Додаток 9
до Авіаційних правил України
«Інструкція з організації та здійснення
контролю на безпеку в аеропортах
України»
(пункт 3 глава 3 розділ XVI)

Керівні матеріали з догляду відправлень (вантажу, пошти та ін.)

Рентгено-телевізйний інтроскоп (РТІ)

1.

Відправлення, товщина яких перевищує 130 см та які доглядаються

РТІ в одній проекції повинні доглядатися при наймні з двох сторін під
мінімальним кутом обертання 60 ° і не більше 90 ° одним і тим самим
оператором.
2. Відправлення, стосовно якого оператор не може обґрунтовано
визначити, чи містить він заборонені предмети після догляду під двома різними
кутами,

повинен

бути

не

допущений

до

перевезення

або

повинні

застосовуватися інші відповідні методи догляду.
3. Основні вимоги до тривалості роботи операторів РТІ:
1) оператори, що здійснюють безперервний догляд не повинні працювати
за монітором РТІ, інтерпритуючи рентгенівські зображення, більше 20 хвилин;
2) періоди безперервної роботи оператора, який постійно зайнятий
інтерпретацією рентгенівських зображень, необхідно чергувати 10-хвилинними
періодами відпочинку.
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Обладнання виявлення слідів вибухових речовин (ETD)
1. Перевірка обладнанням ETD повинна складатися з аналізу слідів
частинок або зразків парів, узятих як всередині, так і зовні вантажу і його
вмісту.
2. Сліди частинок або пари повинні збиратися, зокрема, в наступних
місцях:
1) внутрішні та зовнішні швелери, у разі необхідності, під будь-якою
упаковкою;
2) мінімум 2 зовнішні поверхні під будь-якою упаковкою;
3) будь-які області, що використовуються для ручної обробки або
підйому;
4) будь-які області, які, як видається, зазнали несанкціонованого
втручання у відправлення.
3. Обладнання ETD не може використовуватися, крім як у комбінації з
іншими методами та ТЗД для догляду відправлень при виконанні наступних
вимог:
1) якщо неможливо отримати доступ до будь-якої частини, що вказані
вище у підпунктах 1-4 пункту 2 цього додатку;
2) поверхня відправлення волога або мокра;
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3) поверхня відправлення може бути закрита або захищена пакувальним
матеріалом, який може зменшувати або погіршувати ефективність забору
зразків.
Візуальний огляд
1. Візуальний огляд передбачає ретельний візуальний огляд відправлення
і може бути проведений тільки:
1) в комбінації з іншими методами;
2) у випадку, коли видно усі частини та складові відправлень або можуть
бути доглянуті без допоміжних засобів;
3) для живих тварин.

