
 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 

 

НАКАЗ 

 

Начальника Управління регулювання діяльності державної авіації України 

(з основної діяльності) 

 

 

02.09.2021 м. Київ № 42 

 

 

Про затвердження Методичних рекомендацій державної авіації щодо 

використання організаціями з технічного обслуговування та ремонту 

інструментів та обладнання відповідно до Правил схвалення організацій з 

технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації 

(Частина-145В) (МРДА-18/21) 

 

 

З метою надання методичної допомоги організаціям з технічного 

обслуговування та ремонту, які здійснюють технічне обслуговування та 

ремонт державних повітряних суден, їх компонентів та обладнання, у тому 

числі повітряних суден та компонентів, які належать до військової техніки 

іноземних держав, щодо використання інструментів та обладнання, 

відповідно до Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та 

ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В), зареєстрованих 

у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2017 року за № 161/30029, 

затверджених наказом Міністерства оборони України від  

23 грудня 2016 року № 714 “Про затвердження правил державної авіації 

України з питань підтримання льотної придатності”, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 06 лютого 2017 року за № 160/30028, 

наказую: 

 

1. Затвердити Методичні рекомендації державної авіації щодо 

використання організаціями з технічного обслуговування та ремонту 

інструментів та обладнання відповідно до Правил схвалення організацій з 

технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації 

(Частина-145В) (МРДА-18/21), що додаються. 

 

2. Начальнику відділу сертифікації організацій з технічного 

обслуговування та ремонту авіаційної техніки Управління регулювання 
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діяльності державної авіації України довести цей наказ до відома 

підприємств та організацій, зареєстрованих на території України, що 

здійснюють експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт авіаційної 

техніки державної авіації, встановленим порядком. 

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 

льотної придатності повітряних суден – заступника начальника Управління 

регулювання діяльності державної авіації України. 

 

 

Начальник Управління регулювання діяльності  

державної авіації України Андрій ТЕЛЕГІН 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ начальника Управління 

регулювання діяльності державної 

авіації України  

від 02.09.2021 року № 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

державної авіації щодо використання організаціями з технічного 

обслуговування та ремонту інструментів та обладнання відповідно до 

Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту 

авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В) 

 

(МРДА-18/21) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ начальника Управління 

регулювання діяльності державної 

авіації України 

від 02.09.2021 року № 42 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

державної авіації щодо використання організаціями з технічного 

обслуговування та ремонту інструментів та обладнання відповідно до 

Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту 

авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В)  

(МРДА-18/21) 

 

 

І. Загальні положення 

 

1. Пунктом 2 наказу Міністерства оборони України “Про 

затвердження Правил державної авіації України з питань підтримання 

льотної придатності” від 23.12.2016 № 714, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 06.02.2017 за № 160/30028, Управління регулювання 

діяльності державної авіації України (далі – УРДДАУ) визначено 

компетентним органом щодо Правил схвалення організацій з технічного 

обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації 

(Частина-145В), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.02.2017 за 

№ 161/30029 (далі – Частина-145В). 

 

2. Ці Методичні рекомендації державної авіації (далі – МРДА) 

розроблені УРДДАУ з метою надання методичної допомоги організаціям, які 

здійснюють діяльність з технічного обслуговування та ремонту (далі – ТОР) 

державних повітряних суден, їх компонентів та обладнання, щодо процедур, 

пов’язаних з використанням з інструментів та обладнання. 

 

3. Ці МРДА розроблені на виконання пункту 145.В.10(d) 

Частини-145В шляхом перекладу документа (“User Guide”) EASA “Foreign 

Part-145 approvals – UG.CAO.00132-002 “Tools & Equipment” із адаптацією 

(гармонізацією) для застосування організаціями з ТОР під час процесу 

схвалення/підтримання схвалення за Частиною-145В. 

 

4. Додаток 1 до цих МРДА містить Процедуру для організацій з 

технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації 

(ПР.145В.00132-002) “Інструменти та обладнання”. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0160-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0160-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0160-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-17/paran4#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-17/paran4#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-17/paran4#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-17/paran4#n250
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-17/paran4#n250
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/UG.CAO_.00132-002%20Foreign%20part%20145%20approvals%20%E2%80%93%20Tools%20%26%20Equipment.pdf
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/UG.CAO_.00132-002%20Foreign%20part%20145%20approvals%20%E2%80%93%20Tools%20%26%20Equipment.pdf
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ІІ. Методичні рекомендації державної авіації щодо застосування 

Процедури для організацій з технічного обслуговування та ремонту 

авіаційної техніки державної авіації України (ПР.145В.00132-002) 

“Інструменти та обладнання”. 

 

1. Процедури, наведені в Додатку 1 цих МРДА мають бути адаптовані 

кожною організацією з ТОР для демонстрації того, як вони відповідають 

Частині-145В, та використані під час розробки Розділів 2.4, 2.5, 2.6 та 2.8 

Частини 2 Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту 

(далі – МОЕ). 

 

2. Вимоги до використання інструментів та обладнання під час 

виконання ТОР авіаційної техніки державної авіації наведені в Частині-145В 

та пов’язаних з нею документах: 

параграф 145.А.40 Частини-145В; 

пункти АМС 145.А.40(а), АМС 145.А.40(b) Прийнятних методів 

встановлення відповідності та керівного матеріалу до Правил схвалення 

організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки 

державної авіації (Частина-145В), затверджених наказом начальника 

Управління регулювання діяльності державної авіації України від 31.05.2017 

№ 27 (зі змінами); 

пункти 2.36. МРДА до AMC 145.A.40(a) та 2.37. МРДА до 

AMC 145.A.40(b) Розділу ІІ Методичних рекомендацій державної авіації 

щодо застосування Прийнятних методів встановлення відповідності та 

керівного матеріалу до Правил схвалення організацій з технічного 

обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації 

(Частина-145В) (МРДА-08/17), затверджених наказом начальника 

Управління регулювання діяльності державної авіації України від 03.11.2017 

№ 55 (зі змінами); 

розділи 2.4, 2.5, 2.6 та 2.8 Додатка до Методичних рекомендацій 

державної авіації щодо розробки Керівництва організації з технічного 

обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації  

(Частина-145В) (МРДА-09/18), затверджених наказом начальника 

Управління регулювання діяльності державної авіації України від 20.06.2018 

№ 20 (зі змінами). 

 

3. В Правилах інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації 

України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 05.07.2016 

№ 343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2016 за 

№ 1101/29231 (ПрІАЗ-2016),  наведені вимоги щодо особливостей 

експлуатації засобів контролю та їх метрологічного забезпечення (глава 2 

розділу ХІІ) та щодо особливостей утримання і застосування інструменту в 

державній авіації (розділ 3 глави ХІІ). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0161-17/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0161-17/paran4#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-17/paran4#n101
https://www.mil.gov.ua/content/yrdday/27_31052017_zminu.pdf
https://www.mil.gov.ua/content/yrdday/27_31052017_zminu.pdf
https://www.mil.gov.ua/content/yrdday/27_31052017_zminu.pdf
https://www.mil.gov.ua/content/yrdday/27_31052017_zminu.pdf
https://www.mil.gov.ua/content/yrdday/n55_03112017_new.pdf
https://www.mil.gov.ua/content/yrdday/n20_20062018_new.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1101-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1101-16#n2481
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1101-16#n2481
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1101-16#n2505
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4. У Додатку 2 до цих МРДА наведені рекомендовані зразки форм, які 

можуть використовуватись організаціями з ТОР для демонстрації 

відповідності застосовним вимогам Частини-145В (рішення про їх 

застосування належить до компетенції організацій з ТОР). Зразки 

використаних форм документів мають бути включені до Розділу 5.1 

Частини 5 МОЕ. 

Під час виконання процедур клеймування, обліку, видачі інструментів/ 

обладнання рекомендується використання зразків, наведених в ПрІАЗ-2016 

(Додатки 40 – 42). 

 

5. У будь-якому випадку, організація з ТОР має забезпечити 

можливість продемонструвати повний контроль над процесами обліку, 

наявності (руху), контролю стану та організації технічного обслуговування 

(калібрування) інструментів/обладнання.  

Рекомендовано, щоб процес управління метрологічним забезпеченням 

(забезпеченням єдності вимірювань) організації з ТОР був визначений 

розпорядчим документом керівника організації з ТОР (можливо (якщо 

застосовно) в стандарті підприємства/окремій процедурі організації з ТОР). 

 

6. У разі, якщо даними для ТОР передбачається використання 

стандартних інструментів/обладнання, яких немає в розпорядженні 

організації з ТОР, та замість них планується використання альтернативних 

стандартних інструментів/обладнання, під час їх впровадження організацією 

з ТОР також мають виконуватись вимоги, наведені в розділах 5.4 та 5.5 

Процедури, наведеної в Додатку 1 цих МРДА. 

 

7. Впровадження у виробництво (робочий процес) альтернативних 

інструментів/обладнання має виконуватись відповідно до процедур, 

описаних в Розділі 2.6 Частини 2 МОЕ. У будь-якому разі впровадження 

заміни, передбачених даними для ТОР інструментів/обладнання, має 

завершуватись внесенням відповідних змін до робочої технологічної 

документації (документації/інструкції з ТОР), що видана організацією з ТОР, 

та доведенням цих змін до безпосередніх виконавців робіт з ТОР (вивчення 

цих змін безпосередніми виконавцями робіт з ТОР). 

 

 

Начальник відділу льотної придатності повітряних суден – 

заступник начальника Управління регулювання діяльності 

державної авіації України 

полковник Віталій ЯРОШЕНКО 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0161-17/paran4#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1101-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1101-16#n3634


 

Додаток 1 

до Методичних рекомендацій 

державної авіації щодо використання 

організаціями з технічного 

обслуговування та ремонту 

інструментів та обладнання відповідно 

до Правил схвалення організацій з 

технічного обслуговування та ремонту 

авіаційної техніки державної авіації 

(Частина-145В) (пункт 1 Розділу ІІ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура 

для організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної 

техніки державної авіації  

ПР.145В.00132-002 

 

Інструменти та обладнання 
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Продовження Додатка 1 
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0.3. Сфера застосування. ....................................................................................................... 5 
0.4. Призначення. ................................................................................................................... 5 
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0.2. Скорочення 

 
AMC  Acceptable Means of 

Compliance  

Прийнятні методи встановлення 

відповідності 

AMM Aircraft Maintenance Manual  Керівництво з ТОР ПС  

BIPM  International Bureau of Weights 

and Measurements  

Міжнародне бюро з мір та ваг 

BIPM KCDB BIPM Key Comparison 

Database 

Порівняльна база даних Міжнародного бюро 

з мір та ваг 

CIPM  International Committee on 

Weights and Measurements  

Міжнародний комітет з мір та ваг 

CIPM MRA CIPM Mutual Recognition 

Arrangement 

Спільне взаємне визнання через 

Міжнародний комітет з мір та ваг 

CMC Calibration and Measuring 

Capabilities 

Калібрувальні та вимірювальні можливості 

CMM Component Maintenance 

Manual  

 

Керівництво з ТОР компонента 

EASA  European Union Aviation 

Safety Agency  

Агентство з безпеки авіації Європейського 

Союзу 

EN European Standard (German – 

“European Norm”) 

Європейський стандарт 

ILAC  International Laboratory 

Accreditation Cooperation  

Міжнародне співробітництво з акредитації 

лабораторій 

ISO International Organisation for 

Standartisation 

Міжнародна організація із стандартизації 

LDG Landing Gear Шасі 

MOE  Maintenance Organisation 

Exposition  

Керівництво організації з ТОР 

MRA  Mutual Recognition 

Arrangement  

Спільне взаємне визнання 

MTSO Military Technical Standard 

Order 

Військовий технічний стандарт 

NMI National Metrology Institute Національний інститут метрології 

NRAB  National Recognised 

Accreditation Body  

Визначений національний орган з акредитації 

OEM  Original Equipment 

Manufacturer  

Виробник оригінального обладнання 

POAH Production Organisation 

Approval Holder 

Утримувач схвалення організації виробника 

P/N Part Number Номер за кресленням 

RAB  Regional Accreditation Body  Регіональний орган з акредитації 

S/N Serial Number Серійний номер 

STCH  Supplemental Type Certificate 

Holder  

Утримувач додаткового сертифікату типу 

TCH  Type Certificate Holder  Утримувач сертифікату типу 

АТ  Авіаційна техніка 

ЄС  Європейський Союз 

МРДА  Методичні рекомендації державної авіації 

НК  Неруйнівний контроль 

ПС  Повітряне судно 
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ТО  Технічне обслуговування 

ТОР  Технічне обслуговування та ремонт 

УРДДАУ  Управління регулювання діяльності 

державної авіації України  

Частина-145В  Правила схвалення організацій з технічного 

обслуговування та ремонту авіаційної 

техніки державної авіації (Частина-145В) 
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0.3. Сфера застосування 
 

Ця Процедура має рекомендаційний характер та застосовується під час 

процесу схвалення організацій, діяльність яких пов’язана з ТОР АТ державної 

авіації, відповідно до вимог Частини-145В.  

Положення цієї Процедури доповнюють та конкретизують вимоги 

Частини-145В та не виключають необхідності виконання вимог будь-яких 

нових або удосконалених нормативних вимог (правил), що оприлюднюються 

УРДДАУ час від часу.  
 

0.4. Призначення 
 

Ця Процедура призначена для використання організаціями з ТОР та 

призначеним відповідальним інспектором у випадках, якщо: 

□ Організація з ТОР: 

  Визначає процеси та процедури, пов’язані з: 

1. класифікацією інструментів/обладнання; 

2. оцінкою еквівалентності інструментів/обладнання; 

3. калібруванням інструментів/обладнання; 

  Оцінює відповідність пункту 145.A.40(a) Частини-145В з особливим 

посиланням на наявність інструментів для виконання схваленого обсягу 

робіт та пункту 145.A.40(b) Частини-145В щодо калібрування 

інструментів/обладнання; 

□ Призначений відповідальний інспектор: 

  Оцінює шляхом вибірки відповідність організації з ТОР вимогам пунктів 

145.A.40(a) та 145.А.40(b) Частини-145В. 

 

0.5. Набуття чинності 
 

Ця Процедура набуває чинності після її публікації на сторінці УРДДАУ 

офіційного вебсайту Міністерства оборони України. 

Організація з ТОР має оцінити вплив цієї Процедури на схвалені 

УРДДАУ процедури організації з ТОР та якщо це доречно, запропонувати 

перегляд процедур, описаних в МОЕ, призначеному відповідальному 

інспектору. 
 

0.6. Пов’язані документи 
 

УРДДАУ розробляє відповідні інструкції (методичні рекомендації, 

процедури, форми), які детально описують конкретні питання, та які необхідно 

розглядати як невід’ємну частину цієї процедури.  

Документи, що застосовуються як до компетентного органу, так і до 

організацій з ТОР, розміщені на сторінці УРДДАУ офіційного вебсайту 
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Міністерства оборони України – “Перелік нормативно-правових актів, які 

розроблені Управлінням (в якості головного виконавця або співвиконавця)” 

https://www.mil.gov.ua/diyalnist/upravlinnya-regulyuvannya-diyalnosti-derzhavnoi-

aviaczii/perelik-normativno-pravovih-aktiv-yaki-rozrobleni-upravlinnyam.html. 
 

0.7. Комунікація 
 

Усі документи та листування між організаціями з ТОР та УРДДАУ мають 

відпрацьовуватись українською мовою, якщо УРДДАУ не погоджено інше. 

https://www.mil.gov.ua/diyalnist/upravlinnya-regulyuvannya-diyalnosti-derzhavnoi-aviaczii/perelik-normativno-pravovih-aktiv-yaki-rozrobleni-upravlinnyam.html
https://www.mil.gov.ua/diyalnist/upravlinnya-regulyuvannya-diyalnosti-derzhavnoi-aviaczii/perelik-normativno-pravovih-aktiv-yaki-rozrobleni-upravlinnyam.html
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1. Блок-схема процесів. 
 

Ця Процедура має на меті описати два основних процеси, які організація з 

ТОР має використовувати, щоб продемонструвати відповідність пунктам 

145.A.40(a) та 145.A.40(b) Частини-145В. 

Зокрема, ці процеси представляють основні елементи, які, як очікується, 

будуть описані в Розділі 2.6 Частини 2 МОЕ “Використання інструменту та 

обладнання персоналом (включаючи альтернативний інструмент)” та в Розділі 

2.5 Частини 2 МОЕ “Калібрування інструменту та обладнання” (дивись  

МРДА-09/18 (зі змінами)). 

У цій Процедурі термін “інструменти” використовується для позначення 

будь-яких інструменту чи обладнання. Організація з ТОР може дотримуватись 

різної термінології, що використовується для визначення та класифікації 

інструментарію; отже, дотримання будь-якого конкретного позначення, вказане 

в цій Процедурі, може не відповідати структурі кожної організації з ТОР. 
 

Примітка: Цією Процедурою не охоплюються інші вимоги, які стосуються 

використання інструментів в організації з ТОР (наприклад, на виконання 

пункту 145.А.48(d) Частини-145В після завершення всіх робіт з ТОР на ПС чи 

компоненті повинна бути проведена загальна перевірка, щоб забезпечити 

вилучення з ПС чи компонента всіх інструментів/обладнання; питання 

використання особистих інструментів; питання внутрішнього процесу 

авторизації (Розділ 2.4 Частини 2 МОЕ “Приймання інструменту та 

обладнання”); питання внесення змін (щодо можливості використання 

альтернативного інструменту/обладнання) до документації/інструкцій з ТОР, 

видані організацією з ТОР (Розділ 2.8 Частини 2 МОЕ “Інструкції з ТОР та 

пов’язаність з інструкціями виробників ПС/компонента ПС, включаючи їх 

оновлення (внесення змін) та доступність для персоналу”) тощо). 

https://www.mil.gov.ua/content/yrdday/n20_20062018_new.pdf
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Блок-схема 1 – відповідність пункту 145.A.40(a) Частини-145В 

Технічні дані інструментів 
відсутні (зворотне проєктування 
на основі методу оцінки ризику) 

п. 5.1.2 

Використання альтернативних 
інструментів дозволяється 

даними для ТОР 

Організація з ТОР використовує 
точні інструменти відповідно до 

даних для ТОР 

Необхідність оцінки 

інструментів (Розділ 2) 

Блок-схема 2 –  
відповідність пункту 

145.A.40(b) Частини-145В 

Класифікація інструментів 

(Розділ 3) 

Стандартні інструменти 

(§ 3.1) 

Спеціальні інструменти 

(§ 3.2) 

Оцінка еквівалентності не потрібна 

Ні 

Так 

Так 

Ні 

Дивись § 5.2 

Оцінка еквівалентності альтернативних інструментів § 5.1 

Технічні дані інструментів 

доступні п. 5.1.1 

Технічні дані відповідно 

до специфікації виробника 

Технічні дані шляхом 

зворотного проєктування 

Виробництво / придбання 

Прийняття 

Перевірка 

Заява про еквівалентність альтернативних  
інструментів та видача для користувача  

Дивись § 5.4 

Видача альтернативних інструментів для користувача 

Дивись  § 5.5 

Обмежена застосовність 

(на основі ризику) 
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Блок-схема 2 – відповідність пункту 145.A.40(b) Частини-145В 

Блок-схема 1 – відповідність пункту 145.A.40(a) Частини-145В 

Оцінка, необхідна для контролю інструментів (Розділ 6) 

Інструкції виробника інструменту 
доступні 

Ні 

Так 

Отримати дані (тобто 
виробник, орган 
калібрування) 

Організація з ТОР 
визначила інструкції 

Класифікація системи  
управління інструментами 

(Розділ 7) 
Калібрування 

Інструкції та інтервал  

Обслуговування 

Інструкції та інтервал 

«За станом» 
Перед використанням 

перевірка кінцевим 
користувачем 

Вхідний контроль інструментів 

Інструменти 
прийнятні 

Так Ні 
Карантин та 
управління 

розбіжностями 

Контрольний Реєстр інструментів 

Маркування інструментів 

Використання інструментів 

Так 

Ні 

Працездатність інструментів 
Чи інструмент справний? 

Обслуговування/ремонт та/або калібрування інструментів 
(Розділ 9) 

Діяльність поза Частиною-145В 

Записи з обслуговування/ремонту та/або калібрування 
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2. Оцінка потреби в інструментах 
 

Як зазначено у пункті АМС 145.А.40(а) Прийнятних методів 

встановлення відповідності та керівного матеріалу до Частини-145В, “Після 

того, як заявник для отримання схвалення визначив можливий обсяг схвалення 

для розгляду компетентним органом, необхідно показати, що всі інструменти та 

обладнання, зазначені в даних для ТОР1, можуть бути надані у разі 

необхідності”. 

Ця демонстрація має бути досягнута за допомогою “оцінки потреби в 

інструментах” шляхом: 

 визначення, класифікації та після аналізу завдань з ТОР складання 

переліку всіх інструментів, необхідних для виконання запланованого 

обсягу робіт з ТОР; 

 визначення та складання переліку інструментів, які постійно доступні в 

організації з ТОР та тих, що взяті в оренду або позичені2; у випадку 

інструментів, які не доступні постійно (використовуються не регулярно), 

організація з ТОР має забезпечити, щоб вони могли бути надані у разі 

потреби (контракт (договір, угода) є прийнятним способом демонстрації); 

 демонстрації того, що інструменти, які застосовується під час ТОР – це 

такі інструменти, які вказаний у даних для ТОР або, у випадку, якщо 

організація з ТОР використовує альтернативні інструменти відповідно до 

схвалених УРДДАУ процедур МОЕ, вони були оцінені як еквівалентні. 

 

 

3. Класифікація інструментів 
 

Для цілей цієї Процедури через необхідність мати різний рівень оцінки 

інструментів залежно від складності, інструменти класифікуються на такі 

категорії: 

 Стандартні інструменти; 

 Спеціальні інструменти. 
 

3.1. Стандартні інструменти 
 

Стандартні інструменти – це ті інструменти та обладнання, які 

використовуються не виключно в авіаційній промисловості (наприклад, 

комерційно доступні) і загалом ідентифікуються за даними для ТОР за типом 

та/або сімейством та/або характеристиками. 

 

                                           
1 AMC 145.A.45(b) вказує, які дані для ТОР слід вважати застосовними відповідно до схваленого класу 

рейтингу (наприклад, керівництво з ТОР ПС, керівництво з неруйнівного контролю, керівництво з ТОР 

компонентів, сервісний бюлетень тощо). 

 

2 У випадку орендованих або запозичених інструментів організація з ТОР, яка використовує такий інструмент, 

несе відповідальність для гарантування того, що інструмент відповідає вимогам Частини-145В, і тому ця 

Процедура також застосовується в таких випадках. 

https://www.mil.gov.ua/content/yrdday/27_31052017_zminu.pdf
https://www.mil.gov.ua/content/yrdday/27_31052017_zminu.pdf
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Нижченаведені приклади, отримані з даних для ТОР, вважаються 

“стандартними інструментами”: 

o “стремянка”, платформа для доступу 4 м; викрутка; стандартний ключ; 

захисний кожух; захисний затискач автоматичного вимикача; шприц; 

ємність з азотом, заряджена до 3000 фунтів на квадратний дюйм; кришки 

та пробки; мастильний пістолет; ємність, придатна для оливи (4 літри) 

тощо; 

o мультиметр ± 5% точності, що використовується для вимірювання 115 В 

змінного струму і 28 В постійного струму; динамометричний ключ від  

0 до 300 дюйм х фунтів/від 0 до 33,9 Нм; манометр від 800 до 2500 фунтів 

на квадратний дюйм; гідравлічний домкрат носової стійки мінімальною 

потужністю 10000 dаN (22480,89 фунт-сила); портативний гідравлічний 

візок місткістю 3000 PSI та мінімальним потоком 50 GPM тощо. 

Примітка: вищенаведені значення не призначені для використання в якості 

параметрів, що визначають стандартну оснастку. Ці значення є лише типовими 

прикладами, отриманими з даних для ТОР. 
 

3.2. Спеціальні інструменти 
 

Спеціальні інструменти3 –  це ті інструменти та обладнання, які 

призначені для виконання завдання з ТОР конкретного ПС/двигуна/ 

компонента/завдання з НК/тощо і конкретно вказані в даних для ТОР 

(наприклад, за допомогою P/N, постачальника та опису).  

Нижченаведені приклади, отримані з даних для ТОР, вважаються 

“Спеціальними інструментами”: 

o колісний перехідник MLG, P/N J32032-22, постачальник: 81205; 

o штифт-блокування клапану відключення наддуву гідравлічного 

резервуара (частина №: A29002-6, постачальник: 81205); 

o адаптер домкрата для фюзеляжу, посилання 98D07013500000; 

o інструмент перемикача температури, P/N 622, постачальник: Desco Cort, 

Walnut, CA; 

o дозатор масляного сервісу, Malabar WF150-1; 

o машина для зняття шин A10444; 

o аналізатор – Databus, Datatrac Models 600, 650, 650H (частина №: 01-1405-

00, постачальник: 41364); 

o пристосування для колеса/гальма P/N 175, постачальник 94861; 

o домкрат, 8398-012, 65 тон, Regent Manufacturing, продавець 02708; 

o тестер GFCI для насосу аварійного відключення гідравліки (частина 

№: J24014-24, постачальник: 81205); 

o перехідники для системи прокачування приймачів повітряного тиску, 

посилання 98D34103002000; 

 

                                           
3 Якщо організація з ТОР використовує автоматизоване стендове обладнання, яке працює за допомогою 

програмного забезпечення, то організація з ТОР має переконатися, що програмне забезпечення відповідає 

вимогам СММ останньої ревізії. 
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o адаптер-зарядки зонда Піто, посилання 36122; 

o виставка компаса в режимі очікування, посилання 2591553-903. 

 

 

4. Використання інструментів 
 

На основі класифікації інструментів, наведеної в попередньому розділі 3 

цієї Процедури, організація з ТОР може використовувати інструменти, як це 

детально описано нижче. 
 

4.1. Використання “стандартних інструментів” 
 

Для “стандартних інструментів” оцінка конкретного інструменту або 

обладнання, яке буде використовуватися, починаючи з інформації, наведеної в 

даних для ТОР, є само собою зрозумілою і кінцевий користувач4 (наприклад, 

технік, персонал, який засвідчує ТОР, тощо) має мати необхідні знання, щоб 

перед початком завдання з ТОР визначити, що інструментів достатньо для 

виконання запланованої роботи, і формалізована оцінка еквівалентності не 

потрібна. Проте організація з ТОР може вирішити виконати таку оцінку 

еквівалентності, якщо вона вважається корисною. 
 

4.2. Використання “спеціальних інструментів” 
 

Маючи справу зі “спеціальними інструментами”, організація з ТОР може 

діяти відповідно до одного з нижченаведених варіантів: 

а) придбати/використовувати “спеціальні інструменти”, як зазначено в 

даних для ТОР (точний P/N, постачальник) та в такому випадку немає 

необхідності в подальшій оцінці еквівалентності5; 

Примітка: якщо дані для ТОР визначають для одного і того ж завдання 

основний інструмент та інші можливий(і) замінник(и), організація з ТОР може 

використовувати основний або замінний інструмент без потреби подальшої 

оцінки еквівалентності. 

b) придбати/використовувати інший інструмент6, ніж той, що вказаний у 

даних для ТОР. Такий замінний інструмент у цій Процедурі визначається як 

“альтернативний інструмент” і може застосовуватися лише за умови 

дотримання умов, визначених у нижченаведеному розділі 5 “Оцінка 

еквівалентності альтернативних інструментів” цієї Процедури. 

 

 

                                           
4 Кінцевим користувачем призначена особа, офіційно уповноважена організацією з ТОР виконувати та здавати 

під підпис завдання з ТОР, для якого повинен використовуватися інструмент. 

 

5 Організація з ТОР залишається відповідальною за придбання, прийняття, ідентифікацію, контроль або 

калібрування інструментів відповідно до вимог Частини-145В та процедур, описаних в її схваленому МОЕ.  

 

6 Цей варіант може бути розглянутий з різних причин (наприклад, зазначений інструмент недоступний у 

необхідні часові рамки, інший інструмент вже доступний в організації з ТОР тощо). 
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5. Оцінка еквівалентності альтернативних інструментів 
 

5.1. Дані для ТОР, що дозволяють використовувати альтернативні 

інструменти 
 

Дані для ТОР, як правило, дають чіткі твердження щодо випадків, коли 

може бути використаний інструмент, альтернативний зазначеному7. Тільки 

тоді, коли ця можливість надається в даних для ТОР, організація з ТОР має 

право приступити до процесу оцінки еквівалентності з метою використання 

альтернативних інструментів. 

Альтернативні інструменти можуть бути отримані різними способами8, 

проте незалежно від типу процесу придбання, дві можливості, наведені в 

нижченаведених параграфах, мають бути розглянуті організацією з ТОР. 
 

5.1.1. Технічні дані інструментів доступні 
 

Технічні дані інструментів можуть вважатися прийнятними, якщо: 

 дані для ТОР (AMM, CMM тощо) вже включають такі дані (наприклад, 

виробничі креслення, технічні характеристики, порядок виготовлення 

тощо); або 

 організація з ТОР отримує додаткові дані (наприклад, виробничі 

креслення тощо) від відповідних виробників (може бути відповідним 

TCH, STCH, OEM або виробником інструменту, які зазначені в даних для 

ТОР виробу АТ або компонента, що обслуговується). 

В обох випадках нижченаведені мінімальні кроки мають бути розглянуті 

та описані в МОЕ: 

 Технічна специфікація: технічний документ, що встановлює: 

o технічні характеристики інструментів, які потрібно придбати/ 

виготовити щоб продемонструвати, що він відповідає відповідним 

технічним даним (наприклад, розміри, матеріал, функції, точність 

тощо); та 

o необхідність відповідних перевірок/обслуговування/калібрування 

(дивись розділ 7 цієї Процедури для визначення); 

 Виробництво/придбання: процес, який використовується для 

виготовлення інструменту та/або придбання його з будь-якого 

внутрішнього або зовнішнього джерела; 

                                           
7 Може міститися в “першій частині” керівництва з ТОР ПС, в спеціальному керівництві з інструментів/ 

обладнання, якщо він опублікований, в керівництві з ТОР ПС ТСН, у розділі спеціальних інструментів 

керівництва з ТОР компонентів тощо. Декларації або інших даних від виробника інструменту, в яких 

зазначається, що його інструменти еквівалентні або можуть використовуватися замість інструментів, 

зазначених у СММ (або АММ тощо), недостатньо, щоб вважати такі інструменти еквівалентною 

альтернативою, якщо тільки такий виробник інструменту також є OEM, що видає CMM (або TCH, що видає 

AMM тощо); 

 

8 Внутрішнє або зовнішнє виробництво, придбання у зовнішнього постачальника, не ідентифіковане 

виробником, позика, використання вже наявних інструментів, схвалених для іншого виробу АТ чи компонента 

тощо. 



14 

Продовження Додатка 1 
 

 Приймання: процес вхідного контролю для перевірки того, що 

інструменти відповідають вимогам, встановленим у Технічній 

специфікації та ідентифікуються відповідно; 

 Прийняття: практична демонстрація (наприклад, функціональна 

перевірка тощо), що альтернативний інструмент здатний правильно 

виконувати відповідне завдання з ТОР; 

 Заява про еквівалентність інструментів: задовільне завершення 

вищезазначеного процесу затверджується офіційним схваленням 

організацією з ТОР, як описано в параграфі 5.4 “Заява про еквівалентність 

альтернативних інструментів” цієї Процедури; 

 Видача для користувача: процес, що описує, яким чином користувач 

інформується про використання альтернативних інструментів, як описано 

в параграфі 5.5 “Видача альтернативних інструментів  для користувача” 

цієї Процедури. 
 

5.1.2. Технічні дані інструментів недоступні 
 

Цей випадок застосовується, коли відсутні доступні технічні дані 

інструментів для встановлення відповідності альтернативних інструментів. 

Організація з ТОР, як і раніше, має намір у цій ситуації використовувати 

альтернативні інструменти, застосовуючи своє інженерне судження шляхом 

зворотного інженерного підходу. 

Основним фактором оцінки застосовності цього варіанту є підхід, 

заснований на оцінці ризику, який організація з ТОР має розглядати в 

кожному конкретному випадку. Цей варіант обмежується випадками, коли 

використання альтернативних інструментів не впливає на зміст та 

послідовність завдань з ТОР. Більше того, організація з ТОР має оцінювати 

використання альтернативних інструментів як низький ризик для загальної 

ефективності ТОР.  

Оцінку низького ризику потрібно продемонструвати та задокументувати 

детальним інженерним аналізом. 

У МОЕ необхідно описати нижченаведені мінімальні кроки: 

 Технічна специфікація: технічний документ, що встановлює: 

o технічні характеристики інструментів, які необхідно придбати/ 

виготовити на основі зворотнього інженерного підходу (наприклад, 

розміри, матеріал, функції, точність тощо), щоб продемонструвати їх 

еквівалентність характеристикам, зазначеним у даних для ТОР виробу 

АТ або компонента, що обслуговується; та 

o відповідну необхідність перевірки/обслуговування/калібрування 

(дивись розділ 7 цієї Процедури для визначення); 

 Виробництво/придбання: процес, який використовується для 

виготовлення інструменту та/або придбання його з будь-якого 

внутрішнього або зовнішнього джерела; 
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 Приймання: процес вхідної перевірки для перевірки того, що 

інструменти відповідають вимогам, встановленим у Технічних 

специфікаціях, і відповідно ідентифікуються; 

 Прийняття: практична демонстрація (наприклад, функціональна 

перевірка тощо), що альтернативні інструменти здатні правильно 

виконувати відповідні процедури з ТОР; 

 Висновок про еквівалентність альтернативних інструментів: 

задовільне завершення вищезазначеного процесу завершується офіційним 

затвердженням організацією з ТОР, як описано в параграфі 5.4 “Заява про 

еквівалентність альтернативних інструментів” цієї Процедури; 

 Видача для користувача: процес, що описує, яким чином користувач 

інформується про використання альтернативних інструментів, як описано 

в параграфі 5.5 “Видача альтернативних інструментів для користувача” 

цієї Процедури. 

 

5.2. Дані для ТОР, що не вказують на можливість використання 

альтернативних інструментів. 
 

Існують випадки, коли дані для ТОР ні дозволяють, ні забороняють 

використовувати альтернативні інструменти. У таких випадках організація з 

ТОР може: 

 придбати спеціальні інструменти, P/N яких визначені 

постачальником(ами); або 

 подати запит на перегляд даних для ТОР безпосередньо до TCH, STCH 

або утримувача МTSO схвалення, щоб включити альтернативні 

інструменти, запропоновані організацією з ТОР перед їх використанням. 

Проте використання альтернативних інструментів може бути прийнятним 

за обмежених обставин. Основним фактором оцінки застосовності цього 

варіанту є підхід, заснований на оцінці ризику, який організація з ТОР має 

розглядати в кожному конкретному випадку. Цей варіант обмежується 

випадками, коли використання альтернативних інструментів не впливає на 

зміст і послідовність виконання завдань з ТОР. Більше того, організація з ТОР 

має оцінювати використання альтернативних інструментів як низький ризик 

для загальної ефективності ТОР. 

Оцінку щодо низького ризику необхідно продемонструвати та 

задокументувати детальним інженерним аналізом. 

Для цього випадку процедури МОЕ, розроблені відповідно до параграфа 

5.1 “Дані для ТОР, що дозволяють використовувати альтернативні 

інструменти” цієї Процедури, можливо використовувати з додатковою вимогою 

щодо повідомлення TCH/STCH про використання альтернативних 

інструментів. 
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5.3. Персонал, який виконує оцінку еквівалентності альтернативних 

інструментів 
 

Оцінка еквівалентності альтернативних інструментів вважається 

складним інженерним завданням, і для того, щоб мати спроможність 

виконувати цей процес, організація з ТОР має мати персонал, призначений для 

цієї діяльності, який має бути належним чином кваліфікований відповідно до 

процедури МОЕ, прийнятної для компетентного органу. 

Крім того, до цього процесу має залучатись відділ якості, принаймні, але 

не обов’язково обмежуючись нижченаведеним: 

 визначення характеру роботи та кваліфікаційних вимог до 

вищезазначеного персоналу; 

 оцінка компетентності та видача відповідних індивідуальних 

повноважень; 

 визначення форм та процедур, які необхідно використовувати; 

 включення цієї сфери діяльності до плану незалежного аудиту якості. 
 

5.3.1. Альтернативні інструменти в діяльності з неруйнівного 

контролю 
 

Якщо мова йде про інструменти, пов’язані з діяльністю з НК (наприклад, 

ультразвукові зонди тощо), тільки особа, кваліфікована як персонал  

з НК 3(ІІІ)-го рівня за відповідним методом, може визначити, чи еквівалентні 

альтернативні інструменти інструментам, зазначеним в даних для ТОР. Тому в 

цьому випадку оцінка еквівалентності підписується персоналом з НК 3(ІІІ)-го 

рівня. 
 

5.4. Заява про еквівалентність альтернативних інструментів 
 

Успішне завершення процесу, пов’язаного з встановленням того, що 

альтернативні інструменти еквівалентні тим, які зазначені у даних для ТОР, має 

бути офіційно задокументовано у формі, що має бути включена до Розділу 5.1 

“Зразки документів” Частини 5 МОЕ. Ця форма має включати: 

 посилання на дані для ТОР, що вимагають інструментів; 

 ідентифікацію інструментів згідно з даними для ТОР; 

 ідентифікацію альтернативних інструментів, які використовуватиме 

організація з ТОР; 

 посилання на технічну специфікацію, яка була розроблена організацією з 

ТОР для придбання/виготовлення альтернативних інструментів; 

 заяву про те, що альтернативні інструменти еквівалентні тим, які 

зазначені у даних для ТОР; 

 ідентифікацію/підпис особи, яка проводить оцінку. 

Примітка: вищеописану форму необхідно зберігати у файлі протягом 3 років 

після того, як інструмент був назавжди вилучений з експлуатації організацією з 

ТОР. 
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5.5. Видача альтернативних інструментів для користувача 
 

Користувачеві надається оновлена документація щодо альтернативних 

інструментів. Зокрема, має бути встановлена система, щоб персонал з ТОР міг 

легко визначити альтернативні інструменти, які будуть використовуватися як 

заміна тих, що вказані у даних для ТОР (наприклад, інформацією, що міститься 

в картці завдань з ТОР, або шляхом розробки модифікованих (внесення 

відповідних змін до) даних для ТОР, або в системі, яка може забезпечити 

однаковий рівень інформації та простежування). 

 

 

6. Оцінка, необхідна для контролю інструментів 

 

Як вимагається пунктом 145.А.40(b) Частини-145В, “Організація з ТОР 

має забезпечити належний контроль та калібрування усіх інструментів, 

обладнання і, зокрема, тестового обладнання відповідно до офіційно визнаного 

стандарту з періодичністю, що гарантує їх експлуатаційну придатність і 

точність”. 

Для дотримання цієї вимоги організація з ТОР має для будь-якого 

інструментів, що використовується, визначити відповідні потреби щодо 

перевірки/ обслуговування/калібрування. 

Ця оцінка потреби щодо перевірки/обслуговування/калібрування 

інструментів має проводитися перед поданням будь-якої заявки на первинне 

надання або на зміну щодо розширення обсягу схвалення за Частиною-145В, 

або кожного разу, коли певний тип інструментів (P/N) вперше потрапляє в 

організацію з ТОР. Це включає інструменти, які організація з ТОР рідко 

використовує, бере в оренду або позичає, щоб забезпечити їх доступність на час 

проведення ТОР. 

Це дозволить організації з ТОР гарантувати/продемонструвати те, що 

врахована необхідність перевірки, обслуговування та калібрування 

інструменту, необхідного для виконання запланованого обсягу робіт з ТОР. 

 

 

7. Класифікація системи управління інструментами 

 

У цій Процедурі процеси управління інструментами класифікуються на 

групи, які мають різні вимоги до управління, щоб встановити придатність до 

використання: 

 інструменти, які експлуатуються за станом; 

 інструменти, які вимагають обслуговування; 

 інструменти, які вимагають калібрування. 

Основний фактор для встановлення, до якої групи слід віднести певні 

інструменти, залежить від застосовних вимог, що визначають придатність до 

використання. Ця інформація, як правило, надається в опублікованих 

інструкціях виробника інструментів. За відсутності таких даних організація  
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з ТОР несе відповідальність за отримання необхідної документації (наприклад, 

від виробника інструменту, органу, уповноваженого на проведення 

калібрування тощо). 
 

7.1. Інструменти, які експлуатуються за станом 
 

Інструменти, які вимагають візуального огляду перед кожним 

використанням. 

Нижченаведені приклади, як правило, вважаються “інструментами, які 

експлуатуються за станом”: 

o прості інструменти (включаючи спеціальне оснащення, як визначено в 

параграфі 3.2 “Спеціальні інструменти” цієї Процедури), які не 

використовуються для вимірювання: фіксатор LDG; адаптери LDG; 

колісний візок; викрутка; стандартний ключ; драбина тощо. 
 

7.2. Інструменти, які вимагають обслуговування 
 

Інструменти, які вимагають: 

 візуального огляду перед кожним використанням; та 

 обслуговування із встановленою періодичністю. 

Нижченаведені приклади зазвичай вважаються “інструментом, який 

підлягає обслуговуванню”: 

o портативний гідравлічний насос; мастильний пістолет; рухомі платформи 

тощо. 

 

7.3. Інструменти, які вимагають калібрування 
 

Інструменти, які вимагають: 

 візуального огляду перед кожним використанням; та 

 калібрування з встановленою періодичністю та, якщо це необхідно, 

обслуговування. 

Нижченаведені приклади зазвичай вважаються “інструментами, які 

підлягають калібруванню”: 

o всі прецизійні інструменти, що використовуються для вимірювання 

відповідно до завдань з ТОР, такі як: мультиметр, динамометричний 

ключ, манометр, випробувальні стенди, інструменти для обтиску тощо. 
 

 

8. Система управління інструментами  
 

Система управління інструментами складається з таких мінімальних 

елементів: 

 система вхідного контролю; 

 контрольний реєстр; 

 система маркування; 

 система моніторингу придатності до використання. 
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8.1. Вхідний контроль 
 

Призначення системи вхідного контролю інструментів – перевірити 

відповідність інструментів всім чинним стандартам. 

Задовільний результат вхідного контролю дозволяє продовжувати 

внесення відповідних даних до контрольного реєстру, як описано в 

нижченаведеному параграфі 8.2 “Контрольний реєстр” цієї Процедури. 

Незадовільний результат вхідного контролю вимагає розглядати 

інструменти як непридатні для використання та передати до карантину, щоб 

уникнути їх використання, доки не буде вирішено будь-яку виявлену проблему. 

Крім того, особлива увага необхідна під час огляду інструментів, які 

вимагають калібрування. Нижченаведені мінімальні елементи мають бути 

перевірені організацією з ТОР: 

 калібрувальна лабораторія відповідає вимогам, зазначеним у МОЕ 

(наприклад, акредитація лабораторії тощо). У випадку акредитованих 

лабораторій це також включає перевірку того, що акредитація лабораторії 

є дійсною (наприклад, документальне підтвердження акредитації тощо) 

та сфера її акредитації конкретно охоплює передбачувану калібрувальну 

діяльність; 

 сертифікат калібрування включає: 

o стандарт, що використовується для конкретного калібрування 

(наприклад, EN/ISO 837-1 для калібрування манометрів); 

o простежуваність еталонного приладу, який використовується для 

калібрування; 

o результати вимірювання/калібрування; 

o особа(и), яка(і)  виконує(ють) калібрування; 

o там, де це можливо, посилання на будь-яку акредитацію, яку 

проводить лабораторія; 

 відповідність замовленню на калібрування (дивись нижченаведений 

пункт 9.2.2 цієї Процедури), надісланому до лабораторії (очікується 

наявність підтвердження, що результати калібрування знаходяться в 

допустимих межах, як частина процесу вхідної перевірки). 
 

8.2. Контрольний реєстр  
 

Контрольний реєстр призначений для забезпечення обліку та статусу всіх 

інструментів, що використовуються організацією з ТОР. 

Система, що використовується, має забезпечувати таку мінімальну 

інформацію: 

 На рівні P/N інструментів (категорій): 

o ідентифікація інструментів за P/N та опис; 

o класифікація системи управління інструментами, як визначено в 

попередньому Розділі 7 “Класифікація системи управління 

інструментами” цієї Процедури; 
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o ідентифікація рекомендованих інструкцій, які будуть 

використовуватися для перевірки, обслуговування або калібрування; 

o визначення інтервалів обслуговування або калібрування, де це 

застосовно; 

 На рівні кожного конкретного інструменту S/N: 

o ідентифікація інструментів за S/N; 

o розташування в організації з ТОР (наприклад, майстерня (цех), 

станції лінійного ТО, ангар, складське приміщення); 

o статус (наприклад, придатний/непридатний до використання, 

забраковано, підлягає відправленню на калібрування, позичається 

тощо). 

Контрольний реєстр інструментів може бути у формі паперової або 

електронної системи (наприклад, електронний перелік, база даних тощо), 

залежно від розміру та складності організації з ТОР. Зокрема, для майстерні, 

призначеної для виконання ТОР невеликих компонентів, може бути 

прийнятним простий паперовий або електронний список, а для великої 

організації з ТОР, що має кілька майстерень, станцію лінійного ТО, ангар, слід 

очікувати базу даних, яка здатна опрацьовувати складність інформації та 

забезпечити доступ до неї з різних місць. 

 

8.3. Маркування 

 

Призначенням системи маркування інструментів є: 

 вказувати кінцевим користувачам, що виріб перебуває у межах будь-

якого періоду перевірки чи обслуговування або калібрування; та 

 офіційно заявити про стан придатності до використання інструменту. 

Система маркування має бути адаптована до типу інструментів та 

робочого стану для гарантування того, що інформація, відображена на 

інструментах, залишається в будь-який час розбірливою.  

Після маркування інструмент підлягає періодичному ТО і залишається 

придатним до використання за умови, що застосовується система моніторингу 

придатності до використання. 

Ця Процедура не призначена для опису системи маркування 

інструментів. Додаткові вказівки з цього питання наведено в Розділі 2.4 

“Приймання інструменту та обладнання” Додатка до МРДА-09/18 (зі змінами). 

 

8.4. Моніторинг придатності до використання 

 

Метою моніторингу придатності до використання є забезпечення того, 

щоб статус будь-якого інструменту контролювався організацією з ТОР таким 

чином, щоб інструменти були: 

 

https://www.mil.gov.ua/content/yrdday/n20_20062018_new.pdf
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 відокремлені, якщо знаходяться у непридатному до використання стані9; 

 направлені на перевірку/обслуговування/калібрування при досягненні 

будь-якої відповідної дати; 

 відправлені для ремонту (за необхідності); 

Організація з ТОР має забезпечити дотримання будь-якого інтервалу 

обслуговування або калібрування, який вимагає виробник інструментів. Цей 

інтервал може бути модифікований (змінений) там, де організація з ТОР може 

показати результатами, що в конкретному випадку підходить інший період 

часу. 

Додаткові перевірки придатності до використання, такі як, наприклад, 

перевірка динамометричного ключа головним випробувачем крутного моменту, 

можуть бути використані для підтримки модифікації (зміни) інтервалів 

калібрування, але не замінює вимоги щодо калібрування інструментів. 

Цей процес має здійснюватися відповідно до процедури, описаної в МОЕ 

та схваленої компетентним органом. 

Проте, якщо інтервал обслуговування/калібрування рекомендується або 

необхідно зменшити, виходячи з результатів обслуговування/калібрування, то 

така зміна має систематично та негайно впроваджуватися організацією з ТОР. 

Метою цієї Процедури не є опис системи моніторингу придатності до 

використання. Для подальших вказівок щодо цього питання дивись Розділ 2.5 

“Калібрування інструменту та обладнання” Додатка до МРДА-09/18 (зі 

змінами). 

 

 

9. Обслуговування/ремонт інструментів та/або калібрування 
 

Пункт 145.А.40(b) Частини-145В регламентує, що організація з ТОР “має 

забезпечити належний контроль та калібрування усіх інструментів, обладнання 

і, зокрема, тестового обладнання відповідно до офіційно визнаного стандарту”. 

Проте обслуговування інструментів, ремонт та калібрування не є 

привілеєм схваленої за Частиною-145В організації з ТОР, а діяльність, описана 

в нижченаведених параграфах 9.1 “Обслуговування/ремонт інструментів” та  

9.2 “Калібрування інструментів”, є офіційно поза компетенцією організації з 

ТОР. 

Метою цих параграфів (пунктів) є опис того, як організація з ТОР може 

адекватно виконувати свої обов’язки. 

“Постачальник(и) інструментальних послуг”, який здійснює цю 

діяльність, має (мають) бути зазначений(ні) у переліку під контролем відділу 

                                           
9 Непридатний до використання стан може виникнути з кількох таких причин: 

 через інцидент, який вимагає ремонту інструменту; або 

 внаслідок досягнення терміну перевірки/обслуговування (для інструментів, які вимагають 

обслуговування або калібрування); або 

 внаслідок досягнення дати калібрування (для інструментів, які вимагають калібрування); або 

 внаслідок поступової відмови тощо. 

 

https://www.mil.gov.ua/content/yrdday/n20_20062018_new.pdf
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якості, про що описується в Розділі 2.4 Частини 2 МОЕ (дивись Додаток до 

МРДА-09/18 (зі змінами)). 

Очікується, що будь-який постачальник послуг, пов’язаний з 

інструментами (наприклад, обслуговування, ремонт та калібрування), має 

відповідати застосовним вимогам цього розділу. 

 

9.1. Обслуговування/ремонт інструментів 
 

Процес ремонту та/або обслуговування має здійснюватися із 

забезпеченням таких мінімальних вимог: 

 діяльність виконується відповідно до вказівок виробника інструментів; та 

 організація з ТОР веде записи, які зберігаються у відповідній справі, 

щодо кожного інструменту, та містять таку інформацію: 

o очікувана діяльність з обслуговування, яка буде виконуватися, і 

пов’язана з цим періодичність; та 

o завершення обслуговування, щоб продемонструвати, що вимоги 

щодо вмісту та періодичності виконуються; та 

o проведений будь-який ремонт, включаючи заміну деталей; та 

o зазначення “постачальника інструментальних послуг”, який 

здійснював таку діяльність. 
 

9.2. Калібрування інструментів 
 

9.2.1. Визначення 
 

Органи з акредитації: існує багато органів з акредитації, які 

забезпечують акредитацію сторонніх лабораторій, такі як національні та 

регіональні органи з акредитації (NRAB, RAB). Міжнародне співробітництво з 

акредитації лабораторій (ILAC) створює глобальну мережу з акредитації 

лабораторій та випробувальних установ. 

Підписанти ILAC MRA повністю відповідають стандартам ISO 17011/IEC 

“Conformity assessment – General requirements for accreditation bodies accrediting 

conformity assessment bodies”. 

Акредитована лабораторія: означає лабораторію, яка акредитована 

органом з акредитації. 

BIPM: Міжнародне бюро з мір та ваг є міжурядовою організацією, 

створеною Метричною Конвенцією, через яку держави-члени діють спільно з 

питань, пов’язаних з наукою про вимірювання та стандартами вимірювань. На 

вебсайті BIPM перелічені Національні інститути метрології (NMI) держав-

членів та асоційованих держав та економік, які підписали Угоду про взаємне 

визнання CIPM (CIPM MRA дивись вебсайт BIPM). 

CIPM: Міжнародний комітет з мір ваг. CIPM є органом управління 

BIPM. 

CIPM MRA: CIPM MRA – це основа, за допомогою якої NMI 

демонструють міжнародну еквівалентність своїх стандартів вимірювань та 

https://www.mil.gov.ua/content/yrdday/n20_20062018_new.pdf
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сертифікатів про калібрування та вимірювання, які вони видають. Результатами 

CIPM MRA є міжнародно визнані можливості калібрування та вимірювання 

(CMC) інститутів-учасників. NMI-учасникам необхідно брати участь у 

регулярних “ключових порівняннях” національних стандартів вимірювань та 

підтверджувати свої вимоги щодо CMC під час експертної перевірки CIPM 

MRA. Цей процес також включає схвалення лабораторної системи якості згідно 

з ISO/IEC 17025. CMC та технічні дані підтримки є загальнодоступними з бази 

даних CIPM MRA (KCDB дивись вебсайт BIPM), якою керує BIPM. 

ISO/IEC 17011 – Conformity assessment – General requirements for 

accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies. 

ISO/IEC 17025 – General requirements for the competence of testing and 

calibration laboratories. 

ISO 10012 – Measurement management system – Requirements for 

measurement processes and measuring equipment. 

ILAC: Міжнародне співробітництво з акредитації лабораторій. На 

додаток до сприяння взаємному прийняттю результатів вимірювань та 

калібрування або сертифікатів випробувань між своїми членами, ILAC також 

сприяє прийняттю акредитованих даних випробувань та калібрування 

регуляторами та урядами. 

Лабораторія: означає організацію, що виконує калібрування 

інструментів, обладнання та випробувального обладнання  

Метрологічна простежуваність: властивість результату вимірювання, 

завдяки якому результат може бути пов’язаний з еталоном через 

задокументований безперервний ланцюг калібрувань, кожен з яких сприяє 

невизначеності вимірювань. 

MRA: Угода про взаємне визнання. 

NМІ: Національні інститути метрології несуть відповідальність за 

підтримку національних стандартів вимірювань та забезпечують метрологічну 

простежуваність. 
 

9.2.2. Вимоги до калібрування 
 

Для дотримання вимог Частини-145В організація з ТОР має забезпечити, 

що: 

(а) Інструменти, які вимагають калібрування, періодично калібруються 

відповідно до опублікованих стандартів та рекомендацій виробників 

інструментів; 

(b) Якщо жодних рекомендацій щодо калібрування не опубліковано або 

якщо методи та стандарти калібрування не вказані, калібрування 

проводиться відповідно до вимог ISO 10012. Цей стандарт деталізує як 

загальні вимоги, так і вказівки щодо впровадження системи 

управління вимірюваннями.  

На підставі вищезазначеної оцінки, застосовні вимоги мають бути чітко 

зазначені в замовленні на калібрування, яке надсилається до калібрувальної 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0161-17/paran4
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лабораторії разом із інструментами, включаючи будь-які відповідні конкретні 

вимоги/інформацію (наприклад, інструмент випадково пошкоджений або 

конкретні вимоги точності, що містяться в інструкціях ПС, двигуна, СММ або 

виробника інструментів тощо). 

Під час використання інструментальних засобів, які вимагають 

випробування, калібрування або вимірювання, організація з ТОР має 

забезпечити дотримання інтервалів калібрування або вимірювання, яких 

вимагає виробник інструментів. Цей процес детально описаний у параграфі  

8.4 “Моніторинг придатності до використання” цієї Процедури. 
 

9.2.3. Вибір постачальника калібрування 
 

Вибираючи постачальника послуг з калібрування, організація з ТОР має 

переконатися, щоб постачальник відповідав одному із нижченаведених 

випадків, за умови, що Розділ 2.5 Частини 2 МОЕ “Калібрування інструменту 

та обладнання” відображає ці випадки. 
 

9.2.4. Калібрування в “прийнятних” лабораторіях 
 

Інструмент має бути відкалібрований будь-якою з наступних лабораторій: 

(a) NМІ, сфера застосування яких конкретно охоплює передбачуване 

калібрування (сфера означає послуги, охоплені CIPM MRA, та їх можливо 

переглянути в Додатку C BIPM KCDB, включаючи діапазон та невизначеність 

для кожної переліченої послуги; посилання на вебсайт “kcdb.bipm”); або 

(b) калібрувальна лабораторія, акредитована за ISO/IEC 17025 органом з 

акредитації, який є підписантом ILAC MRA (повноправні члени) або Визнаний 

орган регіональної співпраці ILAC (Підписанти та Визнані органи 

регіонального співробітництва перераховані на вебсайті членства ILAC), де 

сфера дії акредитації конкретно охоплює передбачуване калібрування; або 

(c) оригінальний виробник інструменту, зазначений у затверджених даних 

для ТОР, за умови, що це підтверджено Заявою про калібрування або точність; 

або 

(d) калібрувальний об’єкт10, який є прийнятним у EASA POAH або 

організації-виробнику за двосторонньою угодою з ЄС. Цей параметр 

обмежується інструментами, які є зазначеними в даних для ТОР (не 

застосовується до альтернативних інструментів, що використовуються 

організацією-виробником). 

 

                                           
10 цей випадок застосовується до особливих ситуацій, коли організація з ТОР є одночасно організацією-

виробником 

https://www.bipm.org/kcdb/


 

Додаток 2 

до Методичних рекомендацій державної авіації 

щодо використання організаціями з технічного 

обслуговування та ремонту інструментів та 

обладнання відповідно до Правил схвалення 

організацій з технічного обслуговування та 

ремонту авіаційної техніки державної авіації 

(Частина-145В) (пункт 4 Розділу ІІ) 
 

Логотип 

організації 

logo 

Рішення про допуск до використання альтернативного 

інструменту/обладнання  
The decision on admission to the use of alternative tools/equipment  

Form  

Rev. 00 

Date 00.00.2021 

РІШЕННЯ №___  від __.__.2021 
про допуск до використання альтернативного інструменту/обладнання  

 
(найменування альтернативного інструменту/обладнання) 

 

характеристики якого наведені в Додатку 1 до цього Рішення, допускається до використання замість: 

 
(найменування інструменту/обладнання, передбаченого даними для ТОР) 

 

характеристики якого наведені в Додатку 1 до цього Рішення, при виконанні таких видів робіт з ТОР: 

 

на таких типах ПС (компонентах): 

 

з використанням таких даних для ТОР: 

 

Примітки (вказується відповідність до одного з пунктів): 

 

1. Для використання альтернативного інструменту/обладнання відсутні обмеження чи особливі умови щодо 

зазначеного використання. 

2. Під час використанні альтернативного інструменту/обладнання є такі обмеження (додаткові умови 

використання): 

Відповідальний за проведену метрологічну експертизу __________   

Посада ____________ (П.І.Б.) (підпис) 
    

СХВАЛЕНО 

Технічний керівник  

____________________ 
 

«      » ________ 20 __ р. 

 ПОГОДЖЕНО 

Керівник з якості  

____________________ 
 

«      » ________ 20 __ р. 

 

Додаток до Рішення № ___від ______ 

Логотип 

організації 

logo 

Порівняльна характеристика альтернативного  

інструменту/обладнання 

Comparative characteristics of alternative tools/equipment  

Form  

Rev. 00 

Date 00.00.2021 

 Найменування штатного 

інструменту/обладнання 

Найменування альтернативного 

інструменту/обладнання 
Прийнятність 

Параметр Діапазон    

Похибка    

Висновок: Прилад _______________ за своїми характеристиками придатний до використання 

замість _______________ . 
 

Логотип 

організації 

logo 

Книга реєстрації рішень про допуск використання 

альтернативного інструменту/обладнання* 

A register of decisions on admitting use of alternative tools/equipment 

Form  

Rev. 00 

Date 00.00.2021 

№ 

Рішення 

Дата 

реєстрації 

Найменування альтернативного 

інструменту/обладнання 

Найменування штатного 

інструменту/обладнання 

Тип ПС / 

компонента 
Підпис 

      

* можливе ведення в електронному вигляді 
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Логотип оргнанізації 

logo 
Реєстр інструментів/обладнання* 

Tools/equipment List 

Form  

Revision: 00 

Date: 00.00.2021 

№ 

зп 
Найменування 

Description  

Креслярський номер 
Part Number 

Заводський номер  
Serial Number 

Шифр маркування 
Internal Marking 

Місце зберігання 
Storage location 

Примітки 
Notes 

       

* можливе ведення в електронному вигляді 
 

Логотип організації  

logo 
Реєстр засобів вимірювання, що підлягають періодичній перевірці  

List of Calibrated Tool and Equipment 

Form :   

Revision 00 

Date:  00.00.2021 

№ 

зп 
Найменування 

Description  

 Креслярський 

№ 
P/N 

Заводський 

№ 
S/N 

Розміщення 
Designation 

Рейтинг 

точності 
Accuracy rating 

Інтервал 

калібрування 
Inspection interval 

Дата останнього 

калібрування 
Last calibration date 

Дата наступного 

калібрування 
Next calibration date 

Організація 
Organisation 

          

* можливе ведення в електронному вигляді 

 

Логотип організації 

logo 
План-графік калібрування/ТО інструментів/обладнання 

Calibration/maintenance schedule of tools/equipment 

Form  

Rev. 00 

Date 00.00.2021 

№ 

зп 
Найменування  Номер  

Інтервал 

проведення 

калібрування / 

ТО 

Дата останнього 

калібрування / 

ТО 

Дата проведення калібрування/ТО 

П
р
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к

а
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й
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ь
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ь

 

                  

 

Логотип організації 
logo 

Книга обліку та видачі інструментів/обладнання 
Book of accounting and issue of tools/equipment 

Form :   

Revision 00 

Date:  00.00.2021 

№ 

зп 

Найменування обладнання/інструмента (розмір)  
Equipment/tool description (size) 

Кількість  
Quantity 

Креслярський 

номер  

Part number 

Заводський 

номер  
Serial Number 

Відмітка про 

отримання  
Receipt mark 

Відмітка про 

повернення  
Return mark 

Примітки  
Notes 
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Логотип 

організації 
logo 

Етикетка на засіб вимірювання 
Measuring tool label 

Form  

Rev. 00 

Date 00.00.2021 

Найменування 
Name 

 

Креслярський №  
P/N 

 

Заводський №  
S/N 

 

Шифр маркування 
Internal Marking 

 

Дата наступної повірки  
Next calibration date 

 

Дата останньої повірки  
Last calibration date 

 

Сертифікат повірки №  
Calibration Cert. №  

 

Інспектор (П.І.Б, Підпис): 
Inspector 

 

 
ПРОВЕДЕНЕ / НАСТУПНЕ 

ТО / КАЛІБРУВАННЯ 

Виріб  

№  
Проведене калібрування:  
 

(дата) 

Наступне калібрування:  
 

(дата) 

Відповідальний: 

 
(прізвище)                         (підпис) 
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