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ПОЛОЖЕННЯ
про Київський банк авіаційних метеорологічних даних
Українського гідрометеорологічного центру
1. Положення про Київський банк авіаційних метеорологічних даних
Українського гідрометеорологічного центру (далі – Положення) встановлює
єдині вимоги до організації Київського банку авіаційних метеорологічних
даних Українського гідрометеорологічного центру (далі – Київський БАМД
УкрГМЦ).
2. Положення є обов’язковим до виконання структурними підрозділами
УкрГМЦ, а також користувачами, які мають доступ до Київського БАМД
УкрГМЦ.
3. Визначення
У цьому Положенні терміни мають такі значення:
інформаційна (автоматизована) система – організаційно-технічна
система, в якій реалізується технологія з використанням технічних та
програмних засобів;
користувач інформації в системі (далі – користувач)
–
гідрометеорологічні організації, фізичні або юридичні особи, які в
установленому УкрГМЦ порядку отримали доступ до інформаційної системи.
4. Київський БАМД УкрГМЦ (далі – БАМД) – це інформаційна
(автоматизована) система, за допомогою якої здійснюється доступ користувачів
до авіаметеорологічної інформації, що підлягає обміну в межах країни та
міжнародного обміну.
5. Склад та обсяг авіаметеорологічної інформації, що підлягає зберіганню
у Київському БАМД УкрГМЦ, визначається Зведеним планом підготовки та
подачі авіаметеорологічної інформації мережею АМСЦ України та УАМЦ в
Головний центр телекомунікацій та обробки інформації (далі – ГЦТІ) УкрГМЦ
на рік та Порядком взаємодії Головного центру системи телезв’язку УкрГМЦ та
Центру
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Зведений план підготовки та подачі авіаметеорологічної інформації
мережею АМСЦ України та УАМЦ в ГЦТІ УкрГМЦ складається відділом
авіаційної метеорології щорічно та до 20 грудня надається в ГЦТІ УкрГМЦ.
Каталог аеродромних метеорологічних органів МНС України, індекси
ІКАО та види ОРМЕТ-інформації, що надходить до Київського БАМД
УкрГМЦ, наведено в додатку 1.
6. Контрольні строки та періодичність подання авіаційної
метеорологічної
інформації України в
Київський БАМД УкрГМЦ,
наведені у додатку 2.
7. Обслуговування користувачів БАМД здійснюється в режимі “запитвідповідь” тільки після отримання доступу в систему, який надає на узгоджених
умовах ГЦТІ, та занесення в базу користувачів БАМД.
Перелік користувачів БАМД наведено в додатку 3.
8. Запит в БАМД користувач оформляє з обов’язковим дотриманням
формату бюлетеня одним адресним повідомленням та використанням групи
RQM.
Відповідь користувачу надходить автоматично із затримкою в часі, яка
визначається спроможністю каналів зв’язку.
9. Оперативна (поточна) інформація БАМД надається на запит
користувачам за таким принципом:
SA (СА) – три останні повідомлення;
FC (ФЦ) – останній прогноз за поточний строк, але не більше ніж за 6
годин від часу надходження в БАМД;
FT (ФТ) – останній прогноз за поточний строк, але не більше ніж за 12
годин від часу надходження в БАМД;
FA (GAMET) – зональний прогноз для польотів авіації на низьких
рівнях) – останній прогноз за поточний строк, але не більше ніж за 7 годин від
часу надходження в БАМД;
Інформації WS, WC, WV, WA, UA, FV, FK – зберігаються протягом 24
годин від часу надходження.
10. При надходженні в БАМД інформації з групою “БББ” (BBB)
проводиться заміна даних з фіксуванням останнього повідомлення.
11. Авіаційна метеорологічна інформація поступає в БАМД прямими
каналами зв’язку, мережею авіаційного фіксованого зв’язку (AFTN) або
мережею Інтернет відповідно до форматів передавання метеорологічних
повідомлень в мережі гідрометслужби (формат ГМС), по Глобальній системі
телезв’язку (формат ВМО) та AFTN (формат ІКАО - літери латині та формат
ЦА - літери кирилиці).

3

Вимоги до форматів ГМС та ВМО визначає ГЦТІ УкрГМЦ
відповідно до публікації ВМО № 386 “Наставление по глобальной системе
телесвязи”, “Правил метеорологічного забезпечення авіації”, затверджених
наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації,
Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України,
Міністерства оборони України від 14.11.2005 за № 851/409/661, зареєстрованих
в Мінюсті України 22.12.2005 за № 1546/11826
12. Авіаційна метеорологічна інформація, яка поступає в БАМД, підлягає
контролю:
щоденному
(автоматизованому)
та
вибірковому
(у
напівавтоматичному режимі протягом доби в останній вівторок місяця).
13. За результатами автоматизованого контролю ГЦТІ направляє
службове повідомлення російською мовою на адресу МЕТ:
СА (SA) годинний – на 10 хвилині;
СА (SA) 30-хвилинний – на 40 хвилині;
ФЦ (FC) - в 01.50, 04.50, 07.50, 10.50, 13.50, 16.50, 19.50, 22.50 UTC;
ФТ (FT) - в 04.50, 10.50, 16.50, 22.50 UTC.
14. Вимоги до формату службового повідомлення визначає
УкрГМЦ.

ГЦТІ

15. Авіаційна метеорологічна інформація, що підлягає обміну в межах
країни та міжнародного обміну, зберігається в БАМД протягом 30 діб.
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