
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів

України
від 11 травня 2017 р. № 318

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 14 листопада 2012 р. № 1037

1. У пункті 2 постанови слова “Державну інспекцію з безпеки на морському та річковому транспорті”
замінити словами “Державну службу з безпеки на транспорті”.

2. Додаток до Порядку залучення пошуково-рятувальних сил і засобів до проведення робіт з пошуку і
рятування, відшкодування витрат, пов’язаних з їх проведенням, затвердженого зазначеною постановою,
викласти у такій редакції:

“Додаток
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 11 травня 2017 р. № 318)

РОЗРАХУНОК
взаємодіючих органів управління та авіаційних сил і засобів для проведення авіаційних робіт з пошуку і

рятування

Взаємодіючі органи оперативного реагування єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

Взаємодіючі органи
управління
оперативного
реагування на

надзвичайні ситуації
єдиної державної
системи цивільного

захисту

взаємодіючі пункти управління
авіаційними пошуково-рятувальними

силами і засобами

взаємодіючі сили і засоби

аеродроми базування з
пунктами управління

(авіаційні
комендатури,

полігони, ремонтні
заводи, пункти
наведення),
належність

чергові пошуково-рятувальні сили і засоби, їх кількість
та час чергування

сили нарощування, їх кількість та
час готовності

державного рівня регіонального
рівня

повітряні наземні

повітряні наземні
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
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Взаємодіючі органи оперативного реагування єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

Взаємодіючі органи
управління
оперативного
реагування на

надзвичайні ситуації
єдиної державної
системи цивільного

захисту

взаємодіючі пункти управління
авіаційними пошуково-рятувальними

силами і засобами

взаємодіючі сили і засоби

аеродроми базування з
пунктами управління

(авіаційні
комендатури,

полігони, ремонтні
заводи, пункти
наведення),
належність

чергові пошуково-рятувальні сили і засоби, їх кількість
та час чергування

сили нарощування, їх кількість та
час готовності

державного рівня регіонального
рівня

повітряні наземні

повітряні наземні
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
цілодобово

під час
роботи

аеродрому

Західний підрайон

ДСНС,
Головний авіаційний
координаційний центр
пошуку і рятування,
м. Київ

Західний
авіаційний
допоміжний
центр пошуку і
рятування,
м. Львів

Ужгород, спеціальний
авіаційний загін
Оперативно-
рятувальної служби
цивільного захисту
ДСНС

вертоліт Мі-8
(ЕС-145, Мі-2) (за
розпорядженням)

головні управління
(управління) ДСНС
у Вінницькій,
Волинській,
Житомирській,
Закарпатській,

Львів, спеціальний
авіаційний загін
Оперативно-
рятувальної служби
цивільного захисту
ДСНС

вертоліт Мі-8
(ЕС-145, Мі-2) (за
розпорядженням)

Івано-Франківській,
Львівській,
Тернопільській,
Рівненській,
Хмельницькій,
Чернівецькій
областях

Івано-Франківськ,
спеціальний
авіаційний загін
Оперативно-
рятувальної служби
цивільного захисту
ДСНС

—“—

Координаційний центр
пошуку і рятування
Збройних Сил,
м. Вінниця

Броди, військова
частина — польова
пошта В3765,
армійська авіація
Сухопутних військ
Збройних Сил

вертоліт Мі-8 (за
розпорядженням)

вертоліт
Мі-8

аварійно-
рятувальна
команда,
наземна
пошуково-
рятувальна
група

вертоліт Мі-8,
чотири години

Новий Калинів,
військова частина —

—“— —“— —“— —“— аварійно-
рятувальна



https://yurist-online.org

3

Взаємодіючі органи оперативного реагування єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

Взаємодіючі органи
управління
оперативного
реагування на

надзвичайні ситуації
єдиної державної
системи цивільного

захисту

взаємодіючі пункти управління
авіаційними пошуково-рятувальними

силами і засобами

взаємодіючі сили і засоби

аеродроми базування з
пунктами управління

(авіаційні
комендатури,

полігони, ремонтні
заводи, пункти
наведення),
належність

чергові пошуково-рятувальні сили і засоби, їх кількість
та час чергування

сили нарощування, їх кількість та
час готовності

державного рівня регіонального
рівня

повітряні наземні

повітряні наземні
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
польова пошта В5082,
армійська авіація
Сухопутних військ
Збройних Сил

команда,
наземна
пошуково-
рятувальна
група, п’ять
годин

Старокостянтинів,
військова частина —
польова пошта В2806
Повітряних Сил
Збройних Сил

аварійно-
рятувальна
команда,
наземна
пошуково-
рятувальна
група

аварійно-
рятувальна
команда,
наземна
пошуково-
рятувальна
група, п’ять
годин

Івано-Франківськ,
військова частина
А1349 Повітряних
Сил Збройних Сил

—“— —“—

авіаційний полігон
“Поворськ”, військова
частина А1547
Повітряних Сил
Збройних Сил

—“—

авіаційна
комендатура, Львів,
військова частина
А2602 Повітряних

—“—
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Взаємодіючі органи оперативного реагування єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

Взаємодіючі органи
управління
оперативного
реагування на

надзвичайні ситуації
єдиної державної
системи цивільного

захисту

взаємодіючі пункти управління
авіаційними пошуково-рятувальними

силами і засобами

взаємодіючі сили і засоби

аеродроми базування з
пунктами управління

(авіаційні
комендатури,

полігони, ремонтні
заводи, пункти
наведення),
належність

чергові пошуково-рятувальні сили і засоби, їх кількість
та час чергування

сили нарощування, їх кількість та
час готовності

державного рівня регіонального
рівня

повітряні наземні

повітряні наземні
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
Сил Збройних Сил

авіаційна
комендатура, Луцьк,
військова частина
А3186 Повітряних
Сил Збройних Сил

—“—

авіаційна
комендатура,
Коломия, військова
частина А0742
Повітряних Сил
Збройних Сил

аварійно-
рятувальна
команда,
наземна
пошуково-
рятувальна
група

аварійно-
рятувальна
команда,
наземна
пошуково-
рятувальна
група, п’ять
годин

Адміністрація
Держприкордонслужби,
Головний центр
управління службою,
м. Київ

центр
управління
службою,
військова
частина 9997

Ужгород, військова
частина 9997

вертоліт Мі-8,
чотири години
(за
розпорядженням)

Державіаслужба,
Координаційний центр
пошуку і рятування
цивільної авіації,
м. Київ,
Украероцентр,
м. Бориспіль

районний
диспетчерський
центр
обслуговування
повітряного
руху,
м. Львів

Івано-Франківськ аварійно-
рятувальна
команда

Чернівці —“—

Рівне —“—
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Взаємодіючі органи оперативного реагування єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

Взаємодіючі органи
управління
оперативного
реагування на

надзвичайні ситуації
єдиної державної
системи цивільного

захисту

взаємодіючі пункти управління
авіаційними пошуково-рятувальними

силами і засобами

взаємодіючі сили і засоби

аеродроми базування з
пунктами управління

(авіаційні
комендатури,

полігони, ремонтні
заводи, пункти
наведення),
належність

чергові пошуково-рятувальні сили і засоби, їх кількість
та час чергування

сили нарощування, їх кількість та
час готовності

державного рівня регіонального
рівня

повітряні наземні

повітряні наземні
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
Київської області

Львів аварійно-
рятувальна
команда

Ужгород —“—

Тернопіль —“—

Центральний підрайон

ДСНС,
Головний авіаційний
координаційний центр
пошуку і рятування,
м. Київ

Центральний
авіаційний
допоміжний
центр пошуку і
рятування,
м. Бориспіль
Київської
області

Ніжин, спеціальний
авіаційний загін
Оперативно-
рятувальної служби
цивільного захисту
ДСНС

вертоліт Мі-8
(ЕС-145),
літак Ан-32П (за
розпорядженням)

аварійно-
рятувальна
команда,
наземна
пошуково-
рятувальна
група

літак Ан-32П,
вертоліт Мі-8,
чотири години

головні управління
(управління) ДСНС
у Вінницькій,
Житомирській,
Київській,
Кіровоградській,
Полтавській,
Сумській,
Черкаській,
Чернігівській
областях
та м. Києві

Гавришівка,
спеціальний
авіаційний загін
Оперативно-
рятувальної служби
цивільного захисту

вертоліт Мі-8
(Мі-2) (за
розпорядженням)
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Взаємодіючі органи оперативного реагування єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

Взаємодіючі органи
управління
оперативного
реагування на

надзвичайні ситуації
єдиної державної
системи цивільного

захисту

взаємодіючі пункти управління
авіаційними пошуково-рятувальними

силами і засобами

взаємодіючі сили і засоби

аеродроми базування з
пунктами управління

(авіаційні
комендатури,

полігони, ремонтні
заводи, пункти
наведення),
належність

чергові пошуково-рятувальні сили і засоби, їх кількість
та час чергування

сили нарощування, їх кількість та
час готовності

державного рівня регіонального
рівня

повітряні наземні

повітряні наземні
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
ДСНС

Київ (Жуляни),
спеціальний
авіаційний загін
Оперативно-
рятувальної служби
цивільного захисту
ДСНС

вертоліт Мі-8
(ЕС-145),
літак Ан-32П (за
розпорядженням)

Координаційний центр
пошуку і рятування
Збройних Сил,
м. Вінниця

Бориспіль, військова
частина А2215
Повітряних Сил
Збройних Сил

аварійно-
рятувальна
команда,
наземна
пошуково-
рятувальна
група

аварійно-
рятувальна
команда,
наземна
пошуково-
рятувальна
група,
п’ять годин

Озерне, військова
частина А2038
Повітряних Сил
Збройних Сил

—“— —“—

Васильків, військова
частина А1789
Повітряних Сил
Збройних Сил

—“— —“—

Миргород, військова —“— —“—
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Взаємодіючі органи оперативного реагування єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

Взаємодіючі органи
управління
оперативного
реагування на

надзвичайні ситуації
єдиної державної
системи цивільного

захисту

взаємодіючі пункти управління
авіаційними пошуково-рятувальними

силами і засобами

взаємодіючі сили і засоби

аеродроми базування з
пунктами управління

(авіаційні
комендатури,

полігони, ремонтні
заводи, пункти
наведення),
належність

чергові пошуково-рятувальні сили і засоби, їх кількість
та час чергування

сили нарощування, їх кількість та
час готовності

державного рівня регіонального
рівня

повітряні наземні

повітряні наземні
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
частина А1356
Повітряних Сил
Збройних Сил

Гавришівка, військова
частина А1231
Повітряних Сил
Збройних Сил

вертоліт Мі-8 (за
розпорядженням)

вертоліт
Мі-8

—“— вертоліт Мі-8,
чотири години

—“—

Адміністрація
Держприкордонслужби,
Головний центр
управління службою,
м. Київ

центр
управління
службою,
військова
частина 1467

Київ (Жуляни),
військова частина
1467

вертоліт Мі-8,
чотири години
(за
розпорядженням)

Державіаслужба,
Координаційний центр
пошуку і рятування
цивільної авіації,
м. Київ,
Украероцентр,
м. Бориспіль
Київської області

районний
диспетчерський
центр
обслуговування
повітряного
руху,
м. Бориспіль
Київської
області

Київ (Жуляни)

Вінниця

аварійно-
рятувальна
команда

аварійно-
рятувальна
команда

Бориспіль —“—

Кіровоград —“—

Черкаси —“—

Східний підрайон

ДСНС,
Головний авіаційний
координаційний центр

Східний
авіаційний
допоміжний

Харків, спеціальний
авіаційний загін
Оперативно-

вертоліт Мі-8
(ЕС-145, Мі-2) (за
розпорядженням)

головні управління
(управління) ДСНС
у Дніпропетровській,
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Взаємодіючі органи оперативного реагування єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

Взаємодіючі органи
управління
оперативного
реагування на

надзвичайні ситуації
єдиної державної
системи цивільного

захисту

взаємодіючі пункти управління
авіаційними пошуково-рятувальними

силами і засобами

взаємодіючі сили і засоби

аеродроми базування з
пунктами управління

(авіаційні
комендатури,

полігони, ремонтні
заводи, пункти
наведення),
належність

чергові пошуково-рятувальні сили і засоби, їх кількість
та час чергування

сили нарощування, їх кількість та
час готовності

державного рівня регіонального
рівня

повітряні наземні

повітряні наземні
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
пошуку і рятування,
м. Київ

центр пошуку і
рятування,
м. Харків

рятувальної служби
цивільного захисту
ДСНС

Донецькій,
Запорізькій,
Кіровоградській,
Луганській,
Полтавській,
Сумській,
Харківській
областях,
морський рятувально-
координаційний
підцентр
Мінінфраструктури
в м. Маріуполі
Донецької області

Дніпро (Запоріжжя),
спеціальний
авіаційний загін
Оперативно-
рятувальної служби
цивільного захисту
ДСНС

вертоліт Мі-8
(ЕС-145, Мі-2) (за
розпорядженням)

Мелітополь,
(Бердянськ)
спеціальний
авіаційний загін
Оперативно-
рятувальної служби
цивільного захисту
ДСНС

вертоліт Мі-8
(Мі-2) (за
розпорядженням)

Координаційний центр авіаційна аварійно-
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Взаємодіючі органи оперативного реагування єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

Взаємодіючі органи
управління
оперативного
реагування на

надзвичайні ситуації
єдиної державної
системи цивільного

захисту

взаємодіючі пункти управління
авіаційними пошуково-рятувальними

силами і засобами

взаємодіючі сили і засоби

аеродроми базування з
пунктами управління

(авіаційні
комендатури,

полігони, ремонтні
заводи, пункти
наведення),
належність

чергові пошуково-рятувальні сили і засоби, їх кількість
та час чергування

сили нарощування, їх кількість та
час готовності

державного рівня регіонального
рівня

повітряні наземні

повітряні наземні
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
пошуку і рятування
Збройних Сил,
м. Вінниця

комендатура,
Краматорськ,
військова частина
А3546 Повітряних
Сил Збройних Сил

рятувальна
команда,
наземна
пошуково-
рятувальна
група

Чугуїв, військова
частина А4104
Повітряних Сил
Збройних Сил

вертоліт Мі-8 (за
розпорядженням)

вертоліт
Мі-8

—“— аварійно-
рятувальна
команда,
наземна
пошуково-
рятувальна
група,
п’ять годин

Мелітополь,
військова частина
А3840, Повітряних
Сил Збройних Сил

аварійно-
рятувальна
команда,
наземна
пошуково-
рятувальна
група

аварійно-
рятувальна
команда,
наземна
пошуково-
рятувальна
група,
п’ять годин

Головне управління
Національної гвардії,
м. Київ

Олександрія,
військова частина
2269 Національної
гвардії

вертоліт Мі-8 (за
розпорядженням)

вертоліт
Мі-8

—“— два вертольоти Мі-
8,
чотири години
(за
розпорядженням)

Адміністрація
Держприкордонслужби,
Головний центр
управління службою,

центр
управління
службою,
військова

Харків (Основа),
військова частина
1467

вертоліт Мі-8,
чотири години
(за
розпорядженням)

—“—
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Взаємодіючі органи оперативного реагування єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

Взаємодіючі органи
управління
оперативного
реагування на

надзвичайні ситуації
єдиної державної
системи цивільного

захисту

взаємодіючі пункти управління
авіаційними пошуково-рятувальними

силами і засобами

взаємодіючі сили і засоби

аеродроми базування з
пунктами управління

(авіаційні
комендатури,

полігони, ремонтні
заводи, пункти
наведення),
належність

чергові пошуково-рятувальні сили і засоби, їх кількість
та час чергування

сили нарощування, їх кількість та
час готовності

державного рівня регіонального
рівня

повітряні наземні

повітряні наземні
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
м. Київ частина 1467

Державіаслужба,
Координаційний центр
пошуку і рятування
цивільної авіації,
м. Київ,
Украероцентр,
м. Бориспіль
Київської області

районний
диспетчерський
центр
обслуговування
повітряного
руху,
м. Дніпро

Харків (Основа) аварійно-
рятувальна
команда

Харків (Коротич,
Харківський аероклуб
імені
В. С. Гризодубової)

вертоліт Мі-2
(за домовленістю)

Запоріжжя —“—

Кривий Ріг
(Лозоватка)

аварійно-
рятувальна
команда

Суми аварійно-
рятувальна
команда

Підгородне
(підприємство
“Авіаційна компанія
“АгроавіаДніпро”)

вертоліт Мі-2
(за домовленістю)

Кременчук (Велика
Кохнівка)

—“—

Дніпро —“—

Полтава —“—

Південно-західний підрайон
ДСНС,
Головний авіаційний
координаційний центр

Південно-
західний
авіаційний

Одеса, спеціальний
авіаційний загін
Оперативно-

вертоліт Мі-8
(ЕС-145), літак
Ан-32П

головні управління
(управління) ДСНС
в Одеській,
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Взаємодіючі органи оперативного реагування єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

Взаємодіючі органи
управління
оперативного
реагування на

надзвичайні ситуації
єдиної державної
системи цивільного

захисту

взаємодіючі пункти управління
авіаційними пошуково-рятувальними

силами і засобами

взаємодіючі сили і засоби

аеродроми базування з
пунктами управління

(авіаційні
комендатури,

полігони, ремонтні
заводи, пункти
наведення),
належність

чергові пошуково-рятувальні сили і засоби, їх кількість
та час чергування

сили нарощування, їх кількість та
час готовності

державного рівня регіонального
рівня

повітряні наземні

повітряні наземні
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
пошуку і рятування,
м. Київ

допоміжний
центр пошуку і
рятування,
м. Одеса

рятувальної служби
цивільного захисту
ДСНС

(за
розпорядженням)

Миколаївській,
Херсонській
областях,
Державний морський
рятувально-
координаційний
центр
Мінінфраструктури
в м. Одесі

Координаційний центр
пошуку і рятування
Збройних Сил,
м. Вінниця

авіаційний полігон
“Києво-
Олександрівський”,
військова частина —
польова пошта В3416
Сухопутних військ
Збройних Сил

аварійно-
рятувальна
команда,
наземна
пошуково-
рятувальна
група

авіаційна
комендатура, Одеса,
військова частина
А3571 Повітряних
Сил Збройних Сил

—“—

авіаційна комендатура,
Вознесенськ, військова
частина — польова
пошта В5874
Повітряних Сил

—“—
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Взаємодіючі органи оперативного реагування єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

Взаємодіючі органи
управління
оперативного
реагування на

надзвичайні ситуації
єдиної державної
системи цивільного

захисту

взаємодіючі пункти управління
авіаційними пошуково-рятувальними

силами і засобами

взаємодіючі сили і засоби

аеродроми базування з
пунктами управління

(авіаційні
комендатури,

полігони, ремонтні
заводи, пункти
наведення),
належність

чергові пошуково-рятувальні сили і засоби, їх кількість
та час чергування

сили нарощування, їх кількість та
час готовності

державного рівня регіонального
рівня

повітряні наземні

повітряні наземні
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
Збройних Сил
Миколаїв
(Кульбакіно),
військова частина —
польова пошта В2137
Повітряних Сил
Збройних Сил

—“— аварійно-
рятувальна
команда,
наземна
пошуково-
рятувальна
група,
п’ять годин

Херсон (Чорнобаївка),
військова частина —
польова пошта В4067,
армійська авіація
Сухопутних військ
Збройних Сил

вертоліт Мі-8 (за
розпорядженням)

аварійно-
рятувальна
команда,
наземна
пошуково-
рятувальна
група

вертоліт Мі-8,
чотири години

аварійно-
рятувальна
команда,
наземна
пошуково-
рятувальна
група,
п’ять годин

Миколаїв
(Кульбакіно),
військова частина
А1688 Військово-
Морських Сил
Збройних Сил

літак Ан-26 або
вертоліт Ка-27пр,
або вертоліт Мі-
14пр (за
розпорядженням)

літак Ан-26 або
вертоліт Ка-27пр,
або вертоліт Мі-
14пр, чотири
години (за
розпорядженням)

Адміністрація
Держприкордонслужби,
Головний центр

центр
управління
службою,

Одеса, військова
частина 9997

вертоліт Мі-8,
чотири години
(за

—“—
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Взаємодіючі органи оперативного реагування єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

Взаємодіючі органи
управління
оперативного
реагування на

надзвичайні ситуації
єдиної державної
системи цивільного

захисту

взаємодіючі пункти управління
авіаційними пошуково-рятувальними

силами і засобами

взаємодіючі сили і засоби

аеродроми базування з
пунктами управління

(авіаційні
комендатури,

полігони, ремонтні
заводи, пункти
наведення),
належність

чергові пошуково-рятувальні сили і засоби, їх кількість
та час чергування

сили нарощування, їх кількість та
час готовності

державного рівня регіонального
рівня

повітряні наземні

повітряні наземні
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
цілодобово

під час
роботи

аеродрому
управління службою,
м. Київ

військова
частина 9997

розпорядженням)

Державіаслужба,
Координаційний центр
пошуку і рятування
цивільної авіації,
м. Київ,
Украероцентр,
м. Бориспіль
Київської області

районний
диспетчерський
центр
обслуговування
повітряного
руху,
м. Одеса

Одеса аварійно-
рятувальна
команда

Одеса, авіакомпанія
“Украерорух”

вертоліт Мі-8 (за
домовленістю)

Херсон аварійно-
рятувальна
команда”.

_____________________


	_____________________

