- 
ной полосе после посадки, а так
же обеспечивающая руление воз
душных судов на исполнитель
ный старт)

П1 (скоростная соединительная ру
лежная дорожка; скороспіая СРД 
Соединительная рулежная дорож
ка, позволяющая выполнившим 
посадку самолетам сходить со 
взлетно-посадо шой полосы с по
вышенной скоростью)

П1 (вспомогательная рулежная до
рожка; ВРД
Рулежная дорожка, соединяющая 
перрон, места длительной стоян
ки и площадки специального наз
начения между собой и с дру
гими рулежными дорожками)

ru  (перронная рулежная дорожка, 
перронная РД
Рулежная дорожка, расположен
ная на перроне или местах дош- 
тельной стоянки и предназначен
ная для руления и буксировки 
воздушных судов к месту стоян
ки, площадке специального на
значения или ВЗЛеТН0-П0С<1Д0Ч- 
ной полосе)

ги (местх) ожицаїаія на рулежной до
рожке; месго ожуїдания на РД 
Определенное место на рулеж
ной доро>і;ке, предназиачсіпіос 
для остановки nojjijunn.ix судов
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віїряних кораблів і іранспорт- 
них засобів з ме-гою убезпечен
ня їх відцалешія від злітно-посад
кової смуги

4.71 пасажирський перон 
Перон, призначений для пасажир
ських повітряних кораблів

4.72 вантяжшій перон 
riqjoH, призначений для сантаж- 
них повітряних кораблів

4.73 гр>ііові місця стошшя повіт- 
psamx кораблів; грл'пові МС 
Ділянка легов'цца, призначена для 
спільного розміщення декількох 
місць стояння повітряних, кораб
лів

4.74 індивідуальні місця стояння 
повітряних ко(іа6лів; індивідуаль
ні МС
Майданчики на летовищі, на кож
ному з яких є одіііе місце стоян
ня повітряного корабля

4.75 спеціалізоване місце стоян
ня пояііряного кирабла; спеціа
лізоване МС
Місце стояння дня повітряноі о 
корабля конкретного тішу

4.76 частково уііікерсальне міс
це стояння повітряного корабля;
частково універсальне МС 
Місце стояння для декіпькох ти
пів повітряних кораблів, що екс
плуатуються на аеродромі, пере
важно однієї гругіи, з близькими 
габфшними та навашмжними ха- 
ракт^жстаками

и транспортных q)eдc^в с цепью 
обеспечения их безопасного уда
ления от взлегао-посадочной по
лосы)

ги (пассажирский перрон
IlqppoH, щкццшзначенный дпя пас
сажирских воздушных судов)

ги (грузовой перрон
Перрон, гфедназначшный для їру- 
зовых воздушных судов)

ги (ірупповьіе места стоянки воздуш
ных судов; групповые МС 
Участок летного поля, предназ
наченный для совместного раз- 
мещеїшя нескольких мест стоян
ки воздушных судов)

ги (индивидуальные места стояіпсн 
воздушных судов; индивидуаль
ные МС
Площадки на летном поле, на каж
дой из которых имеется одно мес
то стоянки воздушного судна)

ги (специализированное место сто
янки воздушного судна; специа
лизированное МС 
Место СТОЯІЖИ для воздутпною 
судна конкретного типа)

ги (частачно универсальное место 
СТОЯНКИ воздушного судна; час
тично универсальное МС 
Место СТОЯНКИ для нескольких 
типов эксплуатгфуемых на аэро
дроме воздушных судов, прошу- 
ществсішо 0Д[ЮЙ группы, с блш- 
кнми габаршными и нагрузочны
ми характ^зисгакакш)
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4.77 універсальне місце стояння 
повітряпого корабля; універсаль
не МС
Місце стояння дня будь-якого 1И- 
;іу повітряних кораблів, що їх екс
плуатують на аерощ)омі

4.78 майданчик миття
МаГщанчнк спеціального прНзна- 
чеіоія для митгя й санітарного 
очішіення повітряних кораблів та 
зняття з них намериого льоду

4.79 передангарннй майданчик
Майданчик спеціального приз
начення д)ія маневруваїшя та ко
роткочасного стояння повітряних 
кораблів перед уведенням їх до 
ангара чи після вивед»іня з нього

4.80 маіідавчнк доводжувальних 
робіт
Маізданчик спеціального призна
чення для виконання попередніх 
та завфшальних контрольно-пе
ревірних робіт віщіовідцо до і піс
ля технічного обслуговування по
вітряного корабля в ангарі

4.81 майданчик запускання дви
гунів
Майцанчик спеціального призна
чення, на якому здійснюється за- 
пу скаїиія двигунів повітряних ко
раблів

4.Я'> май,’(апчнк; опробування дви- 
г)тав
Майдаїроос спеціального прюна- 
чеїлія дія виконання ко^ольно- 
персвірішх робіт у разі опробу- 
вшоїя дціаунів повпряніх кораблів

ги (универсальное месі о сташцаі воз
душного судгю; унивфсальиос МС 
Место стоянки .тля шобого ти
па воэ,аушкых судоь, эксплуати 
руемых на елродромс)

ги (площада;а моґіки
Площадка спсниальииі о ііа,-иа- 
чеїшя д;ія моіікл и сянг.іарион 
очисікп возлуїшіьіх судов, а так
же для СНЯТНЯ с ItliX. обледене
ния)

Лі (предангарная плоіца;:ка
Площадка специального назна
чения доя маневріфс :аш!я н крат
ковременной стоялкн возд>ашіьі.ч 
судов перед в: одом нх в ангар 
или после вывода из него)

ru  (п.тощадка доводочных рабої 
Площадка спеціїат.иого назна- 
че?шя для выполнения п])елвари- 
тельных и закліочительнілх кон- 
трольно-проверочных ребот со- 
ответствсішо до к после техни
ческого обслуживйшія псдуїп- 
ного судна в аітаре)

ru (площадка запуска двигателей 
Площа;оса специального назна
чения, на которой осуществля
ется запуск двиг ателей воздути- 
Ш.ІХ судов)

ru  (площадка опробования двига
телей
Площадка специального назна
чения дня выполнения котроль- 
но-проверочш>1х работ при опро
бовании двіігателеіі Bo:vJ3inHbix су
дов)
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4.83 деві'щійіпій маі^іанчик ru
Майданчик спеціального приз
начення дня виявлення та усунен
ня девіації магніїних, гіромапііт- 
ішх та радіокомпасів, а також 
налагоджування антенних прис- 
'іроів повітряних кораблів

4.84 майданчик очікування ги
Прилеглий до руліжної доріжки 
майданчик спеціального призна
чення для тимчасової зупинки по
вітряного корабля з метою іфо- 
пускання по руліжній доріжці ін
шого повітряного корабля

4.85 завантажувальний майдан- ги 
чик
Маіі'їдіічик спеціального призна
чення для завантажування повіт
ряних кораблів хй.(ікатами

4.86 лст-азаціГтий майданчик ги
Майданчик cneui.i-nbHoro призна- 
чешія для 0ЧИЩСШ1Я від отруто
хімікатів і дегазації повітряних 
кораблів

(девиациоішая площадка 
ІІлоідадка специального назна
чения для определеїшя и устра
нения девиации магнитных, ги
ромагнитных и радиокомпасов, 
а также налаживания антенш>іх 
устройств воздушных судов)

(площадка ожцдания 
Примыкающая к рулежной до
рожке площадка специального наз
начения дня време:шой останов
ки воздушного судна с цепью про
пуска по рулежной дорожке дру
гого воздуишого судна)

(загрузочная площадка 
Площадка специального назна
чения для загрузки воздушных 
судов химикатами)

(дегазациошіая площадка 
Площадка специального назна- 
чеїшя для очистки от ядохими
катов и дет^зацші воздушных су
дов)
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аеродром З.ї
аеродром багато смуговий 4.9
аеродром базовий 4.19
аеродром вильоту (відбуття) 4.26
аеродром гірський 4.20
аеродром ірунтовий 4.7
аеродром денного використанпи 4.22
аеродром 3 твердим покриттям 4.6
аеродром заводський 4.13
аеродром запасний 4.18
аеродром категорійний 4.2
асрощіом кііщевий 4.25
аеродром навчальний 4.14
аеродром некатегорійний 4.3
аеродром неосновний 4.17
аеродром односмуговий 4.8
аеродром основний 4.16
аеродром постійний 4.4
аеродром початковий 4.23
аеродром призначення (прибуїта) 4.27
аеродром проміжний 4.24
аеродром спеціального призначення 4.11
аеродром спільного використання 4.'.2
аеродром спортивпий 4.15
аеродром тимчасовий 4.5
аеродром трасовий 4.10
аеродром цілодобового викорнспишя 4.21
аеродром цивЬшний 3.1
БСБ 3.!2
вертодром 3.2
вертодром багатосмуговий 4.9
вертодром базовий 4.19
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вертодрг М BStTbOTV (п5дб)"П1і) 4.26
вертодром Tj уитовий 4.7
вертодром дешюго використапин 4.22
вертодром Э твердим ПОІфІП шм 4.6
вертодром заводський 4.13
вертодром запасний 4.18
вергодром катсгорійтшй 4.2
вертсдром ійіщевнй 4.25
вертодром навчальний 4.14
вертодром цекатегорійшш 4.3
вертодром иессновішй 4.17
вертодром односмуговий 4.8
пертодром 0СІІ0В1ШК 4.16
вертодром постійний 4.4
вергодром почаїковіш 4.2;^
вертодром гршиансиии (прінбутти) 4.27
вертодром нроміжншЧ 4.24
пер і одром CS, спільного пршаачсіиги 4.11
верго;;;іо>і cnLa.sioio викорнстншіл 4.12
веріо;іром спортнвшій 4.15
вгріодрог.і тнмчасивіїй 4.5
вертодром трасовіпі 4.10
веріодром цілпдобового викорисіанші 4.21
верюдром ЦНВІШ-МИЯ 3.2
видимісіь на злігио-сосадкояій смуіі 4.61
вц'аімічїь на ЗПС 4.61
вимоспса 3.18
скмостка аеродромної^ покриття 3.18
Еимосіка вері одромисі о п о іф а п и 3.18
відмітка аеродрому 4.29
відмітка вертодрому 4.29
відмітка зліїно-посадкової смуга 4.49
відмітка ЗПС 4.49
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ГЗПС
гідроаеродром
гідроаеродром цивільний
Хіистанція злітна, нашіна у розпорвдженні
дистанція перерваного зльоту, наявна у розпорядженні
дистанція посадкова, наявна у розпорядженні
.ділянка злітно-посадкової смуги розширена
діл5інка ЗПС розширена
довжина розгону, наявна у розпорядженні
доріжка руліжна
доріжка руліжна допоміжна
доріжка руліжна магістральна
доріжка руліжна перонна
доріжка руліжна сполучна
доріжка руліжна сполучна пшцдкісна
ДРД
знак маркувальний аеродромний 
знак маркувальний вертодромннй 
зова безпеки npHtdnueea 
зона приземлення 
ЗПС
ЗПС головна 
ЗПС допоміжна 
ЗПС залежні 
ЗПС незалежні 
ЗПС необладнана 
ЗПС неспеціалізованв 
ЗПС обладнана
ЗПС, обладнана для неточного заходження на посадку 
ЗПС, обладнана дня точного заходження на посадку 
ЗПС спеціалізована
ііітеиснвіїість руху повітряних кораблів на злітно- 
посадковій сму^
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інтенсивіїісіь руху повітряних кораблів на ЗПС 4.54
клас аеродрог.іу 4.1
клас вертодрому 4.1
клас злітночіосадісової смуга 4,36
іслас ЗПС 4.36
клас посадкового майданчика 4.1
коефіцІснт вітрового заваотаження злітно-аосадкової смуга 4.S5
коефіцієнт вітрового залантаження ЗПС 4.55
КТА 4.28
КТВ 4.28
летовище 3.6
ЛС 3.9
маііданчнк відокремлений 3.5
майданчик девіаційннй 4.83
майданчик дегазаційний 4.86
маїїданчнк доводжувальвнх робіт 4.80
майданчик завантажувальний 4.85
каидаїїчіік з&оускання двигунів 4.81
майданчих миття 4.78
майдаїпшк опробуваїшя двигунів 4.82
мацдаїгшк О'йкуваннл 4.84
майданчик передангарынй 4.79
майданчик посадковий 3.3
майданчик cneivajibHHA 3.24
маііданчик спеціального призначенні! 3.24
мінімум аеродрому 4.30
місце очікувати на РД 4.70
місце очікування на руліжній доріжці 4.70
місце стояіпія повітряного корабля 3.25
місце стошиїя пооітрііііого корабля спеціалЬоввне 4.75
місце стояння поаітрішого корабля універсальне 4.77
місце стояніш повітряного корабля частково універсальне 4.76
місця стояння повітряних кораблів групові 4.73

ДСТУ 322S—95
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МІСЦЯ стоявня повітряного корабля іщщвідуальні 4.74
місця тривалого стояння повітряних кораблів 3.23
МРД 4.65
МС 3.25
МС групові 4.73
МС індивідуальні 4.74
МС спеціалізоване 4.75
МС універсальне 4.77
МС частково універсальне 4.76
МТС 3.23
НДПЗ 4.59
НДР 4.57
НЗД 4.58
НПД 4.60
об’єкт висотний 4.35
перешкода 4.34
перон 3.22
перон вантажний 4.72
перон пасажирський 4.71
ПКЗБ 3.14
ПКСГ З.ІЗ
поверхня обмеження перешкод 4.33
покритія аеродромне 3.16
покриття аеродрому тв^іде 3.16
покриття вертодромне 3.16
покриття вертодрому ТВЧ>ДЄ 3.16
поріг злітно-посадковЛ смуги 4.50
поріг злітиочіосадконоТ смуги зміщений 4.51
поріг ЗПС 4.50
по^іг ЗПС зміщений 4.51
район аеродрому 4.32
район вертодрому 4.32
РД 3.20

ДСТУ 3220— 99
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РД перонна 4.69
смуга безпека бічна 3.12
смуга, вільна від перешкод 3.15
смуга гальмуванна прнкІнцева 3.13
смуга злііио-посадкова 3.10
смуга злішочіосадкова головна 4.37
смуга злітпочіосадкова грунтова 4.40
смуга злітно-посадкова допоміжна 4.38
смуга злітночіосадкова з тв^>дим покриттям 4.39
смуга злітно-посадкова необладкана 4.44
смуга злітно-посадкова неспеціалізована 4.47
смута злітно-посадкова обладнана 4.41
шуга злітно-посадкова, обладнана дш неточного
заходження на посадку 4.43
смуга злітно-посадкова, обладнана для точного
заходження на посадку 4.42
смуга злітно-посадкова спеціалЬована 4.48
смуга літна 3.9
смуга повітряних підходів 3.8
смуга РД 3.21
смуга руліжноТ доріжки 3.21
смуги злітно-посадкові залежні 4.46
смуги злітпо-посадкові незалежні 4.45
СПП 3.8
спроможність злітно-посадкової смуги пропускна 4.53
спроможність ЗПС пропускна 4.53
СРД 4.66
СРД швидкісна 4.67
територія приаеродромна 3.7
територія прнвертодромна 3.7
ТЗПС 4.39
точка аеродрому контрольна 4.28
точка вертодрому контрольна 4.28

ДСТУ Э22В—«з
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узбочина 3.17
узбочина аеродромного поіфитга 3.17
рбочина аеродромного покриття укріплена 3.19
узбочина вертодромного нокриття 3.17
узбочина вертодромного поіфитга укрінлша 3.19
узбочина укріплена 3.19
умови стандартні 4.62
ухвл злітночіосадкової смуги поздовжній середній 4.56
ухил ЗПС поздовжній cq>cwrifi 4.56
число аеродромного покриття класифікаційне (PCN) 4.63
число повітряного корабля класифікаційне (ACN) 4.64

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ
аэрощ>ом 3.1
аэродром базовый 4.19
аэродром временный 4.5
аэродром вылета (отправления) 4.26
продром  горный 4.20
азро^І^ом гражданский 3.1
аэродром' грУ™®®ьЛ 4.7
аэродром дне^'иого использования 4.22
аэродром заводассь? 4.13
аэродфом запасной 4.18
аэродром категор1фованны1? 4.2
аэродром конечный 4.25
аэродром кругаосуточного использов^™я 4.21
аэродфом многополосный 4.9
аэродром назначения (іфибніия) 4.27
аэ, одром начальный 4.23
аэродром некатегорированный 4.3
аэродром неосновной 4.17
аэродром однополосный 4 »
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аэродром основной 4.16
аэродром постоянный 4.4
аэродром промежуточный 4.24
аэродром совмесшого использования 4.12
аэродром специального назначения 4.11
аэродром спортивный 4.15
аэродром с твердым поіфьггаем 4.6
аэродром трассовый 4.10
аэродром учебный 4.14
БПБ 3.12
вертодром 3.2
вертодфом базовый 4.19
вертодром временный 4.5
вертодром вылета (оттфавления) 4.26
вертодром гражданосий 3.2
вертодром грунтовый 4.7
вертодром дневного использования 4.22
Бсртодром заводской 4.13
вертодром запасной 4.1S
вертодром категоріфованньїй 4.2
всртодфом конечный 4.25
вертодром круглосуточного использования 4.21
вертодром мнсгополосный 49
вертодром назначения (прибытия) 4.27
вертодром начальный 4.23
вертодром некатегорированный 4.3
вертодром неосновной 4.17
вертодром однополосный 4.8
вертодром основной 4.16
вертодром постоянный 4.4
вертоіфом промежуточный 4.24
вертодром совместного использования 4.12
вертодром специального назначения 4.11
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вертощ)ом спор-швный , 4.15
вертощ)ом с твердым покрытием 4.6
всрто;ц)ом трассовый 4.10
вертодром учебный 4.14
видимость па взлетно-посадочной полосе 4.61
видимость на ВПП 4.61
ВПП 3.10
ВПП вспомогательная 4.38
ВПП главная 4.37
ВПП зависимые 4.46
ВПП независимые 4.45
ВПП необорудованная 4.44
ВПП неспециализированная 4.47
ВПП оборудованная 4.41
ВПП, оборудованная для неточного захода на посадку 4.43
ВПП, оборудованная для точного захода на посадку 4.42
ВПП специализированная 4.48
ВРД 4.68
ГВПП 4.40
гцпроаэрофом 3.4
гидроаэродром іражданский 3.4
дорожка рулежная 3.20
дорожка рулежная вспомогательная 4.68
дорожка рулежная магистральная 4.65
дорожка рулежная перронная 4.69
дорожка рулежная соединительквя 4.66
дорожка рулежная соединительїіая скоростая 4.67
дистанция взлетная располагаемая 4.58
дистанция посадочная располагаемам 4.60
диі;танция прерванного взлета располагаемая 4.59
длина разбега рссполагаемая 4.57
знак маркировочный аэродромный 4.31
знак маркировочный вертодромиый 4.31

ДСТУ 3226—99
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зона безопасно(ііи концевая 3.14
зона приземления 4.52 
интенсивность движения воздушных судов на
взлетно-посадочной полосе 4.S4
интенсивность движения воздушньа судов на ВПП 4.54
класс аэродфома 4.1
класс вертодрома ' 4.1
класс взлетно-посадочной полосы 4.36
класс ВПП 4.36
класс посадочной площадіси . 4.1
коэффициент ветровой заірузки взжпіо-посадочной полосы 4.55'
коэффициент ветровой загрузки ВПП 4.55
КЗБ 3.14
КПТ 3.13
КТА 4.28
КТВ 4.28
ЛП 3.9
МДС 3.23
места дпигельной стоянки воздушных судов 3.23
места стоянки воздушных судов групповые 4.73
места стоянки воздушного судна инднвцдуальные 4.74
место ожццания на РД 4.70
место ожидания на рулежной дорожке 4.70
место стоянки воздушного судна 3.25
место стоянки воздушного судна специализированное 4.75
место стоянки воздушного судна унивфсальное 4.77
место стоянки воздушного судна частично универсальное 4.76
мшшмум аэродрома 4.30
МРД 4.65
МС 3.25
МС групповые 4.73
МС инд>шидуальныс 4.74
МС спецнализирояашіое 4.75

ДСТУ
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МС yHHBq>canbHoe 4.77
МС частично универсальное 4.76
обочина 3.17
обочина аэродромного покрытия 3.17
обочина аэродромного покрытия укрепленная 3.19
обочина вертощ)омного покрытия 3.17
обочина вс^тодромного покрытия укрепленная 3.19
обочина укрепленная 3.19
объект высотный 4.35
отметка аэродрома 4.29
отметка вертодрома 4.29
отметка взлетно-посадочной полосы 4.49
отметка ВПП 4.49
отмостка 3.18
оі-моспса аэродромного покрытия 3.18
отмостка вертодромного покрытия 3.18
ПВП 3.8
nq>pOH 3.22
nq>poH грузовой 4.72
перрон пассажирский 4.71
іілощадка девиационная 4.83
площадка дегазационная 4.86
площадка доводочных работ 4.80
площадка загрузочная 4.85
площадка запуска двигателей 4.81
площадка мойки 4.78
площадка обособленная 3.5
площадка ожидания 4.84
площадка опробования двигателей 4.82
площадка посадочная 3.3
площадка предангарная 4.79
площадка спещіальная 3.24
площадка спещіального назначения 3.24
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noBqixHocib ограничения препіггспий 4.ЭЭ
покрытие аэродрома івгрдое З.Іб
покрытие аэродромное 3.16
покрытие вертодрома та^>дое 3.16
покрытие Bq>T0Ap0MH0e 3.16
поле летное З.б
полоса безопасности боковая 3.12
полоса взлеіно-посадочная 3.10
полоса взлеіно-посадочная вспомогательная 4.38
полоса взлетно-посадочная главная 4.37
полоса взлетно-посадочная грунтовая 4.40
полоса взлетно-посадочная необорудованная 4.44
полоса взлстио-посадочная неспециализированная 4.47
полоса взлетно-посадочная оборудованная 4.41 
полоса взлетно-посадочная, оборудованная для неточного
захода на посадку 4.43 
полоса взлетно-посадочная, оборудованная дня точного
захода на посадку 4.42
полоса взлетно-посадочная специализіфованная 4.48
полоса взлетно-посадочная с твердым покрытием 4.39
полоса воздушных подходов 3.8
полоса летная 3.9
полоса РД 3.21
полоса рулежной дорожки 3.21
полоса, свободная от препятствий 3.1S
полоса торможения коні(евая 3.13
полосы излеггао-посадочные зависимые 4.46
полосы взлетно-посадочные независимые 4.4S
порог в шетно-посадочной полосы 4.50
порог взлеіно-посадочноГі полосы смещенный 4.51
порог ВГГП 4.50
порог ВПП смещснный 4.51
преііятствис 4.34
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район аэродрома 4.32
район верто;фома 4.32
РВД 4.58
РД 3.20
РДПВ 4.59
РД перронная 4.69
РДР 4.57
РПД 4.60
способность взлеіно-посадочной полосы пропускная 4.53
способносіь ВПП пропускная 4.53
СРД 4.66
СРД скоросгаая 4.67
ТВПП 4.39
терригорня прнаэродроыная 3.7
территория npHBqm>^OMHaH 3.7
точка аэродрома контрольная 4.28
точка вертодфома конірольная 4.28
уклон взлегшо-посадочной полосы 1фодольный оіедннй 4.56
уклон ВПП щ>одольный q>eдний 4.56
условия становртные 4.62
участок вэлешо-посадочной полосы уширенный 3.11
участок ВПП упофешшй 3.11
число аэродромного поіфьпия классификационное (PCN) 4.63
число воздушного судна классификационное (ACN) 4.64
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