
Звiт
дiяльностi ДП <УАМЦ),

як провайдера з аеронавiгацiйного обслуговування за 2020 piK

Серmuфiкаm суб' екmа, tцо зdiйснюе аеронавi?аL|iйне обслуеовування
(в часmuнi МЕТ) за ПосtLпаttня.л,t 02/2020

flерлtавне пiдприсмство <укратнський авiацiйний метеоро.ltогiчний центр)(ДП "УАМЦ") с спецiалittlваниl\1 лер)(авним пiдприомсlвопr з меlеоро.rогiчttоiо
обслуговування авiацiI, заснованим на дерлtавнiй власностi, входить у сферу улравлiння
ffержавнот служби Украiъи з надзвичайних ситуацiй, яке с Органом упрuйiпп" майном
та працюе на умовах повноi,о госпрозрахунку.

!П KYAMI{> здiйсrIюе меr,еrrрологiчне обслуговувапня польотiв цивiльноi авiацii та
експлуатантiв авiаrliйного TpaHclIOpTy на,1 аеродромах: Киiв/Бориспiль, КиiЪ/Жуляни,
Киiв/Антонов- 1 та Киi'в/Антонов-2, вiдrrовiдно до вимог нормативних документiв,чинних в YKpaiHi, i стандартiв BcecBiTHboi метсорологiчноi органiзацii бЙО1 та
Мiжнароднот органiзаlliI цивiльноi авiацii (iKAo). Також пiлприсп,{ство }Iадас
метеорологiчну ir.rформацiIо регiоIлальному струкгурному пiдроздiлу (рсп)
<Киiвцентраеро> !l1 <Украсрорух) для викоlIанн" 

"n* фу"пцiИ тцодо обсl,уговуванпя
аеронавiгачiТ на \4аршругах tttlльоl iB.

FIa сьоголнitпнiй день ДП (УДМЦ) входитL до перелiку об'ектiв державноi власностi,
що мають стра,гегiчне значеIIня длlt економiки i безпеки нашоi краiirи. У зв'язку з цим,
пiдприемство е об'ектом регулярних фiнансових перевiрок . бопу вповноважених
контролIоючих органiв держави за його фiнансово-господарською дiяльнiсr,rо, законним
та ефективнипл використаннrlм деря(аtsних коштiв, майна та йших активiв держави.единим джерелом налходженнrl коштiв необхiдних для .rоrоо*rr* потреб
пiдприсмства с власна господарська дiяльнiс,гь.

1. Оцiнка рiвня та якостi надання послуг
МеТеОРОЛОГiЧНе ОбСлУговування цивiльноi авiацii здiйснrовалось вiдповiлно до вимог

рег.l аменl уlоч и х докумсн гiв.
основне завдання - метеообслуговування служб аеропорr,iв .ЩП <МА ''Бориспiль''>,

кп мА <Киiв> (ЖулЯни), ЩП uAnToHoB>, u,uno* авiакомпiнiй i РСП кКиiвцснтраеро),
що здiйснювались згiдно з Iнструкцiями з ме,георологiчного обслуговування польотiв ПС
на аеродромах, та з <Iнструltцiсtо з л,tетеорологiчного обслуговування Киiвського центру
органiзацii повiтряного руху), виItонане якiсно, iнформачiя пuдu"-ua" в повномч обсязi
та у встановленi термiни.

Авiацiйнi та радiолокацiйнi спостереження, прогнозування, приймання, оброблет'ня та
розповсюджеIIня Bcix видiв ilrфорплацii, реглаплентнi та профiлактичнi роботиздiйснtова.rись згiдно з планом-]авда|lням на piK.

Середня по пiдприсмству справджуванiсть авiацiйпих прогнозiв становила: 24-год. -91,6%, 9-год, - 96,9О/о, 2-год, 9'7,IYо. За pirt здiйснено Бб"rrу.о"уuurrя 61 лiтерного
рейсу.

Мыrи мiсце 1273 небезrrечних длrI авiацii явиц погоди, що передбаче Ht в 99,4 Уо та l
випадок стихiйttого гiдрометеорtlлогiчноt tl явиlца логоди, що передбачений на 100%.

Авiацiйних подiй та iнцидентiв з виtли працiвникiв !П (УАМЦ) не було.
У цi"lrому piBeHb та якiсL,ь налання послуг ДП (УАМЦ) (фахiвцями) в 2020 роцiоцiнкlгться дц trдoýрg,l.

2. Характеристики провайдера в порiвнянi з тими, що визначенi в бiзнес-планi
та узгодяrенi в рiчному планi

Згiдно з бiзнес-плаrrом, розрахованому на 2020-2024 роки включно, ocHoBHi види
дiяльностi ДП (YAML{> становлять:



- органiзацiя та проведення метеорологiчних спостере)ltень i доведення iнформацiiкористувачам на чотирьох аеродромах Кисва;
- радiолокаtliйний кон,гроль в ралiусi 200 км за хмарнiс.гю i небезпечними явищамипогоди з вiдобраяtенням результатiв у абоненriв;
* складання прогнозiв пOгоди п0 аерOдрOмах;
- скjIадання оповiпtень.та попереджень про небезпечнi явища rrогоди;
- отримання необхiднот iнформацii вiд банrtiв авiаметеороло.iоrr"'дuпr" ,r.a поширенняcBoci продукцii Iсаналами зв'язку для подаJIыпого використаIIня спо)Itивачами;- забезпечення експлуаr.антiв, екiпалtiв п

диспетчерських служб та iнших споlкивачiв;:"Тfi:Н",,iJjТ"^:Т}u."ох"J;fffii";
обс,,rуговуванНя по.ltьотiв, а такоЖ надання цiсi irrфЪрмацi1 ,; -;;;;";;;iй за запитом;- забезtrечення належноi експllуатацii iснуrочих техlriчних засобiв; '- коFIтроль вiдttовiдносr,i авiаметеорологi.tноi Продукцii uu*o.u, нормативнихдокументiв по системi управлiнrrя якiсiю згiдно з /JCTy ISo 9001:20l5:

- забезпечення безrtечних умов працi.
у звiтlrому перiодi пiдприемствоlчI повнiсткl викоIIано заплаlrованi обсяги з технiчного

:л9::[:"r"*rя, реN{онту, всl,а}IовJIеIlня новогtt об;tалнання та проtsедення лтодернiзацiilснуючогО програмногО забезtlечення. ЗавдякИ цьому споживiчi отримувапи якiснуметеорологi,lну iнформаrriю про факlичltий га о,liкуваний ctaH no,oo" 
"u 

повiтрялlихтрасах в Melcax Украiltи ra мiжнаролних. включаIочи мilrtконrинеIllальнi.

3. Розробки/нововведення в обслуговуванI{я та iнфраструктуруУ 2020 роцi, не зважаючи IIа суттеве скорочення доходiв що пов'язане з обмеженнямавiаперельотiв у зв'язку з пандемiсlо ,,opornuuipy"y, у flГI <YAMIJ> здiйснено ряд заходiвнаправлених на пiдвиrцення рiвня та 
"Koc,ri 

rrадiпiя послуг. OcHoBHi з них це:1, На виконанн,l рекоменцацiй дАсУ отримано.гtогiн i пароль користувача веб порталудА(,у_ RMD га пройдено ittcrp5Krallc i 'вiддiri 
управлiння ризиками ДАСУ, а такожрозробленtl процедуру лля наданIuI повiдопллень про подii у метеорологi.lномуобслуговуваннi, що здiйснюе ДП (УДМI_Ь.

2, 
_Розроблено програмне забезпечення: для мопiторинry данлж нalземних мsтеостанцiй вкодi wAREp про небезпечrli явища дтя слiвставлення з радiолокацiйними даними Амрк<Мчгеор-МетеоЯчейка>; цля монiторинry даних наземних метеостанцiй в кодi WAREP пролIебезпечнi явища в ралiусi шrтормо"о,о nin".ц.

_3, 
У жовтнi 2020 року отримано вимiрtовач температури та вологостi повiтря нмр155обладнанrrя та запаснi частиIIи до iсн),tочого метеорологiчного обладнання, якi булопридбано у фiнськот фiрми vaisala oyj. Вимiрrовач температури та вологостi повiтрянмр155 пJIаIIусI,ься встановити у ZOZr рочi на аеродромi Киrъ/Антонов-2 в якостi резерву.

4. Фiнансовiрезультати
основними прибутковипли частинами господарськоi дiяльностi {П <YAMI{> едоходи вiд основноi дi;tльностi, ноосновних робiт i послуг Б"iono"o.o таконсультативНого характеру, наданих населенню i спояtивачам, а також iншi доходи вiдпровадження власtlоi господарськоi дiяльностi.

*,- ^ -1"""о 
д9}iд u;д реалiзацiТ становить 26107 тис. грн., що на 19993 тис. грн. меншевlд запланованоi суми iHa l79З3 тис. грн. менше нiж за вiдповiдriи;;;;i"о минулогоpo*yJ що пов'язане з обмелсенням авiаперельо,гiв у зв'язку. nuro"ri,o порБu"iрусу.У цiлому дохiдна частина виконана па 59,6 %.

__'.__, 
ar*u витрат на утримання !П KYAMI{I> за 2О2О piK - З3547 тис. грн., що менше,нtя( у минулому роцi на 11281 тис. грн., та менше чим заплановано на 12550 тис. грн.у результатi господарськоi дйльностi, пiдприсмство отримало за 2020pik чистогозбитку у cyMi 4971 тис. грн.



5. Iнформацiя про проведену робоry в рамках формальногоконсультацiйного процесу з користуваrIами обслуговування
Про,гягом 2020 поч фахiвцi ДП ((УАЙЦ) постiйно пiдтримували двостороннiйзв'язок з фахiвцями РСП кКиiвцентраеро)) flП кУкраерорух), Дil Й nbop".ninb>, КПМА <КиiЪ> (Жуляни), ffП <AHToHoB>i, а,anorK авiакомпанiями.

. Вiдносини пiдприемства з iншими пiдприсмствами, органiзацiями та громадянами вycix сферах госrtоларськоi дiяльностi здiйснюються на договiрлtих засадах, Укладаннюдоговорiв передують коrIсультацii та особистi зустрiчi . .urоЪr"пu* i.r"uno.ny., оокожного застосоtsу€тьс;r iндивiдуаrr ыrий rliдхiд, пlur,ar**ur,, враховуються ix побажаlrня.У лютому-березнi 2020 року було проведено анкеtування слуяtб аеропорту !П МА<Бориспiль>, Задоволенiсть ме,георологiчним обс;rуговуванням склала 100%. Зауваlкеньта пропозицiй вiд опитувапих ts наданих анкетах не бчло.
У липнi-серпнi 2020 року було проведеllо urn.ryuurrrr" служб !П <Антонов>. За

резуJ-Iьтатами анItетування BcTaIloBJIeпo, що задоволенiarо *a..оро,rогiчною iнформацiсю(об'еми, свосчаснiсr.ь, спосiб доведення та iнше) склала 100%.
Скарг, вiдгуltiв та пропозицiй вiд зайовникiв та iнших зацiкавлених cTopiH

Т.Ч"9 МеТеООбСЛУl'овування авiацii, продукцii7послуг, що надаtsали;; спецiалiстами
ЛП (УАМiI)) в 2020 роцi, не надходило. за.а.,*rrа задоволенiсть метеообслуt сlвуванням заpiK скпала 100%.

б. 
лIпформацiя про людськi ресурси, полiтику в даному напрямку
зliлно штатного розпису, затвердженого наказом директора, у 2020 роцi кiлькiснийсклад фахiвцiв пiдприемства станом на 31.12,202О р. .ru*ro"rru 8З' особи. Штат

укомплектовано на 100 %,
Функцiональний розподiл та розподiл вiдповiдальностi керiвного сltладу вiдповiдаевимогам ефективного виконання завдань та визI]аtIасться установчими докумептами,Зараз у ДП (УАМЦ) працюс 93 % вiд загальноi кiлiкостi працiвникiв осiб з вищоюосвiтою.
Виробничi вiддiли, якi здiйснюrоть метеорологiчне обслуговування авiацii,

укомплектованi висококвалiфiкованими працiвниtсами, якi мають значний досвiд уроботi.
Значна увага в !П <YAMI]> придiлястьсlt зростанню професiйного рiвня фахiвчiв,iх ква",liфiкацiя пiдтримуеться шляхом ,runpu"n.rn" на курси .riд"rщ"r"" квалiфiкацii,проведення стu'кування на виробництвi тощо. Також фахiвцl приймають участь в он-лайнвебiнарах. Технiчний персонал приймас активну участь у заводських випробуванняхметеорологiчного обладнання та введення його в експлуатацiю, забезпечус йоговисокопрофесiйне технiчне обслуговування та ремонт.високий piBeHb r,ехнiчtrот, професiйноi пiltготовки персоналу та його зtLтучення допроцесiв технi,tного обслуговуванtIя 1,а нагJlяду до."опir. мiнiмiзувати технiчнi татехнологiчнi ризики щодо стану та працездатностi обладнання, тим 

"u""" auб"a.r"оr,безпечну, ефективttу, стабiльну i високу яttiсть MeTeopo;;;t";;;;;;;y.."o*""uuur.
Персон:r-п пiдприсмства дtsа рази на piK до оЗti та ВЛП прохолит" .r.|"uipny .rruru.на Iriдприемствi введена та iltтегрована в сис.гему управлiгtня якiстю системаоцiнювання компетснr Hocti. яI(а псре_rбача. псревiрку компетентностi rexHiKiB-метеорологiв та синоптикiв. Проrягоп,t 2020 року проведене зовнiшне оцiнюваннякомпетентностi авiацiйного метеорологiчного персоналу Дп (уАмц) - весьавiаметперсонал визнано компетеIIтним.
У груднi 2020 року(УАМЦD, за результатами

посадам.

проведена атестацiя працiвникiв керiвного складу ДПякоi Bci керiвники aTecToBaHi та вiдповiдають займаним



!iюча органiзацiйна структура управлiння вiдповiдас цiлям i стратегii розвиткупiдприемства.
пiдприсмство rriдтверлжус, пlо робочi методи та процедури, якi застосовуються напiдприсмствi для надаIIня послуr, cyпricHi з реалiзацiЙ ,i*rrородrr,. 

-допуraпriu 
,uстандартiв ВМО та IKAO.

Заступник директора _ ,- ,,/ .-=--/-
з виробництва ДП (УАМЦ)) r ?rq/ олена косовЕць-скАвронськА

l,/ /


