ПРАВІЛЫ
ЗНАХОДЖАННЯ ГРАМАДЗЯН У НАЦЫЯНАЛЬНЫМ АЭРАПОРЦЕ МІНСК

ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ
1. Гэтыя Правілы ўстанаўліваюць нормы паводзін грамадзян пры знаходжанні на тэрыторыі РУП
«Нацыянальны аэрапорт Мінск» (далей – аэрапорт).
2. Для мэт гэтых Правіл прымяняюцца тэрміны і іх азначэнні ў значэннях, устаноўленых Паветраным
кодэксам Рэспублікі Беларусь, Авіяцыйнымі правіламі паветраных перавозак пасажыраў, багажу, грузаў,
зацверджанымі Пастановай Міністэрства транспарту і камунікацый Рэспублікі Беларусь ад 12.08.2009 № 70
(у рэд. Пастановы Мінтранса ад 16.07.2014 № 23) (далей – Авіяцыйныя правілы), а таксама Пастановы
Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь і Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь ад 30
верасня 2016 г. № 24/268 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб прафілактычных, рэжымных і арганізацыйных
мерах папярэджання тэрарыстычнай дзейнасці і мінімізацыі яе наступстваў на крытычна важных аб’ектах
Рэспублікі Беларусь».
3. Гэтыя правілы абавязковыя для выканання ўсімі асобамі, якія знаходзяцца на адпаведнай тэрыторыі
аэрапорта, калі іншае не ўстаноўлена заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Наведвальнікі аэрапорта, якія
дапускаюць парушэнні гэтых правіл, будуць прыцягвацца да ўстаноўленай заканадаўствам адказнасці,
акрамя таго, ім можа быць адмоўлена ў прадастаўленні паслуг на тэрыторыі аэрапорта.
ГЛАВА 2
АРГАНІЗАЦЫЯ ЎМОЎ БЯСПЕЧНАГА ЗНАХОДЖАННЯ ГРАМАДЗЯН У НАЦЫЯНАЛЬНЫМ АЭРАПОРЦЕ МІНСК
4. У мэтах гарантавання бяспечнай эксплуатацыі паветранага транспарту частка тэрыторыі аэрапорта
вызначана як кантралюемая зона і падлягае агароджванню. Допуск у яе ажыццяўляецца ў адпаведнасці з
Інструкцыяй па прапускным і ўнутрыаб’ектавым рэжыме, што зацвярджаецца кіраўніцтвам аэрапорта.
Да тэрыторыі агульнага доступу аэрапорта адносіцца частка памяшканняў
аэравакзальнага комплексу і кантралюемая тэрыторыя прывакзальнай плошчы.

агульнага

доступу

5. У мэтах забеспячэння бяспечнага знаходжання грамадзян на тэрыторыі аэрапорта кіраўніцтвам аэрапорта
і арганізацый, размешчаных на яго тэрыторыі, распрацоўваюцца, плануюцца, арганізуюцца і праводзяцца
неабходныя мерапрыемствы, якія дазваляюць:
- рэалізаваць магчымасць размяшчэння аб’ектаў названых арганізацый з улікам захавання ўмоў, што
забяспечваюць бяспечнае знаходжанне грамадзян, якія карыстаюцца паслугамі паветранага транспарту;
- выконваць работы ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь (месцы правядзення такіх работ
агароджваюцца адпаведнымі сігналамі і знакамі ва ўстаноўленым парадку з інфармаваннем аб правядзенні
работ);
- мець дастатковую колькасць інфармацыйных знакаў для бяспечнага перамяшчэння па тэрыторыі
аэрапорта.
6. У мэтах папярэджання выпадкаў траўміравання грамадзян пры іх знаходжанні на тэрыторыі аэрапорта і
недапушчэння грамадзянамі дзеянняў, указаных у главах 3 і 4 гэтых Правіл, кіраўніцтвам аэрапорта і
арганізацый, размешчаных на яго тэрыторыі, прадугледжваецца правядзенне работ па забеспячэнні:
- утрымання памяшканняў аэравакзальнага комплексу і іншых аб’ектаў інфраструктуры аэрапорта агульнага
карыстання ў спраўным тэхнічным і бяспечным для руху і (або) знаходжання грамадзян стане;
- устаноўкі адпаведных светлавых і гукавых сігналаў, знакаў, паказальнікаў, неабходнай інфармацыі (пры
дапамозе тэхнічных сродкаў і (або) іншых носьбітаў інфармацыі);
- своечасовага інфармавання карыстальнікаў паслугамі аэрапорта і авіякампаній аб уводзімых
абмежаваннях і (або) аб змяненнях гэтых Правіл (пры дапамозе тэхнічных сродкаў і (або) іншых носьбітаў
інфармацыі);
- абазначэння і агароджвання месцаў правядзення рэканструкцыі, будаўнічых і рамонтных работ (у мэтах
выключэння знаходжання грамадзян у такіх месцах).

ГЛАВА 3
ДЗЕЯННІ ГРАМАДЗЯН, ЯКІЯ ЗНАХОДЗЯЦЦА НА ТЭРЫТОРЫІ АГУЛЬНАГА ДОСТУПУ АЭРАПОРТА
7. Грамадзяне, якія знаходзяцца на тэрыторыі агульнага доступу аэрапорта, забяспечваюць асабістае
захаванне грамадскага парадку, а таксама захаванне грамадскага парадку асобамі, якія знаходзяцца пад іх
апекай.
8. На тэрыторыі агульнага доступу аэрапорта наведвальнік абавязаны:
- выконваць патрабаванні правіл перавозак пасажыраў паветраным транспартам, вызначаныя Авіяцыйнымі
правіламі і ўказаннямі работнікаў аэрапорта (авіякампаній) пры падрыхтоўцы да палёту (пасля заканчэння
палёту);
- прад’яўляць дакументы, што засведчваюць асобу пасажыра, і праязныя дакументы па патрабаванні асоб,
маючых права на ўказаную праверку;
- забяспечыць суправаджэнне непаўналетняга дзіцяці (дзяцей) дарослым пасажырам пры наведванні
аэрапорта;
- ажыццяўляць курэнне толькі ў прызначаных для гэтых мэт месцах (памяшканнях);
- прадастаўляць для надгляду, у тым ліку з дапамогай тэхнічных сродкаў, у аэрапорце ручную паклажу і
багаж па патрабаванні прадстаўнікоў органаў унутраных спраў або інспектараў службы авіяцыйнай бяспекі і
атрада ваенізаванай аховы аэрапорта;
- не дапускаць сваімі дзеяннямі прычынення шкоды, урону іншым наведвальнікам, іх багажу і ручной
паклажы, экіпажу паветранага судна, псавання або пашкоджання інфраструктуры аэрапорта або паветранага
судна;
- кампенсаваць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь урон, прычынены ўласнымі
неасцярожнымі або наўмыснымі дзеяннямі, работнікам і інфраструктуры аэрапорта (авіякампаніі) і (або)
іншым наведвальнікам аэрапорта.
9. Наведвальнікам аэрапорта на ўсёй яго тэрыторыі забараняецца:
Ажыццяўляць якую-небудзь камерцыйную і іншую прамысловую дзейнасць без узгаднення з кіраўніцтвам
аэрапорта;
насіць пры сабе і (або) выкарыстоўваць па прызначэнні любыя сродкі радыёсувязі (за выключэннем
мабільных тэлефонаў GSM-дыяпазону). Наяўнасць названых сродкаў радыёсувязі ў наведвальніка аэрапорта
дапускаецца пры ўмове іх змяшчэння ў багаж у выключаным стане;
знаходжанне наведвальнікаў у стане алкагольнага ап’янення (стане, выкліканым спажываннем наркатычных
сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных або іншых адурманьваючых рэчываў).
На наведвальнікаў аэрапорта могуць быць ускладзены іншыя абавязкі, устаноўленыя ў адпаведнасці з
іншымі актамі заканадаўства.
10. Для аказання садзейнічання работнікам аэрапорта і авіякампаній у забеспячэнні бяспекі перавозак,
асабістай і маёмаснай бяспекі грамадзянам неабходна інфармаваць работнікаў аэрапорта (авіякампаній) і
прадстаўнікоў органаў унутраных спраў:
- пры выяўленні перашкод, ствараючых пагрозу бяспецы перавозак паветраным транспартам або
нармальнаму функцыянаванню іншых аб’ектаў інфраструктуры аэрапорта;
- аб падазроных пабочных і безгаспадарных рэчах і прадметах, знойдзеных на аб’ектах інфраструктуры
аэрапорта і ў паветраных суднах.
ГЛАВА 4
ДЗЕЯННІ ГРАМАДЗЯН, ЯКІЯ ЗНАХОДЗЯЦЦА Ў КАНТРАЛЮЕМАЙ ЗОНЕ
11. Грамадзяне, якія знаходзяцца ў кантралюемай зоне, забяспечваюць асабістае захаванне грамадскага
парадку, а таксама захаванне парадку асобамі, якія знаходзяцца пад іх апекай.
12. У кантралюемай зоне аэрапорта забараняецца:
- знаходжанне і перамяшчэнне фізічных асоб без адпаведных дазвольных дакументаў;
- знаходжанне і перамяшчэнне любых транспартных сродкаў і іншых сродкаў перамяшчэння (асабістага
транспарту), не маючых пропуску ўстаноўленага ўзору, выдаваемага бюро пропускаў аэрапорта;
- выкарыстанне без дазволу кіраўніцтва аэрапорта кінакамер, фота- і відэаапаратуры і іншых сродкаў для
здымкі тэрыторыі і аб’ектаў, што знаходзяцца на ёй, а таксама выкарыстанне ў сродках масавай інфармацыі
(у сетцы Інтэрнэт і да т.п.) атрыманых з іх выкарыстаннем кіна-, фота- і відэаматэрыялаў;

- карыстацца любымі сродкамі радыёсувязі і мабільнай тэлефоннай сувязі, за выключэннем пэўных месцаў
(памяшканняў), дзе выкарыстанне сродкаў мабільнай тэлефоннай сувязі дазволена;
- пранос (увоз) у кантралюемую зону грамадзянамі небяспечных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў, пералік
якіх вызначаны Праграмай авіяцыйнай бяспекі Нацыянальнага аэрапорта Мінск;
- знаходжанне асоб у стане алкагольнага ап’янення (стане, выкліканым спажываннем наркатычных сродкаў,
псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных або іншых адурманьваючых рэчываў).
13. Парушэнне патрабаванняў, указаных у пункце 9 гэтых Правіл, вядзе да прыцягнення да адказнасці
грамадзян у адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях і іншымі
актамі заканадаўства, у тым ліку да такіх асоб можа прымяняцца пазбаўленне права доступу ў
кантралюемую зону аэрапорта.

