ПКУ (Статті 21) - Система обов’язкових сповіщень та збору інформації про події
ПКУ (Статті 22) - Система добровільних сповіщень та збору інформації про події
ПКУ (частина 2 Статті 10) - Елементи системи забезпечення безпеки авіації
DIRECTIVE 2003/42/EC on occurrence reporting in civil aviation/
Система повідомлень про події у цивільній авіації

Додаток 13 «Розслідування авіаційних подій та
інцидентів»
до
Конвенції
–
Система
обов’язкових сповіщень про події

ПКУ (Статті 119-124) - Система
розслідування авіаційних подій
та інцидентів

A Oi1M1I OM1I PM1I 4M1 - перелік подійI які підлягають
обов’язковому сповіщенню протягом 1 години

ПКУ (Статті 119-124) - Система розслідування
авіаційних подій та інцидентів у цивільній
авіації (oEGUiATION OM1M/996/ЕС on the
investigation and prevention of accidents and
incidents in civil aviation)

pMp - Система управління безпекою польотів EКерівництво з
управління безпекою польотів EІСАОI aoc 9859-AN/474)

Сповіщення про подію/ Occurrence Notification Eнадається
протягом 1 годиниI ATp/CNp провайдерI експлуатант
(іноземний)I приватні пілотиI оператор БЛАI аеропортI
COpPAp-pAopAT EEiT4M6 мГц)IМНС EМВСI свідки))

В Система обов’язкових повідомлень про події Emandatory reporting system)
1. Порядок сповіщень про події в галузі цивільної авіації EOccurrence oeporting pcheme)
O. Переліки подій та форми повідомлень про події/ iist of aircraft operationsI air navigation servicesI aerodrome servicesI maintenanceI repairI and
manufacture-related occurrences to be reported EAnnex I to airective OMMP/4O/EC on occurrence reporting in civil aviation
Система
управління
переліками
подій
EManagement
of
Occurrences iists)
Блок В Oi1M1 - перелік
подійI які підлягають
обов’язковому
повідомленню
протягом 7O годин
експлуатантами
повітряних
суденI
приватними пілотамиI
операторами БЛА

Oo1M1 - Форма повідомлення
про подію
Bp1 - Форма повідомлення
про
зіткнення
з
представниками
дикої
природи
aG1 - Форма повідомлення
про подіїI що пов’язані з
перевезенням небезпечних
вантажів
AV1 - Форма повідомлення
про вулканічну активність

Блок В OiOM1-переліки
подійI які підлягають
обов’язковому
повідомленню
протягом 7O годин
провайдерами
аеронавігаційного
обслуговування

Блок В OiPM1 -перелік
подійI які підлягають
обов’язковому
повідомленню
протягом 7O годин
експлуатантами
аеродромів
(вертодромівI
посадкових
майданчиків) та
хендліговими
компаніями з
аеродромного
обслуговування
Блок В Oi4M1 -перелік
подійI які підлягають
обов’язковим
повідомленню
протягом 7O годин
організаціями з
технічного
обслуговування та
ремонту повітряних
суден

Порядок сповіщень про події в галузі
цивільної авіації EOccurrence oeporting
pcheme)

OoOM1 - Форма повідомлення
про подію
ATpE - Форма повідомлення
про події щодо відмови
аеронавігаційних засобів

OoPM1-Форма повідомлення
про подію
APTE - Форма повідомлення
про події щодо відмови
аеродромних засобів
oI1 - Форма повідомлення
про ідентифікацію рештків та
рекомендації з попередження
зіткнень з птахами/дикими
тваринами

pMM-operators
1. Попередній аналіз події/
preliminary analysis
O. Попередня класифікація/
preliminary classification
P. Оцінка серйозності/ severity
assessment of occurrence
4. Превентивні коригуючи
заходи/ correction actions
(Імплементація Керівництва з
управління безпекою польотів
(ІСАОI aoc 9859-AN/474)

Блок А
Oo 1M1-4M1
Первинна
інформація
про подію
(протягом
7O годин)
Interface
Web-forms

Процедури
технічних
розслідувань авіаційних подій,
серйозних інцидентів, інцидентів,
надзвичайних
подій
та
пошкоджень повітряних суден на
землі/ Accidents and incidents
investigation
procedures
(імплементація
Керівництва
з
розслідування авіаційних подій та
інцидентів EІСАОI aoc
9756AN/965)

Блок B
Oo 1M1-4M1
Первинний
звіт про
подію
(протягом
1M діб)

pafety aata Base
Back-office ECCAIop

Державіаслужба
України/ SАА
pafety aata
Base
Back-office
ECCAIop

Координаційний
центр пошуку та
рятування ЦА
(введення в дію
Аварійного плану)

1.
Аналіз
критичних
елементів
системи
безпеки польотів
O. Управління переліками
подій

Група з аналізу подій
з високим ступенем
ризику (HREAG)
1. Аналіз подій
O. Виявлення небезпечних
тенденцій
P. Оцінка безпеки системи

pMp-oversight
1. eigh oisk Events Analysis
O. Unsafely Trends oevelation
P. pafety analysis of the aviation
system critical elements
4. pystem pafety Assessment

pafety Plan/ План
безпеки польотів
Цільові рівні
безпеки/Target
ievels of pafety

КМУ
(імплементація
пункту 7 Статті 119,
Статей 110-113 ПКУ) Порядок дій на випадок
аварійної ситуації на
авіаційному транспорті/
Emergency oesponse Plan
Планування заходів на
випадок аварійної ситуації
в аеропорту EІСАОI aoc
94P7-AN/898I Part 7)

Бюро з розслідування
авіаційних подій/
інцидентів

КМУ (імплементація пунктів 2,
7 Статті 119 ПКУ) - Правила та
порядок технічних
розслідувань авіаційних подій
та інцидентів/ Accidents and
incidents investigation procedures

Процедури
розслідування
EAccidents/
incidents
investigation
procedures)

Порядок
взаємодії
БюроДержавіаслужба
в
аспектах
безпеки польотів
Порядок
взаємодії
БюроДержавіаслужба-Генпрокуратура
в
аспектах
„паралельних”
розслідувань

pafety aata Base
Back-office ECCAIop

Рекомендації за
результатами
розслідування авіаційних
подій/ інцидентів /
oecommendations after
accident/ incident
investigation

Міжнародна
система
повідомлень про
авіаційні події та
інциденти
ECCAIop/ AaoEP

Порядок взаємодії Бюро - МНС в
аспектах пошуку та рятування
Порядок взаємодії Бюро - МО в
аспектах розслідування подій на
морі

Oo4M1 - Форма повідомлення
про подію
КЕ-8 Вирішення питань безпеки польотів (Керівництво з організації
контролю за забезпеченням безпеки польотів, ІСАО Doc 9734 Частина А)
Державна програма безпеки польотів/ SSP
1) Розслідування авіаційних подій та інцидентів/ ptate Accident and Incident
Investigation
O) Вимоги до системи правління безпекою польотів суб’єктів авіаційної
діяльності/ pafety oequirements for pervice Providers’ pMp
P) ЗбірI аналіз та обмін даними з безпеки польотів pafety aata CollectionI
Analysis and Exchange
4) Планування контролю у найбільш критичних сферах на підставі даних про
небезпечні фактори/ pafety aata ariven Targeting of Oversight on Areas of
Greater Concern or Need

