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IIасажирам рейсу QU-5131 вiд 18.10,2021. року

ПОВIДОIИЛЕННЯ
iз затримкою чартерного
рейсL_ц9 ,qlу_цх:ь л18 жовтня 2021
У зв'язку'(IAВIдкомIIдн'Iя
^
(дзур EI7ff> УкРАIНд) (надалi
рокУ, тов
Авiакомпанiя) повiдомляе наступне.

про Те, що 18.10.2021 porqy вiдбулась
двiакомпанiя щиро
"rйпу.
затримка У виконанн1 чартер"оrо Р!Йсу QU-5131 за маршрутом XapKiB
ýфаiнф - Шuрr_ ель-Шейi (,Лр аб съка Ре спубл iKa египет).
ЗЙримка рейсу .runu." у зв'язку з пiзнiм прибуттям лiтака з

попереднъого
рейсу, а також у зв'язку з метеоумовами,
^
ЗгiднО . попо*.нняМIlL Роздiлiв I та XIV Двiацiйних. правил Украiни
кПравиЛЫпо"irр"них перевезенъ та обслуговування пасажирiв i багажу>> (далi
авiацiйноi служби УкраIlи
- Прч""ла), затВердженИми нак€Вом ,Щержавноi
Nstjзq Bii zB п"Ьrоrruда 2Ot8 роr.у, оr|iоп"р"вiзнuк Mo)tce заmрufulаmu або
,*irуrо-u'рейс як з комерцiйнuх прйuur, mоi i з прuчuн, якi н.е зсlлесюаmь вid
обсmавuн, зокреJvrа mехнiчнttх переulкоd,
,ooio. У нЪслidок dil

"оdirчuойнttх
вidмовч mа збоlв, несправносmей
u4о вuнl,tклч внаслidок

сuсmеfuI

елекmропосmачання, зв'жку, коwtунiкацiй, облаdнання, проzрсtмноlо
забезЙечення, авiапе,ревiзнuк ма€ право без повidомлення пасаэtсuра
скасуваmu чl,t заmрufoNаmu рейс або анулюваmu paHitote пidmверdсюене

Uuo"o;|"::;*

боку, на виконання вимог Повiтряного кодексу Украiн и та
правил в перiод очiкування випьоry повiтряного судна пасажирам надавалось
проводилося iнформування про орiентований час
харчування ,u
"urroi;
затримки рейсу i очiкуваного часу його виконання,
' Звертu.йо уваry що вiдповiдно до роздiлу XIII Повiтряного кодексу
украiни та Роздiлу хv Правил, виплата грошовоi компенсацii за затримку
Авiакомпанiя ще раз шкодуе про те, що трапилась затримка у виконаннi
чартерного рейсу i приносить своi вибачення.
З повагою,

Перший заступник генерального
директора з виробництва
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