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Changes to the provision AIS publications of 
Ukraine in 2018 

Зміни щодо забезпечення публікаціями САІ України 
в 2018 році 

 

AIS publications of Ukraine will be provided in 
electronic form via access to the website AIS of 
Ukraine and in ISO Image starting from 01 JAN 
2018.  
Aeronautical chart (ANC) of Ukraine 1:500 000 
(ICAO) will be available in both electronic and 
paper form. 

Публікації САІ України будуть надаватися в 
електронному вигляді через доступ до веб-сайту 
САІ України та у форматі ISO зображення, 
починаючи з 01 січня 2018 року. 

Аеронавігаційна карта (АНК) України 1:500 000 
(ICAO) буде доступна як в електронному, так і у 
паперовому вигляді. 

AIS publications of Ukraine on website AIS of 
Ukraine and ISO Image will be updated on 
effective date AIRAC AIP AMDT or 
publication date AIP AMDT. 

Публікації САІ України на веб-сайті САІ України 
та ISO зображення будуть оновлюватися на дату 
набуття чинності AIRAC AIP AMDT  або дату 
публікації AIP AMDT. 

ISO Image is a file that contains the valid AIS 
publications of Ukraine, such as: 
- Integrated Aeronautical Information package 
(IAIP) of Ukraine; 
- VFR Airfield Guide; 
- ANC of Ukraine 1:500 000 (ICAO). 
 
ISO Image of AIS publications are sent to users 
by email and can be immediately downloaded 
on the computer or burned on an empty disc. 
Users can create CD/DVD from that image if 
required. 

ISO зображення - це файл, що містить дійсні 
публікації САІ України, такі як: 
- Об'єднаний пакет аеронавігаційної інформації 
України; 
-Збірник аеронавігаційної інформації за 
правилами візуальних польотів; 
- АНК України 1:500 000 (ICAO). 
ISO зображення публікацій САІ надсилається на 
електронну адресу користувачам та може бути 
негайно завантажено на комп'ютер  або записано 
на порожньому диску. 
Користувачі можуть створювати CD/DVD з цього 
зображення, у разі необхідності. 

General conditions about subscription to AIS 
publications of Ukraine will be published in 
relevant AIC “Subscription to publications and 
services AIS of Ukraine 2018”. 

Загальні положення щодо підписки на публікації 
САІ України будуть опубліковані у відповідному 
AIC “Підписка на публікації та послуги САІ 
України в 2018 році”. 
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