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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО РІВНОСТІ АЕРОДРОМНИХ 
ПОКРИТТІВ В УКРАЇНІ 

Розглянуто чинний наказ Державіаслужби Україна № 1346 від 22.09.2020 р. стосовно сертифікаційних вимог 
щодо аеродромних покриттів. Наведено технологію з визначення мезонерівностей ґрунтового поля з використанням 
нівеліра та розглянуто вимоги щодо рівності твердих покриттів відповідно до вимог ICAO. Згруповано в табличному 
вигляді якісні та кількісні характеристики дефектів аеродромних покриттів і встановлена невідповідність допусти-
мого значення перевищення між гранями суміжних плит покриття злітно-посадкової смуги, яка становить 25 мм 
та значенням 17,5 мм, зазначених у вимогах ICAO. Стаття є публікацією науково-методичного характеру. 

Ключові слова: вимоги ІКАО; сертифікація аеродромів; рівність аеродромних покриттів; дефекти аеродромних 
покриттів; безпека експлуатації аеродрому. 

Табл.: 4. Рис.: 4. Бібл.: 14. 

Актуальність теми дослідження. Україна має розвину мережу аеропортів та є відо-
мою у світі країною з транспортного та пасажирського літакобудування. Нині продовжує 
виконуватись Державна цільова програма з розвитку аеропортів на період до 2023 року 
(Програма) [1]. У межах Програми проводиться модернізація інфраструктури авіацій-
ного транспорту, сертифікація аеропортів відповідно до законодавства Європейського 
Союзу, документів Євроконтролю, стандартів та рекомендацій Міжнародної організації 
цивільної авіації ІСАО. 

Постановка проблеми. Одними з найважливіших елементів інфраструктури аеропо-
рту є його покриття, призначені для зльоту та посадки повітряних суден – злітно-посад-
кова смуга (ЗПС), руління – руліжні доріжки (РД) та місць стоянок повітряних суден 
(МС). Від їхнього стану, а особливо від стану покриття ЗПС, багато в чому залежить 
безпечне перевезення пасажирів та вантажу. Тому проводиться постійний моніторинг 
стану поверхонь аеродромних покриттів [2]. Для вибору того чи іншого методу геодези-
чного моніторингу необхідно знати вимоги стосовно якісних та кількісних характерис-
тик дефектів аеродромних покриттів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Переважна більшість аеропортів в Україні 
була побудована за часів СРСР. Тому їх аеродромні покриття проєктувались, будувались 
та утримувались згідно з вимогами тодішніх нормативних документів. Так, згідно з нор-
мативним документами [3; 4; 5] найкращим обрисом ЗПС зі штучним покриттям у попе-
речному перетині є двосхилий профіль із постійним поперечним ухилом по всій довжині 
ЗПС, а в крайньому випадку – на більшій її частині (рис. 1, а).  

 
Рис. 1. Поперечний профіль ЗПС:  

а – двосхилий; б – односхилий; 1- вісь ґрунтового лотка;  
2 – перехідна ґрунто-щебнева смуга; 3 – покриття; 4 – основа;  

5 – природна основа; 6 – дрена; 7 – ґрунтова смуга 
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ЗПС із таким профілем надійна в експлуатації та сприяє відведенню атмосферних 
вод. ЗПС з односхилим профілем влаштовують в умовах виключно крутого рельєфу, 
який має схил понад 0,010 в один бік (рис. 1, б). 

В особливих умовах рельєфу допускається використання двосхилого та односхилого 
профілів на одній ЗПС із плавним зміщенням гребеня покриття у плані [5].  

Аналогічні підходи до двосхилого та односхилого профілів РД (рис. 2, а, б). 
 

 
Рис. 2. Поперечний профіль РД:  

а – двосхилий; б – односхилий; 1 – вісь ґрунтового лотка; 2 – перехідна ґрунто-щебнева 
смуга; 3 – покриття; 4 – основа; 5 – природна основа; 6 - дрена; 7- ґрунтова смуга 

Штучні покриття перонів, МС та інших площ влаштовують як із двосхилим, так і з 
односхилим поперечними профілями. 

Найкращим обрисом поздовжнього профілю літної смуги є опукла поверхня з неве-
ликими ухилами на кінцевих ділянках. У цьому випадку літаки будуть брати старт в оп-
тимальних умовах за невеликих ухилів поверхні. Літак, який встиг набрати певну швид-
кість, легко подолає максимальний ухил у середній частині льотної смуги, а набір 
швидкості для відриву відбуватиметься вже під ухил. Опуклий профіль зручний також і 
для посадки. У цьому випадку літак приземлиться на поверхні з мінімальними ухилами. 
Зменшення швидкості посадки при зустрічному ухилі протікає значно швидше, і, наре-
шті, пробіг спокійно завершується до швидкості рулювання при попутних ухилах [5]. 

Згідно з нормативним документом [4] аеродромні покриття повинні відповідати вимогам 
рівності та шорсткості поверхні. Поняття рівності та шорсткості покриття є універсальним 
для аеродромного та дорожнього покриттів. Рівність покриття – якість покриття, яке визна-
чається наявністю на ній нерівностей, що викликають коливання коліс і кузова транспорт-
ного засобу [6], а стосовно авіації – коливання шасі та фюзеляжу повітряного судна. 

Шорсткість покриття – сукупність мікро- і макронерівностей на поверхні покриття, які 
характеризують ступінь зчеплення покриття з колесами транспортного засобу. Макрошорс-
ткості – нерівності на поверхні покриття довжиною більше 2 мм та висотою більше ніж 0,2 
мм, які формуються зернами такого мінерального заповнювача, як щебінь, гравій та ін., що 
входять до складу асфальтобетонної, цементобетонної чи іншої суміші, які використову-
ються для облаштування верхнього шару покриття (шару зношення). Мікрошорсткості – не-
рівності на поверхні покриття суттєво меншого розміру, ніж розміри макрошорсткостей 
(рис. 3) [7]. На відміну від нерівностей, які формуються внаслідок зношення та/або пошко-
дження покриття, шорсткість не є дефектом покриття та слугує для щеплення дорожнього 
покриття з пневматиками (шасі) повітряних суден чи колесами автомобілів. Коефіцієнт ще-
плення дорожнього покриття забезпечується переважно за рахунок макрошорсткостей, ніж 
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за рахунок мікрошорсткостей, а тому в практиці дорожнього будівництва і нормується як 
показник шорсткості покриття. Шорсткість покриття характеризується середніми (рис. 3): 
висотою виступів, глибиною впадин, коефіцієнтом кроку шорсткості [7].  

 
Рис. 3. Параметри макро-та мікрошорсткостей 

Деформації та руйнування дорожніх одягів і покриттів поступово порушують почат-
кову рівність покриттів, плавність їх поздовжніх та поперечних профілів [8] та спричи-
няють появу дефектів покриттів (табл. 1) [9]. 

Таблиця 1. Дефекти аеродромних покриттів 

№ 
Тип дефекту Розріз покриття з дефектом Візуалізація дефекту 

Монолітні бетонні, армобетонні, залізобетонні, збірні покриття 

1 Тріщини 
  

2 Волосяні тріщини 
 

 
 

2 
3 

Злущення   
поверхні плит 

  

4 
 Відколи бетону  

біля швів   

5 
5 

Раковини і вибоїни  
на поверхні плит  

  

6 
  Оголенням  

стрижнів арматури 
  

7 
Перевищення  

граней суміжних  
плит у швах   

Дефектами ґрунтової частини льотного поля є нерівності у вигляді колій та вибоїн, а 
також прогалини дернового покриву різних розмірів [10]. 

Отже, за нормативним документом [4] аеродромні покриття повинні відповідати ви-
могам рівності та шорсткості поверхні покриттів, наведеними у табл. 2, в період їх спо-
рудження за часів СРСР.  

Визначення рівностей аеродромних покриттів за допусками, наведеними у нормати-
вному документі [4], виконувалось згідно з інструкцією [11].  

У нормативному документі щодо сертифікаційних вимог до цивільних аеродромів 
України [12], який став чинним від 17.03.2006 року, наводяться наступні вимоги щодо 
стану аеродромних покриттів. 
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Таблиця 2. Нормативні вимоги щодо рівності та шорсткості аеродромних покриттів, 
які потрібно виконувати під час їх спорудження  

Конструктивний елемент, 
вид робіт, параметр, що контролю-

ється 

Значення нормативних вимог для катего-
рій нормативних навантажень на пок-

риття Метод контролю 

п/к, І, ІІ, ІІІ IV, V, VI 

2.8. Рівність по осі ряду вкладання 
всіх типів штучних покриттів (крім 
збірних бетонних) (просвіт під рей-

кою довжиною 3 м) 

Не більше 2 % Не більше 5 % 

Згідно з ГОСТ 30412 

результатів визначень можуть мати зна-
чення щілини до 

6 мм 8 мм 
інші до 

3 мм 5 мм 

2.9. Алгебраїчна різниця висотних 
відміток покриття по осі ряду (то-

чок з кроком 5 м, 10 м, 20 м) 

Не більше 5% результатів визначень мо-
жуть мати значення до 

Нівелювання та розра-
хунок 

10, 16, 24 мм 14, 20, 28 мм 
інші до  

5, 8, 16 мм 8, 12, 16 мм 
2.10. Перевищення граней суміж-

них плит в швах монолітних жорст-
ких покриттів: поперечних  

 
поздовжніх 

Не більше 10% Не більше 20% Вимірювання метале-
вою лінійкою або шта-

нгенциркулем 
 

результатів визначень можуть мати зна-
чення до 6 мм, інші – до 3 мм 

Те ж, до 10 мм, інші – до 3 мм Те ж  
3. Збірні покриття з попередньо на-

пружених залізобетонних плит 
3.1. Рівність (просвіт під рейкою 

довжиною 3 м) 
 

3.2. Перевищення граней суміжних 
плит в швах збірних покриттів: по-

перечних  
 

поздовжніх 

 
 

 
 
 
 

Згідно з ГОСТ 30412 

Не більше 2 % Не більше 5 % 
результатів визначень можуть мати зна-
чення щілини до 10 мм, інші – до 5 мм 

Не більше 10% Не більше 20%  
Вимірювання метале-
вою лінійкою або шта-

нгенциркулем 

результатів визначень можуть мати зна-
чення до 6 мм, інші – до 3 мм 

 
Те ж, до 10 мм, інші – до 5 мм Те ж  

На ЗПС зі штучним покриттям повинні бути відсутні: перевищення між суміжними 
плитами та крайками тріщин не більше ніж 25 мм (позиція 7, табл. 1); оголені стрижні 
арматури (позиція 6, табл. 1); вибоїни та раковини глибиною понад 25 мм із найменшим 
розміром у плані більш ніж 50 мм, не залиті мастикою (позиція 5, табл. 1); відколи крайок 
плит глибиною більше ніж 25 мм та завширшки більш ніж 30 мм, не залиті мастикою 
(позиція 4, табл. 1); хвилеутворення, що створюють просвіт між триметровою рейкою 
більше, ніж 25 мм, крім вершин двоскатного профілю та водоприймальних люків (пози-
ція 3, табл. 1); напливи мастики, заввишки більше ніж 15 м. 

На ґрунтовій ЗПС повинні бути відсутні: колії від шасі повітряних суден і ділянки з 
розпушеним та не ущільненим ґрунтом; не сплановані ділянки, на яких збирається вода 
після опадів і танення снігу; вибоїни та впадини на ґрунті, що можуть вплинути на керо-
ваність повітряних суден, або поломки шасі; нерівності поверхні просвітом більше за 100 
мм під триметровою рейкою. Покриття РД, перону та МС повинні утримуватись так, щоб 
були відсутні: перевищення між сусідніми плитами або крайками тріщин понад 30 мм 
(позиції 1, 7, табл. 1); оголені стрижні арматури (позиція 6, табл. 1); вибоїни та раковини 
глибиною більше 30 мм, не залиті мастикою (позиція 5, табл. 1); відколи крайок плит 
глибиною більше ніж 25 мм та завширшки більш ніж 30 мм, не залиті мастикою (позиція 
4, табл. 1); напливи мастики, заввишки більше ніж 15 м. Узбіччя ЗПС та РД із штучним 
покриттям повинні утримуватись та ремонтуватись, таким чином, щоб на їхній поверхні 
були відсутні: сторонні предмети й продукти руйнування покриття; оголені стрижні ар-
матури; уступи поверхні заввишки понад 50 мм. 
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Обстеження фактичного стану поверхні штучних покриттів аеродрому проводиться 
двічі на рік.  

Порівняння показників рівності за нормативними документами [4] та [12] , напри-
клад, стосовно перевищення граней суміжних плит – 6 і 25 мм відповідно, та рівність, 
яка характеризується просвітом під триметровою рейкою, – 10 і 25 мм відповідно, свід-
чить про те, що сертифікаційним вимогам відповідали вже досить зношені аеродромні 
покриття, які були збудовані ще за часів СРСР.  

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Пошук нормативних доку-
ментів стосовно рівності аеродромних покриттів навів на актуальні сертифікаційні ви-
моги до аеродромів України [13], датовані 22.09.2020 р. 

Постановка завдання. Головною метою цієї статті є аналіз актуальних нормативних 
документів України та ICAO стосовно характеристик рівності аеродромних покриттів  

Виклад основного матеріалу. Вимоги щодо рівності аеродромних покриттів в актуа-
льному нормативному документі [13] частково перекликаються з таким ж самими вимо-
гами, наведеними в попередньому керівному документі [12]. Так, у підрозділі 10.6 «Стан 
покриттів аеродрому» наведено кількісні та якісні характеристики дефектів (нерівностей) 
аеродромних покриттів, які відповідно до нормативного документа [13], зведені в табл. 3. 

Таблиця 3. Якісні та кількісні характеристики дефектів  
аеродромних покриттів за [13] 

№ Назва дефекту Граничне значення  
ЗПС зі штучним покриттям 

1 Перевищення між сусідніми плитами й крайками тріщин До 25 мм 
2 Вибоїни та раковини, не залиті мастикою Глибина до 25 мм, 

розміри в плані до 50 мм 
3 Сколи крайок плит, не залиті мастикою Глибина до 25 мм, 

розміри в плані до 30 мм 
4 Хвилеутворення, що утворюють просвіт під триметровою рейкою 

(крім вершин двосхилого профілю та водоприймальних лотків) 
До 25 мм 

5 Напливи мастики Висота до 15 мм 
Ґрунтові ЗПС 

 6 Нерівності поверхні просвітом під триметровою рейкою До 100 мм 
Покриття РД, перону та МС 

7 Перевищення між сусідніми плитами й крайками тріщин До 30 мм 
8 Вибоїни та раковини, не залиті мастикою До 30 мм 
9 Сколи крайок плит, не залиті мастикою Глибина до 25 мм, 

розміри в плані до 30 мм 
10 Напливи мастики Висота до 15 мм 

Узбіччя ЗПС та РД із штучним покриттям 
11 Уступи поверхні Висота до 50 мм 

Крім того, на ЗПС зі штучним покриттям, покриттях РД, перону та МС повинні бути 
відсутні: оголені стрижні арматури; сторонні предмети, або предмети руйнування пок-
риття. На ґрунтових ЗПС були відсутні: колії від повітряних суден; ділянки з розпуше-
ним, не ущільненим ґрунтом; не сплановані ділянки, на яких збирається вода після опадів 
або танення снігу; вибоїни і западини ґрунту, що можуть вплинути на керованість повіт-
ряного судна або призвести до поломки шасі; сторонні предмети, що можуть привести 
до поломки шасі, ушкодити фюзеляж або гвинт, або потрапити в двигуни повітряних су-
ден. Узбіччя ЗПС та РД із штучним покриттям повинно утримуватись та ремонтуватись 
таким чином, щоб на їхній поверхні були відсутні: сторонні предмети та продукти руй-
нування покриття; оголені стрижні арматури. 

Обстеження фактичного стану поверхні штучних покриттів аеродрому проводиться 
двічі на рік.  
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У частині 10.7.9.4. нормативного документа [13] наведено, що контроль рівності по-
верхні ґрунтового льотного поля полягає у виявленні мікро- і мезонерівностей, які пере-
вищують гранично допустимі значення. Мезонерівність – зміна профілю поверхні землі 
(хвилястість, підвищення та западини) на ділянках довжиною до 40 м.  

Мікронерівності можуть бути перевірені візуально або шляхом проїзду автомобіля. Ве-
личини мікронерівностей перевіряються триметровою рейкою, просвіт під якої не повинен 
перевищувати 10 см. При мікронерівностях більших допустимих значень ґрунтова поверхня 
повинна ремонтуватися. Після ремонту мікронерівності не повинні перевищувати 3 см. 

У частинах 10.7.9.5 та 10.7.9.6 нормативного документу [13] наведено наступне. ґру-
нтове льотне поле підлягає ремонту при досягненні граничних значень мезонерівностей: 
Δi5м = 0,030; Δi10м = 0,022; Δi20м = 0,015, тобто зміні сполучних ухилів, які визначають ні-
велюванням профілю по одному або двох характерним напрямкам на дефектній ділянці. 
Ухили прямих відрізків обчислюють за формулою 

,           (1) 

де    ia – ухил відрізка прямої, що з'єднує точки, віддалені на 5 м, 10 м і 20 м (має знак «+», 
якщо по ходу нівелювання профілю є підйом, і знак «-», якщо є зниження);  

hn-1 – відмітка початкової точки профілю мезорельєфу;  
hn – відмітка точки профілю мезорельєфу, віддаленої від початкової на крок нівелю-

вання а, який має значення: 5 м, 10 м і 20 м.  
Різниця суміжних сполучних ухилів прямих відрізків дорівнює: 

Δi(5, 10, 20) = in-1(5, 10, 20) - in(5, 10, 20),    (2) 
де  in-1 – ухил попереднього відрізка з його знаком;  

in – ухил наступного відрізка з його знаком. 
Отримані результати суміжних сполучних ухилів мезорельєфу наносять на профіль 

дефектної ділянки, на якому проводилось нівелювання. На профілі відзначають місця з 
недопустимими значеннями суміжних сполучних ухилів. Такі ділянки підлягають ремо-
нту і плануванню [13]. 

У додатку 12 пункту 4 «Рівність поверхні ЗПС» сертифікаційних вимог [13] наво-
дяться вимоги, які збігаються з основною частиною положень нормативного документа 
ICAO [14], а саме з Додатком А, п. 5 «Рівність поверхні ЗПС».  

До таких положень належать наступні. Рівність поверхні ЗПС на коротких відстанях 
близько 3 м визначається триметровою рейкою. Просвіт між основою рейки та поверх-
нею покриття в будь-якому місці та напрямку не повинен перевищувати 3 мм, крім вер-
шини двоскатного ухилу та дренажних лотків. Такий допуск нерівності встановлено 
ймовірно тому, що у п. 4.5 робиться наголос на тому, що калюжі з шаром води близько 
3 мм, а особливо, якщо вони вже вкриті льодом, можуть спричинити глісування повітря-
ного судна по поверхні ЗПС. У табл. 4 наведено значення прийнятних, допустимих та 
максимальних нерівностей поверхні ЗПС. 

Таблиця 4. Прийнятна, допустима та максимальна нерівності поверхні ЗПС 
Нерівність 

поверхні, см 
Довжина поверхні, м 

3 6 9 12 15 20 30 45 60 
Прийнятна висота нерівності 2,9 3,8 4,5 5 5,4 5,9 6,5 8,5 10 
Допустима висота нерівності 3,9 5,5 6,8 7,8 8,6 9,6 11 13,6 16 

Максимально прийнятна  
висота нерівності 5,8 7,6 9,1 10 10,8 11,9 13,9 17 20 

Джерело: [13; 14]. 
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Під нерівністю поверхні в цьому випадку розуміють ізольовані відхилення переви-
щень поверхні, які не лежать на лінії рівномірного ухилу ділянки ЗПС, що розглядається. 
Під «ділянкою ЗПС» необхідно розуміти сегмент ЗПС, на всій довжині якого переважа-
ють або постійний ухил вгору, або постійний ухил вниз, або ж горизонтальна поверхня. 
Як правило, довжина такої ділянки становить 30–60 м і може залежати від стану пок-
риття та поздовжнього профілю ЗПС [13; 14]. 

Якщо значення висот нерівностей більші за прийнятні значення, але менші ніж допу-
стимі значення на обумовленому відрізку мінімальної прийнятної довжини, що зветься 
допустимою зоною, то планують проведення профілактичних робіт на поверхні ЗПС. 
ЗПС залишається в експлуатації. Якщо значення висот нерівностей більші за допустимі 
значення, але менші за максимально прийнятні значення на обумовленому відрізку міні-
мальної прийнятної довжини, що зветься граничною зоною, то обов’язково проводяться 
ремонтні роботи з відновлення цієї зони. ЗПС може залишатися у експлуатації, але по-
винна бути терміновано відремонтована. Якщо значення висот нерівностей більше мак-
симально прийнятних значень на обумовленому відрізку мінімальної прийнятної дов-
жини, що зветься неприйнятною зоною, то ділянка ЗПС з такими значеннями шорсткості 
повинна бути закрита та проведений терміновий ремонт з її відновлення [13].  

Слід прийняти до уваги примітку в нормативному документі ICAO [14] стосовно да-
них табл. 4, а саме «Наведені критерії відносяться до поодиноких випадків шорсткості 
та не стосуються ні нерівностей, викликаних довгохвильовими гармонічним ефектом, ні 
хвилеподібними нерівностями, що повторюються».  

Графіки категорій нерівностей, побудовані за даними табл. 4 та рекомендацій, наве-
дених у нормативному документі ICAO [14], показано на рис. 4.  

 

Рис. 4. Графіки категорій нерівностей ЗПС 
Джерело: [14]. 

З рис. 4 видно, що графіки категорій нерівностей перетинають вісь відносних висот 
нерівностей у точках (тобто стосуються нульового значення довжини нерівності): крива 
максимально прийнятних висот нерівностей – у точці з висотою нерівності 3 см; крива 
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допустимих висот нерівностей – у точці з висотою нерівності 1,8 см; крива прийнятних 
висот нерівностей – у точці з висотою нерівності 1,5 см. Зважаючи на це, як у документі 
стосовно сертифікаційних вимог до аеродромів [13], так і у документі ICAO [14] встано-
влена максимально допустима ступінчаста нерівність між суміжними плитами, яка може 
складати 1,75 см, що є відносною висотою нерівності на нульовій довжині поверхні ЗПС 
для кривої допустимих висот нерівностей. Це значення 1,75 см дещо розходиться з гра-
ничним значенням перевищення між сусідніми плитами й крайками тріщин 25 мм, наве-
деним у табл. 3, що репрезентують нормативні вимоги щодо штучних покриттів ЗПС у 
першій частині сертифікаційних вимог до аеродромів [13]. Тож достеменно не відомо, за 
перевищенням якого з наведених допусків проводити ремонтні роботи. Граничні зна-
чення нерівностей повинні бути однозначними, тому що, наприклад, у випадку розслі-
дування можливої аварії повітряного судна на ЗПС, перевищення нормативних вимог є 
підставою для винесення осудного рішення. Також зрозуміло, що підставою для відмови 
у сертифікації конкретного аеродрому може стати перевищення саме менших за значен-
ням показників нерівності ЗПС.  

Крім того, у тексті нормативного документа ICAO [14], як і на рис. 4, взятого звідти 
ж, поняття нерівності та шорсткості аеродромного покриття виглядають тотожними. Але 
нерівності покриття спричинюють незручності пасажирам та пілотам під час розбігу чи 
посадки повітряного судна, а у випадку перевищень нормативних значень – і його пош-
кодження, про що зазначено в тому ж документі [14]. А наявність шорсткості покриття, 
як зазначалось вище, є позитивним явищем і потрібне для щеплення шасі повітряного 
судна з поверхнею покриття.  

Висновки. У результаті аналізу чинного нормативного документа стосовно сертифі-
кації аеродромів у частині вимог до аеродромних покриттів згруповано у табличному 
вигляді якісні та кількісні характеристики дефектів: штучної та ґрунтової злітно-посад-
кових смуг, руліжних доріжок, місць стоянок та перонів аеропорту. Встановлена невід-
повідність стосовно допустимого значення перевищення між гранями суміжних плит по-
криття злітно-посадкової смуги, яка складає 25 мм в першій частині сертифікаційних 
вимог та значенням 17,5 мм, зазначених у другій частині документа, яка відповідає ви-
могами ICAO стосовно рівності аеродромних покриттів. 
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REGULATORY PROVISION ON EQUALITY  
OF AIRFIELD COVERAGE IN UKRAINE 

Ukraine has a developed network of airports and is a world-famous country for transport and passenger aircraft construction. 
Currently, the State Target Program for Airport Development until 2023 continues to be implemented. The Program carries out 
modernization of air transport infrastructure, certification of airports taking into account the legislation of the European Union, 
Eurocontrol documents, Standards and recommendations of the International Civil Aviation Organization ICAO. 

One of the most important elements of the airport's infrastructure is its coverage, designed for takeoff and landing of 
aircraft - the runway, taxiing - taxiways and aircraft parking lots. The safe transportation of passengers and cargo largely 
depends on their condition, and especially on the condition of the runway coverage. Therefore, it is necessary to constantly 
monitor the condition of aerodrome surfaces. It is necessary to know the requirements for the qualitative and quantitative 
characteristics of airfield surface defects to choose one or another method of geodetic monitoring. 

The latest open access publications, which are devoted to the regulatory requirements for the equality of aerodrome surfaces, 
which were applied to the introduction of the current regulatory document were considered. The search for regulatory documents 
on the equality of aerodrome coverage led to the current certification requirements for aerodromes of Ukraine, dated 22.09.2020. 

The main purpose of this article is to analyze the current regulations of Ukraine and ICAO on the characteristics of the 
equality of aerodrome coverage. 

The current order of the State Aviation Service of Ukraine №1346 dated 22.09.2020 on certification requirements for civil 
aviation aerodromes in relation to aerodrome surfaces is considered. The part of the document on coating defects sets quanti-
tative requirements for these defects for the runway, taxiways, aircraft parking areas, platforms, sidewalks, the ground part of 
the airfield. These requirements overlap with similar requirements of the previous regulatory document. The technology for 
determining meso-irregularities of the soil field using a level instrument is presented. The other part of this document discusses 
the quantitative requirements for the equality of the hard surface of the runway in accordance with the requirements of ICAO. 

As a result of the analysis of the current normative document on aerodrome certification in terms of aerodrome coverage 
requirements, qualitative and quantitative characteristics of defects are grouped in tabular form: artificial and soil runways, 
taxiways, parking lots and airport platforms. There is a discrepancy between the allowable value of the excess between the 
faces of adjacent slabs of the runway pavement, which is 25 mm and 17.5 mm, specified in the part of the document that meets 
the ICAO requirements for the equality of aerodrome surfaces. 

The article is a publication of scientific and methodical character. 
Keywords: ICAO requirements, certification of aerodromes, equality of aerodrome coverings, defects of aerodrome cov-

erings, safety of operation of aerodrome. 
Table: 4. Fig.: 4. References: 14. 
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