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Шановний Дмитре Олеговичу! 

 

Керівництво Асоціації «Аеропорти України» цивільної авіації (ААУЦА) 

засвідчує Вам свою повагу та   звертається з наступним. 

ААУЦА – недержавне, добровільне, профільне громадське об'єднання, була 

створена у 1992 році ААУЦА з метою сприяння розвитку аеропортів та 

авіапідприємств, оновлення та модернізації їхньої інфраструктури, впровадження 

новітніх технологій, обладнання, засобів автоматизації та механізації, підвищення 

рівня безпеки польотів, цифровізації  та енергоефективності виробничих процесів, 

захисту виробничих та професійних інтересів своїх учасників.  

ААУЦА з червня 2014р. є повноправним членом Ради Аеропортів Європи 

(АСІ-Europe) де представляє усіх своїх учасників та дає змогу долучитися  напряму 

до проблем та рішень Європейського авіаційного товариства, отримати необхідні 

консультації. 

      ААУЦА активно приймає участь у розробці нормативно-правових та 

регуляторних актів авіаційної галузі та аеропортової діяльності, завжди підтримує 

прозору, незалежну професійну позицію, яка сприяє розвитку та відновленню 

діяльності усіх аеропортів та авіапідприємств України. 

       На сьогодні учасниками ААУЦА є 95 підприємств та організацій з 13 країн 

світу, в тому числі 21 аеропорти, ДП УКРАЕРОРУХ, ДП АНТОНОВ, ДП «Завод 410 

ЦА», Державна авіакомпанія ДАП Україна та інші. В ААУЦА організовані і 

працюють 10 комітетів з основних напрямків діяльності авіа галузі.  

Діяльність таких комітетів, як: ІТ (зокрема розвиток ІТ технологій, 

кібербезпеки), стратегічного розвитку та міжнародних відносин, наземного 

обслуговування ( ground handling), який включає розгляд питань щодо пасажирських 

та вантажних перевезень буде цікава та корисна, як спеціалістам - експлуатантам так 

і Вашим  науковим фахівцям. 

У зв’язку з вищенаведеним, прошу Вас делегувати наукових співробітників 

кафедри  до роботи у  вищевказаних  комітетів. 

 Положення про комітети вказані на сайті  http://www.aauca.org.ua у розділі 

документи. 

Інформацію та консультації можливо отримати за телефонами 044 3392704 (03), 

ел. пошта -  civilaviac@gmail.com 

 

 

          

 З повагою. 

          президент ААУЦА                                                                                      Петро Липовенко  
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