ПОРЯДОК INTERNET-ДОСТУПУ КОРИСТУВАЧІВ
ДО ЗОВНІШНЬОГО ВЕБ-САЙТУ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО
МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АЕРОНАВІГАЦІЇ УКРАЕРОРУХУ
1. Загальні положення
1.1. На базі інформаційних ресурсів системи централізованого метеорологічного
забезпечення аеронавігації Украероруху (далі – СЦМЗА) створено загальний зовнішній вебсайт за адресою в мережі INTERNET: http://meteo.uksatse.ua/MetCom (далі – веб-сайт
«MetCom»).
1.2. Веб-сайт призначений для користувачів, діяльність яких пов’язана з авіаційною
галуззю, метеорологічним обслуговуванням, а також будь-якою іншою господарською та
комерційною діяльністю, де використовується метеорологічна інформація. На відповідних
сторінках веб-сайту розміщується як актуальна метеорологічна інформація, так і надається
доступ до архіву метеорологічних даних за останні 30 діб.
1.3. Керівництво користувача веб-сайту «MetCom» та інформація щодо процедури
отримання доступу до веб-сайту публікуються на головній інформаційній сторінці за
адресою http://meteo.uksatse.ua.
2. Порядок доступу
2.1. Умови та терміни доступу користувачів до веб-сайту «MetCom» СЦМЗА
2.1.1. Доступ до веб-сайту здійснюється за умови аутентифікації користувача.
2.1.2. Українські авіакомпанії та фізичні особи, які уклали з Украерорухом Договір
про аеронавігаційне обслуговування (далі – АНО) і відповідно сплачують плату за АНО, а
також міжнародні авіакомпанії, які сплачують плату за АНО, отримують доступ до веб-сайту
без додаткової оплати.
Користувачі, які звільнені від плати за АНО на підставі відповідних рішень, або на
підставі відповідних рішень мають право одержувати метеорологічну інформацію без
оплати, отримують доступ до веб-сайту «MetCom» без оплати.
2.1.3. Доступ до веб-сайту за окрему плату надається авіаційним перевізникам,
користувачам повітряного простору з авіаційною метою, які не уклали з Украерорухом
Договору про АНО, а також користувачам (юридичним, фізичним особам, підприємствам
тощо), які не є авіаційними перевізниками або користувачами повітряного простору з
авіаційною метою і не сплачують плату за АНО та не мають відповідних преференцій щодо
отримання метеорологічної інформації без оплати.
2.1.4. Мінімальний термін надання доступу до веб-сайту складає 1 календарний
місяць, максимальний – 1 календарний рік. Для користувачів, які уклали з Украерорухом
Договір про АНО, термін доступу автоматично визначається терміном дії Договору. Для
користувачів, що отримують доступ за Договором, термін доступу визначається умовами
Договору.
Після завершення терміну доступу, користувач, при потребі, повинен направити до
Украероруху чергову заявку та отримати логін і пароль.
Примітка. По завершенню календарного року на головній інформаційній сторінці вебсайту (http://meteo.uksatse.ua) розміщується повідомлення користувачам щодо необхідності
перереєстрації доступу та уточнюються терміни подання заявок.
2.1.5. Користувачам, які бажають отримати вибірковий доступ до веб-сайту протягом
окремих місяців впродовж року, необхідно один раз на рік направити заявку з переліком
визначених місяців. У таких випадках логін і пароль надаватимуться на кожний місяць
(період) окремо.
2.2. Умови та термін реєстрації користувача веб-сайту «MetCom» СЦМЗА
2.2.1. Користувач повинен ознайомитися з порядком INTERNET-доступу до веб-сайту
на його головній інформаційній сторінці. Свою згоду з умовами доступу користувач повинен
підтвердити при заповненні заявки на отримання доступу.
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2.2.2. Доступ усіх користувачів до веб-сайту передбачає їх обов’язкову реєстрацію в
Украерорусі з метою отримання персональних даних для доступу, а саме: ім'я (логін) та
кодового набору символів (пароль).
2.2.3. Користувач має завантажити з головної інформаційної сторінки веб-сайту
(http://meteo.uksatse.ua) форму заявки на отримання INTERNET-доступу в форматі pdf,
після чого виконати такі дії:
- вибрати необхідний тип заявки та заповнити відповідні поля бланку заявки;
- відправити заявку до Украероруху на адресу, яка зазначена в примітці до заявки;
- дочекатися опрацювання заявки відповідальною особою Украероруху, реєстрації та
отримання персональних логіну та паролю доступу за адресою, вказаною в заявці.
2.2.4. У випадку, коли доступ користувачеві надається за плату, проект Договору про
надання послуг доступу до веб-сайту на вимогу користувача, надсилається на зазначену в
заявці адресу. Подальша взаємодія з користувачем здійснюється відповідно до умов
укладеного Договору.
2.2.5. Термін реєстрації користувача не перевищує 10 робочих днів. Проте, у випадку
доступу за плату, логін і пароль доступу надаються користувачеві після укладання Договору
(здійснення ним попередньої оплати ).
2.2.6. Кожен користувач повинен мати свій унікальний набір персональних даних для
аутентифікації. Користувачам забороняється передавати отримані дані для аутентифікації
стороннім особам або незареєстрованим Украерорухом користувачам.
2.3. Процедури доступу користувача до веб-сайту «MetCom» СЦМЗА
2.3.1. Користувач має виконати процедури аутентифікації шляхом введення
персональних даних (логіну та паролю) на сторінці входу до веб-сайту.
У випадку, коли персональні дані користувача є актуальними та введені коректно,
йому буде надано доступ до сторінок веб-сайту. У разі виникнення проблем щодо входу до
веб-сайту, користувачеві необхідно буде звернутись до:
- адміністратора веб-сайту «MetCom» за телефоном (044) 351-61-56 у робочі дні з
понеділка по четвер з 09.00 до 18.00, у п’ятницю з 09.00 до 16.45 за місцевим часом;
- до чергової зміни групи оперативного обслуговування Служби АОПР РСП
«Київцентраеро» за телефоном (044) 351-60-90 у вихідні, святкові, неробочі дні та у разі
відсутності адміністратора веб-сайту «MetCom».
2.3.2. Доступ до веб-сайту користувачу відкривається о 00.00 UTC першого дня
періоду надання послуг, зазначеного в заявці або Договорі. Доступ до веб-сайту
забезпечується безперервно та цілодобово.
2.3.3. Припинення доступу до веб-сайту здійснюється о 23.59 UTC останнього дня
періоду надання послуг, зазначеного в заявці чи Договорі, шляхом анулювання доступу та
блокування персональних даних користувача.
3. Права та відповідальність Украероруху
3.1. Украерорух залишає за собою право змінювати ціну послуги, відповідно до
чинного законодавства, з оприлюдненням відповідної інформації на головній інформаційній
сторінці за адресою http://meteo.uksatse.ua, за 14 днів до початку дії нової ціни, а також в
будь-який час вносити зміни до змісту веб-сайту або формату подання інформації без
попереднього повідомлення користувачів.
3.2. Украерорух залишає за собою право припиняти або обмежувати доступ
користувачів до веб-сайту «MetCom» у таких випадках:
- проведення регламентних або ремонтно-відновлювальних робіт на програмноапаратному комплексі веб-серверу (доступ користувача у такому випадку буде подовжений
на час проведення зазначених робіт);
- порушення користувачем порядку доступу до веб-сайту (виявлення факту передачі
пароля та логіна сторонньому користувачу, порушення авторських прав Украероруху тощо);
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- застосування користувачем будь-яких програмних засобів (крім веб-браузерів) для
завантаження всієї інформації з веб-сайту в автоматичному режимі або/та у випадках
циклічного запиту до одного і того ж самого ресурсу веб-сайту.
3.3. Доступ до веб-сайту «MetCom» може бути заблоковано або обмежено у випадку,
коли провайдер INTERNET-послуг, що надаються Украероруху, припиняє або обмежує
доступ веб-серверів Украероруху до мережі INTERNET.
3.4. Украерорух несе відповідальність за достовірність інформації, розміщеної на вебсайті «MetCom», яка складається його органами метеорологічного стеження, зокрема,
зональних прогнозів GAMET, інформації SIGMET та AIRMET, спеціальних повідомлень з
борту повітряного судна AIREP SPECIAL, а також продуктів, створених за даними
спостережень ДМРЛ Украероруху. За достовірність іншої метеорологічної інформації, яка
опублікована на веб-сайті, відповідальність несе її виробник.
3.5. Враховуючи, що будь-яка інформація, яка розміщена в мережі INTERNET, може
бути перехоплена, змінена або заражена комп’ютерним вірусом, Украерорух не гарантує, що
інформація, яка розміщена на веб-сайті «MetCom», не була перехоплена, змінена або
заражена комп’ютерним вірусом, здатним завдати шкоди.
3.6. Ні за яких умов Украерорух не несе відповідальності за будь-які прямі або
непрямі витрати, збитки або шкоду, що виникли у зв’язку з веденням або втратою бізнесу,
або контракту, доходів, даних, інформації в зв’язку з використанням або неможливістю
використання веб-сайту «MetCom», навіть якщо Украерорух був сповіщений про можливість
такого збитку або збитків.
4. Авторські права
4.1. Авторські та інші права інтелектуальної власності на програмне забезпечення,
текстові матеріали, графічні матеріали і фотографії та інші об'єкти, які розташовано на вебсайті «MetCom», належать Украероруху.
4.2. Якщо не обумовлено інше, інформація та будь-які об'єкти, які опубліковані на
веб-сайті «MetCom», можуть відтворюватися або розповсюджуватися в незміненій формі,
виключно для особистого некомерційного використання.
5. Права та відповідальність користувача
5.1. Якщо не обумовлено інше, інформація та будь-які об'єкти, які опубліковані на
веб-сайті «MetCom», можуть відтворюватися або розповсюджуватися користувачем в
незміненій формі виключно для особистого некомерційного використання.
5.2. Будь-яке інше використання, поширення, відтворення, внесення змін,
відображення або передача можлива тільки після отримання письмової згоди Украероруху.
5.3. Згадки про авторські та інші права інтелектуальної власності повинні зберігатися
у всіх випадках відтворення інформації, яка представлена на веб-сайті «MetCom» і яка
використовується користувачем.
6. Порядок вирішення суперечок
Усі можливі спірні питання щодо доступу до веб-сайту «MetCom» вирішуються
шляхом переговорів, а якщо це стосується виконання пунктів Договору – відповідно умов
Договору, зазначених у розділі «Вирішення спорів».
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ЗАЯВКА
на отримання INTERNET- доступу до веб-сайту «MetCom» системи централізованого
метеорологічного забезпечення аеронавігації Украероруху
Адреси веб-сайту:
Ціни в грн.
(без ПДВ)
http://meteo.uksatse.ua
головна
сторінка, та безпосередньо:
Строком на 1 місяць
Строком на 1 рік
http://meteo.uksatse.ua/MetCom
ЗАМОВНИК:
Підприємство:_______________________________________________________________
Керівник:___________________________________________________________________
Адреса:_____________________________________________________________________
Телефон:___________________Факс:_________________E-mail:____________________
Код ЄДРПОУ:_______________________________________________________________
Податкові реквізити - Свідоцтво:____________________ІПН_____________________
Оберіть тип заявки, який Вам необхідний:
Тип
1.
Прошу
надати
доступ
до
веб-сайту
«MetCom»
на_____________________________(кількість, назва) місяці, на 201__ рік без додаткової
оплати, оскільки маю чинний Договір про аеронавігаційне обслуговування з
Украерорухом від «____»__________ 201____ року за №__________ або сплачую плату
за аеронавігаційне обслуговавання
Тип 2. Прошу надати доступ до веб-сайту «MetCom» на_______________ (кількість, назва)
місяці 201__ року без додаткової оплати як користувачу, який звільнений від плати за
АНО на підставі _________________________________________(зазначити підставу,
наприклад: номер та дату постанови Кабінету Міністрів України, наказ Міністерства
інфраструктури України, наказ Державної авіаційної служби України тощо).
або маю право одержувати метеорологічну інформацію без оплати відповідно до
________(зазначити підставу, наприклад: постанову Кабінету Міністрів України
________, наказ Міністерства інфраструктури України _____,наказ Державної авіаційної
служби України______ тощо).
Тип 3. Прошу надати доступ до веб-сайту «MetCom» на __________________ (кількість,
назва ) місяці 201___ року.
З вартістю послуг з надання цілодобового доступу до веб-сайту «MetCom» для одного
споживача на місяць ознайомлений.
Проект Договору про надання послуг доступу до зовнішнього веб-сайту «MetCom»
СЦМЗА прошу направити на адресу :_____________________________________________
______________________________________________________________
З умовами Іnternet - доступу користувачів до веб-сайту «MetCom» ознайомлений і
згоден.
Контактна особа: _________________________________________________________
Телефон:__________________________Факс:_____________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
Підпис керівника ________________________________ПІБ (______________________)
«______»__________________________________201___
Примітка.
Заповнену заявку з підписом керівника необхідно направити електронною поштою на
адресу: sadis@uksatse.aero у форматі pdf або на факс: (044) 351-62-67. З усіх питань щодо
підготовки заявки та її передачі можна звернутися до адміністратора веб-сайту «MetCom» за
телефоном (044) 351-61-56 у робочі дні з понеділка по четвер з 09.00 до 18.00 за місцевим
часом, у п’ятницю з 09.00 до 16.45 за місцевим часом.

