
Додаток 2 
до Авіаційних правил України 
«Метеорологічне обслуговування 
цивільної авіації» 
(пункт 11 глави 1 розділу ІV) 

 
 

Інструкція з метеорологічного обслуговування 

польотів ПС на аеродромі 

 

I. Загальні дані 

 

1. Аеродромний метеорологічний орган (найменування), 

відповідальний за метеорологічне обслуговування польотів на аеродромі. 

Період роботи, поштова адреса, телефони (факс) начальника, чергового 

синоптика, техніка-метеоролога, електронна адреса. 

 

2. Назва аеродрому. Географічні координати контрольної точки 

аеродрому. Характеристики ЗПС (напрямок, розміри, перевищення порогів 

ЗПС та аеродрому, тип системи вогнів на ЗПС, магнітне схилення). Умови 

використання аеродрому. 

 

3. Перелік органів ОПР та служб аеропорту (аеродрому), які 

забезпечуються метеорологічним обслуговуванням та яким надається 

метеорологічна інформація. Схема району відповідальності органів ОПР 

аеродрому. 

 

4. Аеродромний метеорологічний орган, що здійснює прогностичне 

забезпечення та/або метеорологічне обслуговування на цьому та/або 

іншому/інших аеродромі/аеродромах. 
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ІІ. Метеорологічні спостереження та зведення 

 

1. Тип системи, яка використовується для здійснення метеорологічних 

спостережень на аеродромі. 

 

2. Аеродромне метеорологічне обладнання, яке використовується для 

метеорологічного обслуговування польотів ПС на аеродромі. Умови 

електропостачання аеродромного метеорологічного органу, 

метеорологічного аеродромного обладнання та об’єктів метеорологічного 

обслуговування на аеродромі. 

 

3. Види метеорологічних спостережень на аеродромі. 

 

4. Порядок проведення спостережень за погодою на аеродромі. 

Порядок включення результатів спостережень до зведень погоди. 

 

5. Резервування та порядок проведення спостережень при виході з ладу 

метеоприладів (датчиків) або системи обробки даних. Дії персоналу АМСЦ 

за умови суттєвих змін у роботі аеродромного метеорологічного органу з 

метеорологічного обслуговування польотів на аеродромі. 

Перелік посадових осіб, які повинні бути поінформовані про зміни у 

складі метеорологічного обладнання та його вплив на метеорологічне 

обслуговування польотів ПС на аеродромі. 

 
6. Радіолокаційні метеорологічні спостереження та дані. 

 

ІІІ. Авіаційні прогнози погоди та попередження 

 



3 
 Продовження додатка 2 

 

1. Види прогнозів погоди, що випускаються аеродромним 

метеорологічним органом, терміни складання, період дії та критерії випуску 

корективів до них. 

 

2. Попередження по аеродрому. Перелік визначених явищ та умов 

погоди, на які складаються попередження по аеродрому. 

 

3. Попередження про зсув вітру. Типи попереджень про зсув вітру. 

 

IV. Спеціальні та інші нерегулярні спостереження та донесення з борту 

ПС 

 

V. Метеорологічне обслуговування експлуатантів та членів льотних екіпажів 

 

1. Польотна документація. 

 

2. Особливості метеорологічного обслуговування екіпажів ПС. 

 

3. Інструктаж, консультація екіпажів ПС. 

 

4. Польотно-інформаційне обслуговування на аеродромі з 

використанням радіомовних передач (за наявності). 

 

VI. Метеорологічне обслуговування органів ОПР, служб аеропорту і 

пошуково-рятувальної служби 

 

1. Види метеорологічної інформації, періодичність та засоби її 

доведення до органів ОПР. 

 



4 
 Продовження додатка 2 

 

2. Забезпечення метеорологічною інформацією органів пошуково-

рятувальної служби (відповідно до глави 2 розділу Х цих Авіаційних 

правил). 

3.  Взаємодія аеродромного метеорологічного органу з органами ОПР у 

випадку авіаційних подій. 

 

VII.  Оцінка відповідності метеорологічного обладнання та 

метеорологічного обслуговування умовам експлуатації ЗПС. Координація з 

питань забезпечення безпеки польотів на аеродромі 

 

VIII. Обслуговування служби аеронавігаційної інформації 

 

ІX. Використання засобів та каналів зв’язку 

 

1. Канали зв’язку та джерела інформації, що використовуються для 

постачання метеорологічної інформації. Засоби передачі та обміну 

метеорологічною інформацією. 

 

2. Перелік основних і резервних джерел метеорологічної інформації та 

лінії зв’язку для передачі/обміну метеорологічною інформацією. 

 

Х. Обов’язкові відомості, що додаються до інструкції з 

метеорологічного обслуговування польотів ПС на аеродромі 

 

До інструкції з метеорологічного обслуговування польотів ПС на 

аеродромі додаються: 

 

схема району відповідальності органів ОПР, які забезпечуються 

метеорологічною інформацією на аеродромі; 
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схема розміщення датчиків, що використовуються для визначення 

метеорологічних величин на аеродромі, із зазначенням типів датчиків; 

 

схема електропостачання аеродромного метеорологічного обладнання 

та метеорологічних об’єктів на аеродромі; 

 

порядок розповсюдження метеорологічної інформації на аеродромі; 

 

схема орієнтирів видимості (за потреби); 

 

схема взаємодії з іншими метеорологічними аеродромними органами 

та/або органами метеорологічного стеження (за потреби); 

 

схема місцезнаходження метеорологічних станцій, інформація яких 

надається (за потреби) органам ОПР та членам льотних екіпажів. 

 

 

Директор департаменту аеронавігації         А.О. Задорожня 

 


