
звiт
дiяльlостi Дп (УАмцр,

як провrlдсрr з !.рЕrвiгrцirпоm обоtуговувr{яя з!2019 piK

С е р п| ф i юп су б' € м а, ц о з 0 i dс в юс аер о нм ifuцiа н. обdу zByBаB м
(в часпuнi МЕТ) за ПФшйш Ы201']

Дер*авне пiдлрlNФ (Укр6'iнський Фiацiйtяй мсr8орлогiчнлй цеят!)
йЛ.УАМЦ,, держsн{м лцпригмсmv j метеоролоl lчного
обоryговування авiацii: заснова!йм яа дермвяiй macнocn, входить у сФру упраmiЕяя
дермвяоi служби Украiни з нАдзвичаивях ситуацiй, яке € орвном упраФiяня маияом
m пралюс на умовах повЕоrc mслрозрауЕку.

Дl -УАМЦ, цlй(ню( vетеоrюлогiчне обФуrcв)вання польопв цивiльноl авiац'I в
експл}€штiв Фiац'Йноrc трuспорту на 4 аеродромахl К!i&Ъорйслjль. КйiвЛуляяи.
киiв/Анrонов_I в киlеАнгоное2, вiдповtrно до вимоl вормапвни\ доkуvеmiв.
чrяяих в yкpaiяi, i смцаргiв ВсФвiDьоi мg€оршогiчноi органi9цii (ВМО) та
Мiжвародвоi оргшЪацi'i цивiльяоi авiацii 0}а\О} Тцож пйпрйемстФ ялдае
мсг€орлогiчву iяфрмдцiю р.iояФьному струrryряому пИроздшу (РСП)
(кяiвцеятр@ро> ДI <УкрФрор}а) япм Фуякцiй щодо обсл)mвуваяяя
аерн@iгацii ва маршрутах польотiв

на сьо.одяiцяiй деяь дп <УАМц> входиъ до перФiку об'.пiв дер*авноi влФяостi,
що ммь стlstriчне звачепяя дл, екояомiк! i безпек! !шоi (раiяи, У зв'язку з цим,
пИпрrФФ е об'€кmм регулярtsих фiяшсоЕпх перевiрок з боку вяовlов*еяях
конФолюючих орmнlв держави в пою ФlнаяФво-господар.ькою дiшьнiсю. BKoHHrM
в €фmивн!м викорrсвпшм державнж коштiц маИяд в iяших аюивiвдермвп,

сдияим ДlrерФом Еацоджеян, коштiв Ееобхiдн!х дjя пфочних потреб
лiдпри€мсва € шФяа гослодарська дiяьЕiсD,

1. оцiп*r рlrпя Tr якостi пrлrппя послуг
МеЕорологiчне обслуговуваяня цивiльЕоi авiвцii цiйсяювмось вiдловцно до ммо.

р€глменryючих документiв.
Освовне завданяя меrеообслуговумни служб еропортis ДtI (МА 'Боряспйь",),

КП МА (KuiB, (Хуляни), ДП dHToHoBD, а вкож авisкомпанiй i РСП <Кпiвцент!аеро,,
що здiйсювмясь згИно з Iяструкцiям, з мет8орологiчноrо бФуювумни пФьотiв ПС
м аеродромd, m з (Iвстукцi€ю з метеоролоriqяо.о бФуювуйнш К!iфькою цент!у
орlаиt9цп повtФяноlо p)ау,. виконане,Kicнo iнфрvацш надаше, в повном} обс,зl
m у всmноФеяi 1€рмiяи.

АвЪцiйяi в радiоло@цiйвi спосЕр*евня, лрогяоз}ъанв, приймеш, оброблеяня в
розпоrcюджеяв, Bcix вrдiв iнформацii', ре.ламентяi в профiлаmичяi робйя
здiйсяювФ,сь згiдяо з шФом_зФдаяяrм яа piK.

Середяя ло пИпря€мФву слрввджувшifrь авisцiйнп проmоliв фвовша: 24,год,
9],7%,9-юд. - 95.1%,2-юд - 97.6% За piк цiйсЕено обФуговувшвя lЗ4 лireptж

МФи мiсце 1?7-7 небФпечнпх дл, авiацi'i iв|щ погодя, що пёредбачевi з 99ý % fr З
вrпадки ФхiЙвп гЙромегеорологiчних явищ поюди] цо лередбач€яi яа iQООlо.

Авiацiйн х подiй ъ iяцяденпв з виях лрбцiввикiв ДП (УАМЦD яе було.
У цiлому рiвепь m яdсть яадавня лослуr ДП (УАМЦ> (ФxiEluмr) в 2019 роцi

оцiнюсгФ як l(добреD,

2. Х!рsкг.р стrкп првrПдеро в порiDпяпi }пмп, шо впзп!qе!i в бiзпсс-плrgi
т! узгод,кёхi в рiчrому плrfil

Згйяо з бiзнф-лланом. розра{овалому на 2017-202l ркп Ешючно, основяi види
дifuьнфli ДП <УАМЦD с@омятБ:



- оршiзацiя 1* проведенш метеорололiчяих слФreрfrеяь i дов€девяя iяформацii
користувачам на чоDрьох деродрома Кхева;

- радiолоюцiйвий ковт?Фь в радiусi 200 км за xмapнicф i небезпеч
погоди з вИфрФкеfiнrм рсзульmтiв у бон€втiв;

- складання прогнозiв погоди ло аеродромах;
ереджеяь про небезпечн, ,влurа поlоди,

отряvаняя яМх L4 Hoi lнфрvацti Еtд баякlв аэЬqе rЕоропо.iчних Jших в пош иреяня
cвoci продукцii каЕФN, зв'язку для лодФьшого виftорис@яя споживачами;

- забезпеченвя еkсш}ввmiв, екiпмiв ловiтряFих суден, Фуяб аеролортiв,
диспеперськи\ оl*б в lнши\ спожива{l Фролопчноm
обслуговування польоtiв, а вkож яадшн, цiе'i iяфрмалji та коясульвцiй 9 запитом]
забезпечеяяя нал€шоiексm}аmцiiiся}rочихltхнiчяпзасобiв;
коmрль вiдпоrйностi авiамсгеороло.iчно]i лродукцii вимоmм иормативних

доки Фвтiв по сисreмi упраФiям якiсф з.йяо з ДСТУ lso 900l:2015;
- тбезпече(м бфпечпuх умов працi,
У звiпому перjодi пйлрп.мсъом ,оввiстю вякоЕшо мплановшi оftrги з тешiчною

обсл)lовумнш. pevoнD. всФовлення яовоlо обладншв ъ прве,Dеяня модернlицll
lснrючою прогрмноrc забсФсчсння ]ащки цюvу спожявачl оrрич) мли як,сну
мФрологiчяу iнфоDмацiю лро фаmичнвй в очiкумsпй сms ло.од. яа повiтяя!х
lpaca\ в Me*an Уд.рiни m vlлн.родни\ вшючфчи мlжкорlиненшьнi

3. Розробкя/повоDведсппя в обспуговув!няя Tr iпфрrструmуру
У 20Io роц, у ДП "УАМЦ{ uIйснено комплек ]аrодlв нфрдмених на пйвицення

рiвяя в ,ftФтi яqдаяня пФуг ocпoвHi з пй це:
l Bci пИроздiл! Дl i(yAM].D з 01 грудi, 2019 року перейши па робогу э ЗмiвФ!

до Авiшrlйяп правш Укрбiяп (МФороlогiч!е обс.луmвумяш цпвИьяоi авiацi'iD (АПУ
МОЦД), шЕрдкенщп наказом Дёрмвяоi авiацiйяоi Фryжби yKpаiн! вй 12 06 2019 

'{s 
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m 99есоровал,ми в MiнiФpcвi @U.li Украjни 19,08 2019 за l$ 950/3з92l, Дт
здiйсаеdяя лереходу нд рбоry ъ яовимв вимоfuи були }зюдrеяi з пр€дgшкши oIlP
m сл}*бамл Фропорпв лерФiк мФФiяфрмацii, що буде вадамиФ з ),р€х}шшм змiв,
пере.ляя}тi ъ вв€денi в дiю HoBi редвкцii рбочп iвсФуtцiЙ m rcхяоlогiй, вяФяi змiяи до
нлвшгушь I@AMс_4, oнomeнi ваочнi посiбЕиk!, яа робочп мiсцях орmнiзойно
вивченш шiн до пров@ з лроход)енЕям амцii,

2, Проед€нi роботп по органiзацii @цу зв'язку мiж АМЦ Борпспiль m вiддйом
метсообслуговуваяяя авiдцii п& деродромi Киiв/А!фвов_2 для отриманм даяпх з
с!фм! <MESSiR-AEROD та в.mвошеяо шi€нт ПЗ (MESSIR-AERo> дD отрrмФв,
досryлу до дших глобФьпrх s,слов!х модФей проmозуваявя поюдп з меrcю
пцвицевм rкостi лрг*озiв,

З )дqхоншено кlберзшсl комл'юЕряоj MePeдl пшлри(м(тва:
пйпри.мствi нову вероiю amвiPycнoi спстемя ЕýЕТ Endpoint AnliviФs в 9ФФовано
нову сиФму л оноыення } о.ремоФ оршilомною ФрЕрч в мережt пцприФсгта
Пров€д€цо робоry в АМЦ Борrспiль в ВМОА пs аеродромах КиlЫА!тояовl в
КиlеАнтонов_2 m АМСЦ 1Киlв^ l блоцвання робочиr мlсць вЬ потамяння вiр)сяих
програм черg поpIя USB,

4 Проведенi роботи з удоскояФеяня серфрного обладваЕш пйпрr&Ф проведепе
переюvумая, lсцючоt мср.жl в АМЦ Ьорислiль 1меюю свореняя ре].рв), на
в!падок виходу з ладу або @iяи iся}Фчою комуяiкацiйяого обладяаяня.

5. В АМСЦ (к!iB, вФsоыево HoBi @рвер! € tомуяiюцiйяе обл4дмяяя на якому

роз!ервrто ocпoBнi лрограмнi сервер, лйроздiлr виковав' робоm з iнсталоваяня
серверяого облqдfiевя в АМСЦ (КяiвD, Ви(ояаяi робФи з нФацтувмвя серв€рtrого
обладнвнн, m оDгавiФцii каяму зв'язку дл, фмiпу iяформацiф Mi* АМц Борпслiпь ъ



АМСЦ (Ки'iD, а mкож мiя АМСЦ (кliBD m Головвпм цевт!ом комуяiя8цiй в обробки
iяфрмацii УкрfМЦ.

На аеро,Dромl КяiвЛt)ляни були провеценi робФ ! BlPDФiиUii серв€р} -проксi
ссрsор), цо впкорисmDуегься дд забсзпелЁння досrулу комл'I0rерiв локальtоi Mopexi до
мереш IHTepHeT. ]0чисD ло@ьноl vережl вLл lовнilJjньогo досryrry, кож вiртум!,оваяо
серЕр (МФоТелеkс) що в!коtгу€ Фувкцii юм}фцi'i повИомлень мiз рiзЕимя
юмпонеятами, а мй мер€м АсIЦ i лFТN. Takoж булп вiртущiзовавi ос*овняй та

р€Фрвняй серюр мФрФогiчво'i сйвцii КРАМС4,
6. В.тавовлеяо ммiрюмч Е!димФтi Fsll sа аеродромi КиiвЛКуляяи яа замiну

застпрiлою FD12 т:! датчик поточноi лоюди FSllP ва ЗЛС-2 на аердрмi
Кя'iвБорислlль Еа замiяу rcърiлого ID12P.

7, Вимiрювач видимФтi FD12 в дsпик поmчноi поrоди FD l2P, цо були демонтованi
ва аердрмц КпiвЛуляни ъ КпiеЪориспiль, усNошенi вздовж ЗПС на Фродромi

На а.родромi Кgiв/Аятовоьl було вiртуФiФваяо серФр <МФТелеrc,, що вlkоlу€
Фнкцii tом}ъцii повИошень мiж рiзними trомпояеяmи, а якож мережою АСПД
т*о* був вiрryФiФваний серер мйЕорологiчяоi с@цii КРАМС-4.

4. Фiпtпсовl рсзультrт}
Основн{мп приб}tков!ми ФФнпш| господдрськоi дiяьпост ДП (УАМЦD е

доходя вЙ освовпоi дiяльпостi. яеФновяп роб'т i пос,луr довiдковою m
консульвmвною харtrру, напани\ нФФеняю l спй
проводreнвя ыаспоi господарськоi дiшьнмi

Чистий дохй вИ ремiицii Ф!ов,ть lиФЮ шс. г?я , цо на 560 тис грв. меяшФ вй
зшаяовФоi с,rUи i на бlб ffс, гря. бйьше яjж е вЙповiдн!Й перiод м!яулого року 9
рахунок збiльшеЕы варlоФi лоФуг,

У цlпому дохiднд sФтина Е!ковава ва 99,7 %
Сума вптрат на угрrмавя, ДI (УАМЦ) зs 2019 PiK - 44Е2Е тис. грk, що бiльше

Еiж у мияулому роцi на З488 тпс, гри,. m меяше чим ашшовшо на 2 l 9 T}tc. r!н.
У рзульъП rcсподарськоi дiяльяФтi, лйпряФство отрrммо за 2019 piк чисmю

прrб}тку у cyмi 1702 тrс r!я
Коефiцiент реяъбельяостi дiшьностi за 2019 piK съновить 4 %,

5. IнФормацiя про проsелспу роботу в рдrtк{х Фор}tаlыiо,о
консультrцiйпого trрц.су з корпстув!qrм{ обOIуrовузlпЕя

ПрФяюм ?019 року Фохiвцi постiйно пiдтрвмушк двосторонЕiй зв'rзок з
фхiвц,ми РСП (КяiвцФнт!ерФ ДI (Украерорухr, ДI (МА "Борислiль'), КП МА
(киiЪ) (Хушвп), ДП (Amяов>

Вщосияи лDлри.мсф 1,ншиvи пiдпри(мс]wи. орФllшlqми ф ,роммянеи в
ycix сф€р8 rcсподарськоi дirльностi здiйснюкМ ва договiрнiй Фновi У лроцФi
укладаяня договорiв прводлься консультацii m особиФi зуст?iчi
мФолмуг, до кожяою зФrcсовусься iцдивiдушьяий пЙхiд, максяммьно
ввховуоться 1х лбЕмнш,

У лkюму-бер<]нl 20|а рФку б)по проЕлеяо Фкет}ъаня, лФни\ екlпмiв
корисryвачiв AIc <МеreоБриФiно,. а rпкож лютяях екiпмiв яа а/м' К!iв/Бориспiль.
Задоюлеяiсъ мФорологiчвпм обслуговувавням сOФ! l00%, Заувмеяь m лрлозицiй
вй опитумнпх в наданих аяксmх яе було.

У квiвi.трдвнi проюдшфь sпксryмння льотн!х екiлмiв в авi8омпшiй ва a/Mi
КиiвЛуляяв. ЗадоФлФяiсть мФ€орФогiчн,м обслуювумflшм спdа 95,9% У
предсвмФяях аяк€@ не буrо отримаяо юдвого зршФнвя чи пропозdцil,



У лйпяi{ерпнi 2019 рку було прведено аякегуmнвя ,ьовях екiпцiв яg a/Mi

Клlв/Аmное2, Ъ репльmmми анкетумння вmяошено
метеороло.iчяою iяфрмацi€ю (об'€ми, свосчасяigгь. спФiб доведеЕш в iяце) сма],а
lф7o

cкaPl, вшDкlв m пропоjицjП вИ ]sмовникlв в lншп яцilсв,lених cтopiн
сюсовно мФФбслуФв}ъаяня авlацll, продуkцlvпоФуl . lllo нддашися слецiФiсWи
ДII <УАМЦ> в 2019 рцi, ве !адходшо, Загальна зэдоволеЕiсть меrеобФуювумняям за

6. I!формrцiя лролlолськi рсур,, пол}rtrку в дrпому пlпрямку
Згйяо швт!о.о розпису, зФФрдкеною яакФм дцр.пора, у 2019 роцi кiлькiсяий

склад Фхiýцjв пiдпрй€мстм свяом ва 31,12.2019 р, сйяовшь 96 одияиць, Штат
укомплеrrоваяо яа l00 %,

Фунхшiоншьний роlподш m ротодtл вшловцальносп rерiвною сшелу вiдловiда.
шмФам €фп@пого мконаяяя заэдаяь в ввяачаФься усшовчимп докумепmми

Зараз у ДГI <УАМЦ, fiрацю. 92 % вй зашьноi к'лькмi працiвяикis Фiб з вицою

ВирФбх!чi вiддии, якi здiПснюIб мФорологiчя€ (бфуФвуваны авiЕцii,
уrcмллеmванi висококшiфiкомнпмп пrвцiвяикая,, якi мшь зяачвий досвiд у

Зяачва }фm в ДП (УАМЦD 
'р!дiлrФьФ 

зрФтшяю прФесiйяого рiвня Фахiвцiв.
ix квшiфiЕцiл пiдтямустюя о!тхом нsпрдшеняя на к}тсп пiдвищеЕм квrлiфiвцii,
лрофдеян, свжувшв, на виробпицвi mцо, Тахож фхiвцi лр!ймаш учфъ в оп-лайн
вебiяарах Т€хпiчя,й лерсона.л лр.йма€ в@вяу учФъ у июдськпх внпрбуванdях
мсг€орлопчяого бладнанd m введеям його в ексforyаmцiю. забозлеч}€ йою
вrсоколроф€сiПяе rcхнiчяе обФу.овувшя, ъремоm,

Високиfi piФHb EEisHoi, лрофесiйяоi пйгоmвки персояаrу m йо.о ззлуsеiн, до
процфiв tхнiчяого обсJтуювувsнм в наlляду дозвол,. Ylнlмl}увgп tviчнi в
Ехяшогiчнi рrзrки цодо сmву m працсцатяоФi обллдядвяя, шм сfuим забезпечип
бе jпечц. сфкпвнJ, фбшьн) i високу яkiсть vФрлоt iчнлх лФ}l спФивачэя

Персовш пИпрпФсш два рзп на piK до ОЗП т? ВЛП проходm п€ревiрку зншь,
На пLOпрпlмовl введена m lнтеФомн3 в сиФму лрашiнш якiсm сиftма

оцiнюшня компеrtяlноm, яка передбачд( перевlрку коvлftяпоm KbHlKlB-
меNорФоltв m синоmикlв Прведено внутрlшн. оulнювшя,
авiацiйяо.о мftоршогiчяою персоя&ту ДI (УАМЦ) в лерiод ОЗП 2019 р вь
авiеФперсонu в!зяФо компФвпим

Дlюча орlзн,ицйна сгр) кDрз упршiння вiдповйш Uшяv icтpaRii polBHN

ПlдприФýю пцтФ!д*tс. шо робоч, vФди m процедури. якi ýсюсов}юlФ нв
пlrпрясмflвl ш, ншаяня поФr1 сумrcнl з реалl]дцlсю мl*мроднп лок}аiеюiв m
стаядафв ВМО в IKAo,

з вяробницrва ДlI (yAMIl, [, о]ена косовЕць сКАвРонськА


