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UKLU AD
  

SUP content (in English) Зміст SUP (українською мовою) 

Special flight procedures at Uzhhorod aerodrome Особливі процедури виконання польотів на 
аеродромі Ужгород 

The following points of entry / exit to / from the control area 
(CTR) are established for the operation of the VFR. (See 
tabs for navigation points) 

При виконанні польотів за ПВП встановлені наступні 
точки входу/виходу до/із диспетчерської зони (CTR). 
(Див.таб.навігаційних точок) 

Arrival to Uzhhorod (landing at RWY10) Прибуття в Ужгород (посадка на RWY10) 

ACFT flying VFR and intending to land at aerodrome 
Uzhhorod should file a FPL in field 15 with information 
concerning Ukrainian-Slovak cross-border over LASOT. 

 

Example: UKLUS DCT LASOT DCT JENKOVCE DCT 
LASOT 

According to chapter ENR 5.1.2 of AIP of the Slovak 
Republic, flight restriction zone LZR55 is established in the 
airspace of the Slovak Republic along Ukrainian border. 
Permission of using of this zone which is necessary for 
approach at aerodrome Uzhhorod should be obtained by 
flight operator from Slovak airspacemanagement cell 
(AMC) in accordance with procedure noted in chapter ENR 
5.1.2 of AIP of the Slovak Republic, not later than 30 
minutes before entering LZR55. 
 

Without receiving permission to use the LZR55 flight 
restriction zone, entrance to the control area (CTR) of the 
Uzhgorod airfield is PROHIBITED. 

When performing an VFR flight, ACFT must arrive at the 
selected point of entry to the Uzhgorod airfield control zone 
(CTR), report to the ATS authority, and, upon obtaining 
permission, continue the flight towards the LASOT point. 

Not later than 2 minutes before crossing the border between 
Ukraine and the Slovak Republic above the LASOT point, 
ACFT is required to report to the ATS authority of its 
location. At this point, ACFT receives from the ATS 
authority appropriate aerodrome information and landing 
permission. 

The flight of the LASOT point must be performed at 
altitudes not above 2000 ft AGL. After flying the LASOT 
point, ACFT enters the LZR55 flight restriction zone, 

План польоту ACFT, яке виконує політ за VFR та 
передбачає посадку на аеродромі Ужгород, повинен 
містити в полі 15 інформацію про встановлений 
маршрут польоту за VFR з перетинанням кордону 
України та Словацької Республіки над точкою LASOT. 

Приклад: UKLUS DCT LASOT DCT JENKOVCE DCT 
LASOT. 

Відповідно до розділу ENR 5.1.2 AIP Словацької 
Республіки, в повітряному просторі Словацької 
Республіки вздовж кордону з Україною встановлено 
зону обмеження польотів LZR55. Дозвіл на 
використання цієї зони, який необхідно отримати для 
виконання заходження на посадку на аеродром 
Ужгород, експлуатант повинен запросити у органа 
менеджменту повітряного простору Словацької 
Республіки згідно з процедурою, яку наведено в 
розділі ENR 5.1.2 AIP Словацької Республіки, не 
пізніше ніж за 30 хвилин до входу в зону LZR55. 

Без отримання дозволу на використання зони 
обмеження польотів LZR55, вхід до диспетчерської 
зони (CTR) аеродрому Ужгород ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. 

При виконанні польоту за VFR, ACFT має прибути до 
обраної точки входу до диспетчерської зони (CTR) 
аеродрому Ужгород, доповісти органу ATS своє 
місцезнаходження і, по отриманні дозволу, 
продовжити політ у напрямку точки LASOT. 

Не пізніше ніж за 2 хвилини до перетину кордону 
України та Словацької Республіки над точкою LASOT, 
ACFT зобов’язано доповісти органу ATS своє 
місцезнаходження. В цей момент ACFT отримує від 
органу ATS відповідну аеродромну інформацію та 
дозвіл на посадку. 

Проліт точки LASOT повинен виконуватися на 
висотах не вище 2000 ft AGL. Після прольоту точки 
LASOT, ACFT входить в зону обмеження польотів 
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performs a landing maneuver on RWY 10 and landing. 
 

Operators should take into account the fact that airspace 
within the LZR55 zone is unclassified. In this airspace only 
emergency maintenance is provided. 

 
In the case of the second lap, ACFT reports to the ATS 
authority and uses the right range for another landing. 

LZR55, виконує маневр для заходження на посадку на 
RWY 10 та виконує посадку. 

Експлуатантам слід прийняти до уваги той факт, що 
повітряний простір в межах зони LZR55 є 
некласифікованим. В цьому повітряному просторі 
надається лише аварійне обслуговування. 

У разі виходу на друге коло, ACFT доповідає органу 
ATS та використовує праве коло польотів для 
виконання іншого заходження на посадку. 

Arrival to Uzhhorod (landing at RWY28) Прибуття в Ужгород (посадка на RWY28) 

Landing on RWY 28 is allowed only for helicopters and 
ACFT, the flight technical characteristics of which allow to 
stay within the airspace of Ukraine when performing the 
procedure for entering the second circle. To exit to the 
second circle, the left circle of flights is used. 

 

When landing on RWY28, there is no need to request a 
LZR55 flight restriction zone. 
 
When performing an VFR flight, ACFT must arrive at the 
selected point of entry to the control area (CTR) of the 
Uzhgorod airfield, to report to the ATS authority at its 
location. At this point, ACFT receives from the ATS 
authority appropriate aerodrome information and landing 
permission. 

Посадка на RWY 28 дозволяється лише вертольотам та 
ACFT, льотно-технічні характеристики яких 
дозволяють залишатися в межах повітряного простору 
України при виконанні процедури виходу на друге 
коло. Для виходу на друге коло використовується ліве 
коло польотів. 

При виконанні посадки на RWY28, у запиті на 
використання зони обмеження польотів LZR55 немає 
потреби. 

При виконанні польоту за VFR, ACFT має прибути до 
обраної точки входу до диспетчерської зони (CTR) 
аеродрому Ужгород, доповісти органу ATS своє 
місцезнаходження. В цей момент ACFT отримує від 
органу ATS відповідну аеродромну інформацію та 
дозвіл на посадку. 

Departure from Uzhhorod (RWY28) Виліт з аеродрому Ужгород (зліт з RWY28) 

The flight plan ACFT departing from the Uzhgorod airfield 
for VFR should contain in field 15 information regarding the 
established VFR flight path with the crossing of the border 
between Ukraine and the Slovak Republic over the LASOT 
point. 

Example: LASOT DCT JENKOVCE DCT LASOT DCT 
UKLUS 

According to section ENR 5.1.2 of the AIP of the Slovak 
Republic, the LZR55 flight restriction zone has been 
installed in the airspace of the Slovak Republic along the 
Ukrainian border. The permission to use this zone, which is 
a condition for departure from the Uzhgorod airfield, must 
be obtained by the operator from the airspace management 
authority of the Slovak Republic in accordance with the 
procedure given in section ENR 5.1.2 AIP of the Slovak 
Republic no later than 30 minutes before entering the zone 
LZR55. In the absence of permission to use the LZR55 
zone, departure from the Uzhgorod airport is PROHIBITED. 
 
 
Operators should take into account the fact that airspace 
within the LZR55 zone is unclassified. In this airspace only 
emergency maintenance is provided. 
 
After taking off and performing a turn in the airspace of the 
Slovak Republic, ACFT must cross the border of the Slovak 
Republic and Ukraine at the LASOT point at an altitude of 
no more than 5000 ft AMSL. 

After passing the LASOT point, the ACFT must report to 
the ATS authority, continue the flight towards the selected 
point of exit from the control area (CTR) of the Uzhgorod 
airfield. 

План польоту ACFT, що вилітає з аеродрому Ужгород 
за VFR, повинен містити у полі 15 інформацію щодо 
встановленого маршруту польоту за VFR з перетином 
кордону України та Словацької Республіки над точкою 
LASOT. 

Приклад: LASOT DCT JENKOVCE DCT LASOT DCT 
UKLUS 

Згідно з розділом ENR 5.1.2 AIP Словацької 
Республіки, у повітряному просторі Словацької 
Республіки вздовж кордону з Україною встановлено 
зону обмеження польотів LZR55. Дозвіл на 
використання цієї зони, який є умовою для вильоту з 
аеродрому Ужгород, експлуатант повинен отримати 
від органу менеджменту повітряного простору 
Словацької Республіки відповідно до процедури, 
наведеної у розділі ENR 5.1.2 AIP Словацької 
Республіки, не пізніше ніж за 30 хвилин до входу в 
зону LZR55. При відсутності дозволу на використання 
зони LZR55, виліт з аеродрому Ужгород 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. 

Експлуатантам слід прийняти до уваги той факт, що 
повітряний простір в межах зони LZR55 є 
некласифікованим. В цьому повітряному просторі 
надається лише аварійне обслуговування. 

Після злету та виконання розвороту в повітряному 
просторі Словацької Республіки, ACFT повинно 
перетнути кордон Словацької Республіки та України в 
точці LASOT на висоті не вище 5000 ft AMSL. 

Після прольоту точки LASOT, ACFT повинно 
доповісти органу ATS, продовжувати політ у напрямку 
до обраної точки виходу з диспетчерської зони (CTR) 
аеродрому Ужгород. 
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Designation 

Vertical limits 

and 

airspace Class 

Call signs and frequencies 

(MHz) 

CTR Uzhhorod 
1500/SFC 

Class D 
Uzhhorod Tower 126.900 

Designation 

Vertical limits 

and airspace 

Class 

UKR413 
FL135/ SFC 

Unclassified 

Waypoint name Coordinates Description 

Direction 

from ARP 

UKLU 

Waypoint name 

for 

Planning purposes 

LASOT 483805N 0221445E LASOT 

NOVEMBER 484033N 0222242E Nevytske village North-east UKLUN 

SIERRA 483226N 0223121E Serednie village South-east UKLUS 

ROMEO 483021N 0221441E Rativtsi village South UKLUR 

UO NDB 483758.7N 0221540.6E 

SR NDB 483115.9N 0223031.9E Serednie 


