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Пасажирам рейсу QU-4493 вiд 13.01.2022 року

У зв'язку iз затримкою чартерного рейсу, що трапилась 13 сiчня 2022
року, ТОВ (АВIАКОМПАНIЯ (АЗУР ЕИР YKPAIHA) (надалi
Авiакомпанiя) повiдомляе наступне.

Авiакомпанiя щиро жалкус про то, що 1З.01.2022 року вiдбулась
затримка у виконаннi чартерного рейсу QU-4493 за маршрутом Бориспiль
(Киiв, Украiна) - Ла- Романа (Щомiнiканська Республiка).

Головний обов'язок Авiакомпанii вживати належних заходiв для

забезпечення високого рiвня безпеки виконання рейоу.
Причина затримки даного рейсу була викликана необхiднiстю
проведення пiсля процедур протикриговоi обробки повiтряного судна його
додаткового технiчного обслуговування, яке не можна було передбачити або
запобiгти пiд час виконання процедур передпольотного обслуговування.

Авiакомпанiя робить усе можливе, щоб у разi затримки рейсiв
надавати пасажирам обслуговування вiдповiдно до положень Авiацiйних
правил Украiни <Правила повiтряних перевезень та обслуговування
пасажирiв i багажу> (далi - Правила), затвердженими нак€вом ,.ЩержавноТ
авiацiйноТ служби Украiни вiд 26 листопада 2018 року JФ1239,
зареестрованими в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраIни 08 лютого 2019 року за М
|41,13З1,|2 iз змiнами i доповненнями, внесеними нак€вом Щержавноi
авiацiйноТ служби Украiни вiд 14 серпня 2020 року J\b1126.
Пасажири затриманого рейсу отримали харчування та напоi, а також
iнше обслуговування вiдповiдно до Правил. Yci бажаючi паса}кири могли
залишити аеропорт на час затримки рейсу. Пасажирам з маленькими дiтьми
було запропоновано номери у готелi на час очiкування.
Як тiльки безпечна експлуатацiя повiтряного судна стала можливою,
пасажири рейсу QU-4493 були доставленi в аеропорт призначення.
Авiакомпанiя ще раз шкодуе про те, що трапилась затримка у виконаннi
чартерного реису 1 приносить cI}оi вибачення.
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З повагоюо

Перший заступник генерального
директора з виробництва
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