ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної авіаційної служби
України
____________ 2020 року № ___

ЗМІНИ
до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі
цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття
відповідних заходів»
1. У розділі ІІІ:
1) підпункт (d) пункту 4 викласти в такій редакції:
«(d) особи, які виконують функції, пов’язані із наданням послуг у системі
організації повітряного руху/ аеронавігаційного обслуговування (диспетчери
управління

повітряним

рухом,

диспетчери

польотно-інформаційного

обслуговування, персонал з електронних засобів для забезпечення безпеки
повітряного руху);»;
2) підпункт (f) пункту 4 викласти в такій редакції:
«(f) особи, які виконують функції, пов'язані з установкою, модифікацією
(модернізацією), технічним обслуговуванням, ремонтом, льотною перевіркою,
перевіркою технічного стану і керуванням, вмиканням в роботу і вимкненням
аеронавігаційного обладнання;».
2. У додатках до Авіаційних правил:
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1) розділ ІІІ додатка 1 викласти в такій редакції:
«III. Події, пов’язані з аеронавігаційним обслуговуванням, ОрПР та
обладнанням/occurrences related to air navigation services and facilities

1. Події, пов’язані з експлуатацією пс/aircraft-related occurrences

(1) Зіткнення або небезпечне зближення ПС із земною поверхнею, з
іншим ПС або перешкодою на землі або у повітрі, в тому числі загроза зіткнення
справного ПС із землею (CFIT)./A collision or a near collision on the ground or in
the air, between an aircraft and another aircraft, terrain or obstacle, including nearcontrolled flight into terrain (near CFIT).

(2) Порушення мінімумів ешелонування./Separation minima infringement.

(3) Некоректне ешелонування./Inadequate separation.

(4) Повідомлення ACAS RAs./ACAS RAs.

(5) Зіткнення з представниками дикої природи, в тому числі зіткнення із
птахами./Wildlife strike including bird strike.

(6) Викочування/виїзд за межі РД або ЗПС./Taxiway or runway excursion.
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(7) Факт або потенційна можливість несанкціонованої присутності ПС,
машин, механізмів або людей на РД або ЗПС./Actual or potential taxiway or runway
incursion.

(8) Несанкціонована присутність у зоні фінального етапу заходження на
посадку та зльоту (FATO)./Final Approach and Take-off Area (FATO) incursion.

(9) Відхилення ПС від параметрів диспетчерського дозволу./Aircraft
deviation from ATC clearance.

(10) Відхилення ПС від встановлених вимог щодо системи ОрПР:/Aircraft
deviation from applicable air traffic management (ATM) regulation:

(a) відхилення ПС від опублікованих процедур в системі ОрПР;/aircraft
deviation from applicable published ATM procedures;

(b) порушення порядку використання повітряного простору, включаючи
несанкціоноване проникнення в повітряний простір;/airspace infringement
including unauthorised penetration of airspace;

(c) недотримання вимог щодо установки та експлуатації обладнання,
пов’язаного з процедурами ОрПР./deviation from aircraft ATM-related equipment
carriage and operations, as mandated by applicable regulations.

(11) Події, пов’язані з плутаниною позивних./Call sign confusion related
occurrences.
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2. Погіршення якості або повне припинення обслуговування або
функцій/degradation or total loss of services or functions

(1) Неможливість надання послуг у системі ОрПР або виконання функцій
з ОрПР:/Inability to provide ATM services or to execute ATM functions:

(a) неможливість забезпечити ОПР або виконання функцій ОПР;/inability
to provide air traffic services or to execute air traffic services functions;

(b) неможливість забезпечити управління використанням (менеджмент)
повітряного простору або виконання функцій з управління використанням
повітряного простору;/inability to provide airspace management services or to
execute airspace management functions;

(c) неможливість забезпечити управління потоками повітряного руху та
пропускною здатністю або виконання функцій з управління потоками
повітряного руху та пропускною здатністю./inability to provide air traffic flow
management and capacity services or to execute air traffic flow management and
capacity functions.

(2) Відсутня або в значній мірі некоректна, спотворена, неналежна або
недостовірна інформація щодо будь-якого виду обслуговування польотів, в тому
числі що стосується незадовільних умов поверхні ЗПС./Missing or significantly
incorrect, corrupted, inadequate or misleading information from any support service,
including relating to poor runway surface conditions.
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(3) Порушення функцій зв’язку./Failure of communication service.

(4) Порушення функцій спостереження./Failure of surveillance service.

(5)

Порушення

функції

або

служби

з

обробки

даних

та

їх

розповсюдження./Failure of data processing and distribution function or service.

(6) Порушення функцій навігації./Failure of navigation service.

(7) Порушення режиму авіаційної безпеки системи ОрПР, що мала або
могла мати прямий негативний вплив на безпеку обслуговування./Failure of ATM
system security which had or could have a direct negative impact on the safe provision
of service.

(8) Значне перевантаження сектору/робочого місця ОПР, що призводить
до потенційного порушення обслуговування./Significant ATS sector/position
overload leading to a potential deterioration in service provision.

(9) Некоректне прийняття або інтерпретація важливих повідомлень,
включаючи нерозуміння вживаної мови, якщо це мало або могло мати прямий
негативний вплив на безпеку польотів при наданні обслуговування./Incorrect
receipt or interpretation of significant communications, including lack of
understanding of the language used, when this had or could have a direct negative
impact on the safe provision of service.
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(10) Тривала втрата зв’язку з ПС або іншим органом ОПР./Prolonged loss
of communication with an aircraft or with other ATS unit.

3. Інші авіаційні події/other occurrences

(1) Оголошення аварійного сигналу («Mayday» або «PAN»)./Declaration of
an emergency («Mayday» or «PAN» call).

(2) Суттєве зовнішнє втручання в аеронавігаційне обслуговування
(наприклад, мовлення радіостанцій в FM діапазоні, що створює завади системі
ILS, VOR та авіаційному електрозв’язку)./Significant external interference with Air
Navigation Services (for example radio broadcast stations transmitting in the FM band,
interfering with ILS (instrument landing system), VOR (VHF Omni Directional Radio
Range) and communication).

(3)

Створення

радіоповідомлення,

що

перешкод

для

спричинені

ПС,

органу

використанням

ОПР

або

передачі

вогнепальної

зброї,

феєрверків, літаючих зміїв, лазерного випромінювання, ліхтарів високої
потужності, лазерів, безпілотних авіаційних систем, моделей ПС та аналогічних
засобів./Interference with an aircraft, an ATS unit or a radio communication
transmission including by firearms, fireworks, flying kites, laser illumination, highpowered lights lasers, Remotely Piloted Aircraft Systems, model aircraft or by similar
means.

(4) Аварійний злив палива./Fuel dumping.
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(5) Загроза вибуху бомби на борту ПС або захоплення ПС./Bomb threat or
hijack.

(6) Втома, що впливає або може впливати на здатність персоналу
безпечно виконувати обов’язки з ОПР./Fatigue impacting or potentially impacting
the ability to perform safely the air navigation or air traffic duties.

(7) Будь-яка ситуація, коли стан або діяльність людини безпосередньо
сприяли або могли сприяти виникненню авіаційної події або серйозного
інциденту./Any occurrence where the human performance has directly contributed to
or could have contributed to an accident or a serious incident.»;
2) пункт 2.2 розділу ІІ додатка 2 викласти в такій редакції:

«2.2. Поля даних стосовно аеронавігаційного обслуговування

(1) Вплив системи ОрПР:
Вплив на систему ОрПР;
Обслуговування, на яке впливає подія (вплив на систему ОрПР);

(2) Назва органу ОПР.

2.2.1.

Поля

даних

стосовно

порушення

мінімумів

ешелонування/втрати ешелонування та порушення порядку використання
повітряного простору
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(1) IToBiTp.sIHMH rrpocTip:
CTpyKTYPHMH erreMeHT rroBiTp.sittoro rrpocTopy;
Krrac rroBiTP.sIHoro rrpocTopy;
. ;_/ .·

Ha3Ba FIR/UIR.».

3acTyIIHMK HaqarrbHMKa
yrrpaBrriHH.sI aepoHaBirau;iY

•

BiTarriM: CIMAK

