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Керівникам суб’єктів
авіаційної діяльності
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Відповідно до частини другої статті 21 Повітряного кодексу України,
пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, та з
метою впровадження положень Регламенту (EU) № 376/2014 Європейського
Парламенту та Ради від 03 квітня 2014 року та Регламенту Комісії (ЕС)
№ 1018/2015 від 29 липня 2015 року, Додатку 13 до Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію (видання 11), «Примірного Переліку подій в галузі цивільної
авіації, які підлягають сповіщенню» затвердженому наказом Державіаслужби від
29.03.2019 № 396 та в зв’язку з втратою чинності з 01 січня 2020 року наказу
Державної авіаційної служби України від 21 серпня 2013 року № 619 (із змінами)
«Про затвердження Примірного переліку подій в галузі цивільної авіації та
рекомендованого обсягу інформації, що надається при сповіщенні
(повідомленні) про подію» ПОВІДОМЛЯЄМО.
1.
Інформація про події надається згідно Примірного переліку подій в галузі
цивільної авіації, які підлягають сповіщенню затвердженого наказом
Державіаслужби від 29.03.2019 № 396 надається в наступному обсязі, але не
обмежується ним :
I. ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКОВІ ПОЛЯ
(1) Суб’єкт авіаційної діяльності
(2) Статус події
(3) Коли
— Час та дата UTC

(4) Де
— Держава/регіон події
— Місце події
(5) Класифікація
— Клас події
— Категорія події
(6) Опис події
(7) Типи негативних факторів
(8) Класифікація ризику
II. СПЕЦІАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКОВІ ПОЛЯ
2.1. Поля даних щодо повітряних суден
(1) Ідентифікація повітряного судна
— Країна-реєстрації
— Марка/модель/серія
— Серійний номер ПС
— Реєстраційний знак ПС
— Позивний
(2) Експлуатація ПС
— Експлуатант
— Вид польотів
(3) Опис повітряного судна
— Категорія ПС
— Тип силової установки
— Масова група
(4) Історія польоту
— Останній пункт відправлення
— Плановий пункт призначення
— Фаза польоту
(5) Погода
— Істотні погодні умови

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
ешелонування/втрати ешелонування
використання повітряного простору

порушення
мінімумів
та порушення порядку

(1) Повітряний простір
— Структурний елемент повітряного простору
— Клас повітряного простору
— Назва FIR/UIR
2.3. Поля даних стосовно аеродромів
(1) Назва аеродрому і індекс місцезнаходження ІСАО (прийнятий в
ІКАО чотирьох літерний індекс місцезнаходження)
(2) Розташування аеродрому
2.4. Поля даних щодо пошкодження ПС або травмування осіб
(1) Серйозність
— Найбільша шкода
— Рівень травмування
(2) Травми осіб
— Кількість травм на землі (смертельних, серйозних, незначних)
— Кількість травм на борту ПС (смертельних, серйозних, незначних).
Первинна інформація про події, які підлягають обов’язковому сповіщенню
надається в електронній формі через веб-портал Державіаслужби, доступ до
якого необхідно отримати у відділі управління ризиками. Резервна адреса для
надання сповіщень про події report@avia.gov.ua факс: 0443515508.
Детальний опис події, її попередній аналіз, попередня класифікація, оцінка
серйозності, превентивні коригуючі заходи надаються протягом 30 діб з моменту
виникнення події шляхом додавання підтверджуючих документів до сповіщення
про подію.

2.
Порядок, форму та зміст сповіщення щодо серйозних інцидентів та
авіаційних подій визначає Національне бюро з розслідування авіаційних подій та
інцидентів з цивільними повітряними суднами відповідно до положень
Додатку 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.
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