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Пасажирам рейсУ QU-3431 ВiД 21,10,202l РОКУ
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Авiакомпанiя) повiдомляе
'
Авiакомпанiя щиРо *uй*уu про То, ч_о 2|,|0,2021 ро"у вiдбуласъ
виконанн1 чартерrп9.о РjЙсУ QU-3431 за маршрутом Львiв
затримка j
(УфаТна) шuрr-епь-ШеЙх-(Др абська Ре спублiка египет).
у зв'язку iз посадкою повiтряного
затримка даного рейсу
"iдбуrrа."
боковий
судна на запасний аеродро* у ."'".*у ,"19оумовами (сильний
метеоумов,
BiTep), при виконаннi^ поперед""о.о р..".у. Пiспя нормалiзацiT
лiтак продовжив виконувати програму згlдно з_розкладом,
ЗгiднО з положеrr""*" Ро.дiпiЬ I та XIV Двiацiйних правил УкраТни
(далi
пПрuu"пЫповiтряних перевезень та обслуговування пасажирiв i багажу1>
прuu"ла), зЙВердженИми накаЗом ЩёрЖавноТ авiацiйноi служби Украilи
або
N9l2з9 в\д 26 п"Ьrоrruда 2О18 рокУ, оiiопuрuвiзнuк моэtсе заmрl,tJvlаmu
Bid
,по"уrо*}рейс й , *о*ерцiйнuх'прйuu", mоi i з прччuн, якi не залеuсаmь
переulкоd,
Hbozo. У наслidок dit наdзвuчайнiх обсmавuн, зокреlчtа mехнiчнuх
вuнuклч внаслidок BidMoBu mа збоiв, несправносmей сuсmем
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елекmропосmQчання, зв'жlу, комунiкацiЙ, облаdнання, про2рамноZо
забезйечення, авiаперевiзнuк Jиа€ право без повidолwлення пасаэ!сuра
скасуваmu чч заmрuJvlаmu рейс абi анулюваmu paHiu,le пidmверd)юене
бронювання.

зi

свого боку, на виконання вимог Повiтряного кодексу Украiни та

правил в перiод очiкування вильоry повiтряного судна пасажирам надаваJIось
проuод"поЪ" iнфрмування про орiентований час
харчування ..u
"urroi;
затримки рейсу i очiкуваногочасу iого виконання,
iu.Ёru.nio y"u.y, що вiдповiдно до роздiлу.ХIII ПовiтряяоIо_ кодексу
украiни та Роздiлу xv Правил, виплата грошовоi компен
Авiакомпанiя ще раз шкодус про те, що трапилась затримка у виконаннi
чартерного рейсу i приносить овоi вибачення,
З повагою,

Перший заступник генерального
директора з виробництва
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