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ПРОТОКОЛ
наради представників Державної авіаційної служби України та 

Національного бюро з розслідування авіаційних подій та 
інцидентів з цивільними повітряними суднами 

від 29.03.2017р.

Головував: Коршук С.М. -В.о. першого заступника Голови.

Присутні від Державіаслужби України:
Кузін С.Г. -  начальник відділу управління ризиками-державний інспектор з 
авіаційного нагляду за льотною експлуатацією;
Сухопара М.Г. -  начальник відділу стандартизації, внутрішнього аудиту та 
координації міжнародних проектів
Руденко С.М. - державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною 
придатністю повітряних суден сектору управління ризиками.
Задорожня А.О. -  Директор департаменту - державний інспектор з авіаційного 
нагляду за безпекою авіації
Борзинець С.В. -  заступник директора департаменту - начальник відділу - 
державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації 
Камашев О.В. - начальник відділу - державний інспектор з авіаційного нагляду за 
безпекою авіації



Присутні від НБРЦА:
Мішарін І.В. -  перший заступник директора;
Балинець М.М. -  завідуючим сектором аеронавігації та аеропортів
Тимощук О. В. -  заступник начальника відділу з розслідування інженерно-
технічної експлуатації управління розслідування.

Порядок денний:
1. Обговорення відповідальності Державіаслужби та НБРЦА щодо 

супроводження виконання зобов’язань України передбачених 
положеннями Додатку 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 
(далі-Конвенція).

2. Обговорення питання щодо внесення інформації до АІР

СЛУХАЛИ:

З першого питання:

Коршука С.М., який зазначив, що відповідальність за виконання положень 
Додатку 13 покладена на НБРЦА як спеціалізовану експертну установу, що 
здійснює розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними 
суднами і літальними апаратами України та іноземними цивільними повітряними 
суднами, які стались на території України, а також порушення вимог 
використання повітряного простору і виконання даних зобов’язань передбачає 
інформування ІСАО щодо відмінностей, як це передбачено в статті 38 Конвенції, 
інформування ІСАО відбувається через інструмент, який передбачає заповнення 
листів відповідностей (CC/EFOD) з подальшим наданням даних листів до ІСАО.

Тому, НБРЦА має самостійно заповнювати контрольні переліки дотримання 
вимог ІКАО, використовуючи електронну систему EFOD.

Мішаріна І.В., який погодився з тим, що НБРЦА має нести 
відповідальність за дотримання Україною зобов’язань, що випливають зі статті 26 
Конвенції та Додатку 13. НБРЦА має самостійна надавати до ІКАО інформацію 
про відмінності національного законодавства від Додатку 13 шляхом заповнення 
EFOD та вживати заходи щодо усунення таких невідповідностей.

Балинця М.М., який зауважив, що для виконання цих функцій, НБРЦА 
потрібно мати згоду NCMC та доступ до відповідного сайту ІКАО. У 2013 році 
НБРЦА отримало пароль до відповідного розділу веб-сайту ІКАО, але у 2016 
році, під час аудиту на питання 6.017 СЕ-2, після відвідування Державіаслужби, 
аудитором були зроблені висновки, що:

«Державіаслужба відповідає за виявлення відмінностей у законодавстві та 
повідомлення про них до ІКАО. Для цього Державіаслужба видала наказ № 447. 
Для виявлення відмінностей інколи здійснюється координація з НБРЦА. Проте, 
наказ № 447 не встановлює порядок координації для забезпечення повного 
аналізу і перевірки даних перед повідомленням до ІКАО. Національні чеклисти не 
передбачають виявлення відмінностей законодавства України з Додатком 13. В 
той же час, правила розслідування, які б імплементували норми Додатка 13, в 
Україні не прийняті. Крім того, Україною не була надана будь-яка інформація або



, надана не повна інформація щодо 40% порушених питань. Крім того, після 
останньої поправки до Додатка 13 повідомлення передаються до ІКАО 
безпосередньо НБРЦА, а не через Національного координатора безперервного 
моніторингу (NCMC)».

Для НБРЦА більш важливим є виконання положень Додатку 13, ніж просто 
інформування ІКАО про відмінності національних правил від нього. Щоб 
виконати ці завдання НБРЦА повинне мати повноваження розробляти проекти 
актів у сфері розслідування.

Також підтримав Коршука С.М. і Мішаріна І.В., що питаннями, що 
стосуються дотримання положень Додатку 13 має займатися НБРЦА.

Представники Державіаслужби погодились надавати допомогу при 
заповненні листів відповідності в частині відповідальності Державіаслужби.

Сухопару М.Г., який пояснив принципи щодо заповнення листів 
відповідності та відповідальності NCMC від України.

Коршук С.М. погодився з тим, що НБРЦА повинне розробляти проекти 
актів у сфері розслідування та повідомив, що на цей час вирішується питання 
координації діяльності НБРЦА через Міністра інфраструктури. Після прийняття 
таких змін НБРЦА зможе подавати пропозиції щодо прийняття проектів актів 
через Мінінфраструктури.

З другого питання:

Задорожню А.О., яка пояснила принципи надання інформації до АІР 
України у відповідності з Наказом Державіаслужби від 11.06.2016 №258.

ВИЗНАЛИ:
1. Відповідальність за супроводження виконання положень Додатку 13 

Конвенції покладена на НБРЦА.
2. NCMC від України Дьоміну Е.В. розглянути питання надання доступу в 

систему ІСАО щодо заповнення представниками НБРЦА листів 
відповідності (CC/EFOD) з дотриманням положень частини 12 
Меморандуму про взаємодію від 10.10.2016.

3. Під час надання інформації до АІР України керуватись положеннями 
Наказом Державіаслужби від 11.06.2016 № 258.

Протокол вів ^2. — С. М.  Руденко


