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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ начальника Управління 

регулювання діяльності державної 

авіації України 

від 20.06.2018 року № 20 

(зі змінами згідно з наказом від 

03.12.2018 № 39) 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

державної авіації щодо розробки Керівництва організації з технічного 

обслуговування та ремонту відповідно до Правил схвалення  

організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної  

техніки державної авіації (Частина-145В) 

(МРДА-09/18) 
 

І. Загальні положення 

 

1.1. 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 нижченаведених правил, які 

містять нормативні вимоги до відповідних організацій, а саме: 

Правил підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної 

авіації (Частина-МВ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.02.2017 

за № 160/30028; 

Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту 

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

Міністерстві юстиції України 06.02.2017 за № 161/30029; 

Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування авіаційної 

техніки державної авіації (Частина-66В), зареєстрованих в Міністерстві юстиції 

України 06.02.2017 за № 162/30030; 

Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування 

авіаційної техніки державної авіації (Частина-147В), зареєстрованих в 

Міністерстві юстиції України 06.02.2017 за № 163/30031. 

 

1.2. Пунктом 145.А.70(а) Частини-145В визначено, що організація з 

технічного обслуговування та ремонту (далі – ТОР) має подати компетентному 

органові Керівництво організації з ТОР. 

 

1.3. Ці Методичні рекомендації державної авіації (далі – МРДА) розроблено 

з метою надання методичної допомоги організаціям з ТОР, які здійснюють ТОР 

державних повітряних суден (далі – ПС), їх компонентів та обладнання, у тому 

числі ПС та компонентів, які належать до військової техніки іноземних держав, 

щодо розробки власного Керівництва організації з ТОР (“Maintenance Organisation 

Exposition”) (далі – МОЕ). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0160-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0160-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0160-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0160-17#n27
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0160-17#n27
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0161-17/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0161-17/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0162-17/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0162-17/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0163-17/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0163-17/paran4#n4
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1.4. Під час розробки цих МРДА було використано методику, застосовану в 

документі EASA UG.CAO.00024-005 “Foreign Part 145 approvals – User Guide for 

Maintenance Organisation Exposition”. 

 

1.5. Додаток до цих МРДА містить формат прийнятного МОЕ відповідно до 

Частини-145В та пункту АМС М.А.604(2) Прийнятних методів встановлення 

відповідності та керівного матеріалу (далі – AMC&GM) до Частини-МВ. 

 

1.6. Ці МРДА також підлягають застосуванню призначеними 

відповідальними інспекторами УРДДАУ, які відповідають за повноту та якість 

виконання процедур схвалення та нагляду за організаціями з ТОР, за якими вони 

закріплені, під час розгляду МОЕ, що представлено організацією з ТОР. 

 

1.7. Положення цих МРДА є доповненням до вимог Частини-145В і не 

відміняє, і не замінює відповідні нормативні вимоги. 

 

1.8. Листування з компетентним органом, пов’язане з МОЕ, повинно 

здійснюватись українською мовою. 

 

ІІ. Методичні рекомендації державної авіації щодо розробки 

прийнятного МОЕ 

 

2.1. Попередні рекомендації. 

 

2.1.1. MOE має бути адаптоване кожною організацією з ТОР для 

демонстрації того, як  вони відповідають: 

Частині-145В; та 

нижченаведеним пунктам Частини-MВ, які застосовні до організацій з ТОР, 

та ще не зазначені/відображені в Частині-145В: 

M.A.201(с) – Розподіл обов’язків; 

M.A.403(b) – Дефекти повітряного судна; 

M.A.501(a), M.A.501(c) та M.A.501(d) – Встановлення (компонентів); 

M.A.504(a), M.A.504(b), M.A.504(d) та M.A.504(e) – Контроль за 

компонентами, непридатними до експлуатації; 

Правилам інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України, 

затверджених наказом Міністерства оборони України від 05.07.2016 № 343, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.08.2016 за № 1101/29231; 

Прийнятним методам встановлення відповідності та керівному матеріалу до 

Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної 

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

УРДДАУ від 31.05.2017 № 27 (зі змінами) (далі – АМС&GM до Частини-145В); 

Методичним рекомендаціям 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 УРДДАУ від 03.11.2017 № 55 (зі змінами); 

https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/UG.CAO_.00024-005.pdf
https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/UG.CAO_.00024-005.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0161-17/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0160-17#n27
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1101-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1101-16
http://www.mil.gov.ua/content/yrdday/27_31052017_zminu.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/yrdday/27_31052017_zminu.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/yrdday/27_31052017_zminu.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/yrdday/27_31052017_zminu.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/yrdday/55_03112017.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/yrdday/55_03112017.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/yrdday/55_03112017.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/yrdday/55_03112017.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/yrdday/55_03112017.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/yrdday/11_01032018.pdf
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іншим нормативно-правовим актам, що регулюють діяльність в державній 

та цивільній авіації України. 

 

2.1.2. Для кожної процедури, що має бути описана в MOE, будь-яка 

організація з ТОР має ставити нижченаведені питання:  

Що має бути зроблено?  

Хто повинен це зробити?  

Коли це повинно бути зроблено?  

Де це повинно бути зроблено?  

Яким чином це повинно бути зроблено?  

Які мають застосовуватися процедури/форми? 

 

2.1.3. Організація з ТОР може використовувати один з форматів МОЕ, 

запропонованих в цих МРДА, в тому числі використовувати перехресні 

посилання на застосовні розділи правил. 

 

2.2. Формат та мова МОЕ. 

 

MOE може бути зроблене в паперовому або електронному форматі. 

Паперовий формат: УРДДАУ наполегливо рекомендує використовувати 

білий папір (формату A4); MOE має бути зброшуроване (наприклад, 

швидкозшивачем або іншими затискачами паперу) та мати обкладинку (для 

лицьової/зворотної сторони); 

Електронний формат: МОЕ має бути у форматі PDF, але роздрукована копія 

має бути надана УРДДАУ для полегшення розгляду документа. 

Текст МОЕ має викладатися державною (українською) мовою.  

Для потреб роботи з потенційними іноземними замовниками послуг 

організації з ТОР вважається можливим викладати текст МОЕ одночасно 

українською та англійською мовами, при цьому пріоритет у тлумаченні МОЕ 

надається тексту, викладеному українською мовою. У такому випадку текст 

розміщується двома колонками із забезпеченням синхронності його розташування 

на сторінці або в кожному абзаці знизу надається відповідний переклад з 

української на англійську мову.  

У будь-якому випадку найменування організації з ТОР та її адреса(и), а 

також Розділ 1.9 “Обсяг (перелік) робіт, передбачений організацією” 

(“Organisation’s intended scope of work”) Частини 1 МОЕ та усі найменування 

частин МОЕ викладаються українською та англійською мовами. 
 

2.3. Ідентифікація посилань в/на МОЕ. 
 

Для ідентифікації посилань в/на МОЕ використовуються нижченаведені 

терміни: 

“Частина МОЕ” – використовується для ідентифікації основних частин 

МОЕ (наприклад, Частина 1 “Менеджмент” (“Management”), Частина 2 

“Процедури ТОР” (“Maintenance procedures”), Частина 3 “Процедури системи 

якості” (“Quality system procedures”) тощо), як зазначено в пункті AMC 

145.A.70(a) AMC&GM до Частини-145В; 
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“Розділ МОЕ” або “Розділ Частини МОЕ” – використовується для 

ідентифікації кожного розділу в межах відповідної частини МОЕ (наприклад, 

Розділ 3.1 “Аудит якості процедур організації” МОЕ або Розділ 3.1 “Аудит якості 

процедур організації” Частини 3 “Процедури системи якості” МОЕ або Розділ 3.1 

Частини 3 МОЕ), як зазначено в пункті AMC 145.A.70(a) AMC&GM до 

Частини-145В; 

“Пункт МОЕ” або “Пункт Розділу МОЕ” або “Пункт Розділу Частини МОЕ” 

– використовується для ідентифікації пунктів в межах відповідного розділу 

відповідної частини MOE (наприклад, пункт 2.1.2 “Моніторинг постачальників 

(провайдерів)” МОЕ або пункт 2.1.2 “Моніторинг постачальників (провайдерів)” 

Розділу 2.1 “Оцінка постачальників та процедура контролю контракту/угоди на 

виконання завдання” Частини 2 “Процедури ТОР” МОЕ або пункт 2.1.2 Розділу 

2.1 Частини 2 МОЕ). На рівні пункту система нумерації Частиною-145В не 

визначена, і тому така система нумерації може бути, за необхідності, встановлена 

самою організацією з ТОР. Також може використовуватися подальший поділ на 

підпункти. 
 

2.4. Структура МОЕ. 
 

МОЕ може бути виконане у формі одного документа або може складатися з 

декількох окремих документів. 
 

2.4.1. Випадок, якщо МОЕ складається з одного документу (стандартне 

МОЕ).  

Стандартне МОЕ, яке виконане відповідно до пункту AMC 145.A.70(a) 

AMC&GM до Частини-145В, є унікальним і повним документом. МОЕ повинно 

містити всю інформацію, необхідну для підтвердження відповідності правилам 

(вимогам), включаючи деталізовані процедури ТОР та деталізовані процедури 

системи якості. 
 

2.4.2. Випадок, якщо МОЕ складається з кількох документів.  

Якщо МОЕ складається з кількох документів, то воно повинно містити, 

принаймні, інформацію, яку наведено в пункті AMC 145.A.70(a) AMC&GM до 

Частини-145В, а саме від Розділу 1.1 до Розділу 1.11 Частини 1 “Менеджмент” 

(“Management”)). Додатковий матеріал може бути опублікований в окремих 

документах, на які повинні бути посилання в МОЕ. У цьому випадку: 

у МОЕ мають бути перехресні посилання на пов’язані процедури, 

документи, додатки, форми та всі інші переліки, які управляються (ведуться) 

окремо (наприклад, перелік персоналу, який засвідчує ТОР, перелік можливостей, 

перелік організацій (підрядників)/несхвалених організацій тощо). Тому 

очікується, що у Розділі 1.11 Частини 1 МОЕ буде наведено узагальнене 

посилання на пов’язані процедури та/або переліки; 

вищезазначені пов’язані документи повинні відповідати тим же правилам 

(вимогам), як і для МОЕ, і не мають містити посилання на будь-яке національне 

схвалення; 

пов’язані документи, процедури, форми тощо мають бути представлені та 

схвалені компетентним органом (як частина МОЕ). 
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У такому випадку, МОЕ має містити мінімальну інформацію, яка 

демонструє відповідність правилам (вимогам). Неприпустимо, щоб розділ МОЕ 

містив тільки посилання на відповідну процедуру. 
 

2.4.3. Розділи МОЕ, що не застосовуються організацією з ТОР. 

Для деяких організацій з ТОР певні розділи МОЕ, визначені в пункті AMC 

145.A.70(a) AMC&GM до Частини-145В, можуть бути “не застосовними”. У 

цьому випадку вони мають бути анотовані як такі (наведені з позначкою “Не 

застосовується” (“Not Applicable”)) в межах МОЕ. 
 

2.4.4. Рекомендація щодо структури МОЕ. 

Оскільки відповідальний інспектор буде застосовувати ці МРДА під час 

розгляду МОЕ, що представлено організацією з ТОР, інша структура МОЕ 

призведе до додаткового робочого навантаження і витрат часу. Тому, організації з 

ТОР наполегливо рекомендується дотримуватися структури MOE, яка наведена в 

пункті AMC 145.A.70(a) AMC&GM до Частини-145В та в цих МРДА. 
 

2.4.5. Ідентифікація нормативних вимог в МОЕ. 

Посилання на відповідну нормативну вимогу (параграфи, пункти, підпункти 

правил, AMC&GM та додатки до них) ідентифікуються після найменування 

кожного розділу МОЕ (якщо застосовно для цих розділів). 
 

2.4.6. Управління контролем за МОЕ. 

Для того, щоб належним чином контролювати схвалення, вкрай важливо, 

щоб організація з ТОР чітко визначала первинну редакцію МОЕ і кожну наступну 

зміну. Будь-яка зміна схваленого МОЕ має бути ідентифікована (в залежності від 

обраної системи нумерації): 

номером нового видання та/або ревізії; 

датою нового видання та/або ревізії; 

чіткою ідентифікацією зміненого тексту в кожному розділі/пункті 

(підпункті) (наприклад, використання вертикальних ліній, виділення зміненого 

тексту спеціальним кольором тощо). 

Розділ 1.11 Частини 1 МОЕ призначений для деталізації обраних методів 

ідентифікації змін до МОЕ (наприклад, номер видання/ревізії, вертикальні лінії 

тощо).  

Зокрема, в залежності від складності структури та потреб організації з ТОР, 

рекомендується використовувати один з нижченаведених двох способів 

ідентифікації змін до МОЕ: 

1. Ідентифікація MOE за номером видання та номером ревізії. 

Цей спосіб передбачає використання двох різних систем нумерації (номера 

видання і ревізії). Зокрема, кожен раз, коли номер видання змінюється, номер 

ревізії знову починає відлік з “0”. Нижченаведена таблиця подана як приклад: 
 

“ПРИКЛАД” 
Номер видання Дата видання Номер ревізії Дата ревізії 

1  

(первинне) 
11/01/2017 

0 11/01/2017 

1 20/02/2017 

2 27/03/2017 

2 17/04/2017 

0 17/04/2017 

1 12/05/2017 

2 19/06/2017 
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Можуть бути різні причини для того, щоб обрати цей варіант подвійної 

ідентифікації, наприклад, для ідентифікації будь-якої значної зміни в організації з 

ТОР змінюється номер видання, а для кожної незначної зміни – номер ревізії. 

Таким чином, цей спосіб передбачає ідентифікацію МОЕ за номером видання, 

дати видання, номером ревізії і дати ревізії. 

2. Ідентифікація MOE тільки за номером ревізії (або видання). 

Цей спосіб є менш гнучким, ніж попередній, оскільки будь-яка зміна в МОЕ 

буде ідентифікуватися тільки зміною номера ревізії (або видання). Нумерація 

ревізії (або видання) буде починатися з “0” і збільшуватися при кожній зміні. 

Нижченаведена таблиця подана як приклад: 
 

“ПРИКЛАД” 
Номер ревізії (або видання) Дата ревізії (або видання) 

0  

(первинна(-е)) 
11/01/2017 

1 20/02/2017 

2 27/03/2017 
 

Таким чином, цей спосіб передбачає ідентифікацію МОЕ тільки за номером 

ревізії (або видання) та датою ревізії (або видання). 

 

2.4.7. Оформлення сторінок МОЕ. 

Кожна сторінка MOE має бути ідентифікована нижченаведеним чином (ця 

інформація може бути додана у верхньому або нижньому колонтитулі), в 

залежності від обраного у попередньому пункті цих МРДА способу ідентифікації 

змін до МОЕ: 

найменування організації з ТОР (офіційне найменування як зазначено у 

сертифікаті схвалення за Формою 3 EMAR (EMAR Form 3));  

номер видання МОЕ; 

дата видання; 

номер ревізії МОЕ; 

дата ревізії;  

частина MOE (від 0 до 6); 

номер сторінки; 

найменування документу “Керівництво організації з технічного 

обслуговування та ремонту (“Maintenance Organisation Exposition”); 

На титульній сторінці МОЕ має зазначатися: 

найменування документу:  

“Керівництво організації з технічного обслуговування та ремонту 

(Частина-145В) 

 Maintenance Organisation Exposition  

(Military Part-145)”; 

найменування організації з ТОР (офіційне найменування як зазначено у 

сертифікаті схвалення за Формою 3 EMAR (EMAR Form 3)); 

адреса, номери телефону, факсу і загальна адреса електронної пошти 

головного офісу (основного місця розташування організації з ТОР); 

номер копії відповідно до Переліку розсилки (утримувачів МОЕ); 

номер схвалення організації з ТОР за Частиною-145В. 
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2.5. Процес первинного схвалення MOE. 

 

2.5.1. Перше подання проекту MOE. 

До подачі проекту MOE до УРДДАУ для схвалення, відповідальний 

керівник повинен підписати і поставити дату під корпоративною заявою 

(Розділ 1.1 Частини 1 МОЕ). Цим засвідчується те, що він прочитав документ і 

розуміє свою відповідальність відповідно до схвалення, яке надано (або буде 

надано) організації з ТОР. У разі заміни відповідального керівника нова посадова 

особа має підписати документ і представити відповідну зміну до УРДДАУ для 

схвалення. 

 

2.5.2. Відстеження змін до первинного проекту MOE. 

Після отримання першого проекту МОЕ УРДДАУ розгляне його і 

сформулює для заявника можливі зауваження в письмовій формі. 

Після отримання таких зауважень, заявник має відкоригувати перший 

проект і видати другий проект МОЕ, в якому будуть враховані всі зауваження. 

Для того, щоб мати чітку простежуваність змін і надати можливість УРДДАУ 

переглянути відкориговане MOE, необхідно, щоб забезпечувалось 

нижченаведене: 

заявник має дати письмову відповідь на кожне зауваження з поясненням 

того, яким чином воно було враховане та в якому розділі/пункті МОЕ; 

заявник має видати другий проект МОЕ, який чітко визначає представлені 

зміни, при цьому: 

проект МОЕ має позначатися як “первинний” (тобто, видання 1,  

ревізія 0), але при новому виданні проекту МОЕ має змінюватися тільки 

дата; 

змінений текст в кожному розділі/пункті (підпункті) має бути чітко 

ідентифікований (наприклад, використовуючи вертикальні лінії, виділяючи 

змінений текст спеціальним кольором тощо). 

Зрештою цей процес може повторюватися з виданням третього, четвертого і 

т.д. проекту МОЕ до тих пір, поки МОЕ не буде розглядатися УРДДАУ як 

прийнятне для того, щоб продовжити процес схвалення. 

Важлива примітка: такий же самий принцип застосовується і до наступних 

ревізій МОЕ, а також до пов’язаних з МОЕ документів, таких як процедури і 

переліки, які підлягають схваленню УРДДАУ. 

 

 

Начальник відділу льотної придатності повітряних суден – заступник начальника 

Управління регулювання діяльності державної авіації України 

полковник                                                                                     В.А.ЯРОШЕНКО 
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ВСТУП 
INTRODUCTION 

 

У МОЕ, перед основними її частинами, організація з ТОР має вказати загальну 

інформацію та передбачити нижченаведені підрозділи. 

 

Найменування організації з ТОР 
Name of the maintenance organisation 

Повне та скорочене найменування організації з ТОР викладаються українською 

та англійською мовами.  

 

Адреса(и), в тому числі виробничих об’єктів.  
Address, Address of Facility  

Юридична та поштова (якщо відрізняється) адреса(и) організації з ТОР 

викладаються українською та англійською мовами. 

 

Реквізити засобів зв’язку  
Telephone, Facsimile, E-mail  

 

Вищенаведені підрозділи можуть не належати до “Вступу”, а надаватися на 

окремій сторінці перед ним, або передбачена в цих підрозділах інформація 

розміщується, наприклад, на титульному аркуші, на якому також допускається 

розміщення логотипу організації з ТОР. 

 

Зміст  
List (Table) of Contents  

AMC 145.A.70(а) AMC&GM до Частини-145В 
 

З метою стандартизації та полегшення розробки МОЕ організаціями з ТОР 

УРДДАУ рекомендує приймати формат МОЕ згідно з AMC 145.A.70(a) AMC&GM 

до Частини-145В. Організація з ТОР має адаптувати документ під власні 

потреби та може додавати сторінки/пункти/підпункти у разі необхідності. 

 

Якщо Частина МОЕ не використовується, то вона має бути наведена з 

позначкою “Не застосовується” (“Not Applicable”). 

 

Перелік діючих сторінок  
List of Effective Page  

 

Цей перелік видань/ревізій має забезпечувати простеження від раніше схвалених 

версій (редакцій). 

Мають бути включені такі дані: найменування організації з ТОР, дати перегляду 

і схвалення (затвердження), прізвище, ім’я та по батькові особи, яка переглянула 

(затвердила) і схвалила МОЕ. 
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“ПРИКЛАД” 1: Нижченаведений приклад відноситься до MOE, в якому зміни 

ідентифікуються, як за номером видання, так і за номером ревізії. 
 

Сторінка 

№ 

Видання 

№ 

Ревізія 

№ 

Дата 

ревізії 

Сторінка 

№ 

Видання 

№ 
Ревізія № 

Дата 

ревізії 

ВСТУП 122 1 1 01/01/07 

І 2 0 11/01/17 ЧАСТИНА 2 

ІІ 2 0 11/01/17 201 1 0 14/01/16 

ІІІ 2 0 11/01/17 202 1 0 14/01/16 

ІV 2 0 11/01/17 203 1 0 14/01/16 

V 2 0 11/01/17 204 1 0 14/01/16 

VІ 2 0 11/01/17 205 1 0 14/01/16 

ЧАСТИНА 0 206 1 0 14/01/16 

001 2 0 11/01/17 207 1 1 12/07/16 

002 2 0 11/01/17 ЧАСТИНА L2 

ЧАСТИНА 1 L201 1 0 14/01/16 

101 1 0 14/01/16 L202 1 0 14/01/16 

102 1 0 14/01/16 L203 1 0 14/01/16 

103 2 0 11/01/17 L204 1 0 14/01/16 

104 1 1 12/07/16 ЧАСТИНА 3 

105 1 1 12/07/16 301 2 0 11/01/17 

106 1 0 14/01/16 302 2 0 11/01/17 

107 1 1 12/07/16 303 1 1 12/07/16 

108 1 1 12/07/16 304 1 1 12/07/16 

109 2 0 11/01/17 305 1 0 14/01/16 

110 1 1 12/07/16 306 1 0 14/01/16 

111 1 0 14/01/16 307 1 0 14/01/16 

112 1 1 12/07/16 308 1 0 14/01/16 

113 1 0 14/01/16 ЧАСТИНА 4 

114 1 0 14/01/16 401 2 0 11/01/17 

115 1 1 12/07/16 402 2 0 11/01/17 

116 1 0 14/01/16 403 2 0 11/01/17 

117 1 0 14/01/16 ЧАСТИНА 5 

118 1 0 14/01/16 501 2 0 11/01/17 

119 1 0 14/01/16 ЧАСТИНА 6 

120 1 1 12/07/16 601 2 0 11/01/17 
 

MOE Видання 2, Ревізія 0 дата 11/01/17 
 

Перегляд [затвердження] MOE організацією з ТОР: 

Переглянув [затвердив]:  (П.І.Б. та посада) 

 

дата: 

 

Схвалення MOE (використовується тільки, якщо застосовується непряме схвалення): 

Схвалив: (П.І.Б., посада та підпис особи) 

 

дата: 25 січня 2017 

 

 

                                                 
 – У випадку прямого схвалення MOE УРДДАУ надає офіційного листа про схвалення MOE. Такий лист також 

має бути доступним для кінцевих користувачів МОЕ. 

– У випадку непрямого схвалення MOE керівником з якості мають бути внесені такі дані: дата схвалення МОЕ 

організацією з ТОР, П.І.Б., посада та підпис особи, яка схвалює МОЕ. 
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“ПРИКЛАД” 2: Нижченаведений приклад відноситься до MOE, в якому зміни 

ідентифікуються тільки за номером ревізії. 
 

Номер 

сторінки 
Дата ревізії 

Номер 

ревізії 

Номер 

сторінки 
Дата ревізії 

Номер 

ревізії 

ВСТУП 121 12 липня 2016 Рев. 1 

І 11 січня 2017 Рев. 2 ЧАСТИНА 2 

ІІ 11 січня 2017 Рев. 2 201 14 січня 2016 Рев. 0 

ІІІ 11 січня 2017 Рев. 2 202 14 січня 2016 Рев. 0 

ІV 11 січня 2017 Рев. 2 203 14 січня 2016 Рев. 0 

V 11 січня 2017 Рев. 2 204 14 січня 2016 Рев. 0 

VІ 11 січня 2017 Рев. 2 205 14 січня 2016 Рев. 0 

ЧАСТИНА 0 206 14 січня 2016 Рев. 0 

001 11 січня 2017 Рев. 2 207 12 липня 2016 Рев. 1 

002 11 січня 2017 Рев. 2 ЧАСТИНА L2 

ЧАСТИНА 1 L201 14 січня 2016 Рев. 0 

101 14 січня 2016 Рев. 0 L202 14 січня 2016 Рев. 0 

102 14 січня 2016 Рев. 0 L203 14 січня 2016 Рев. 0 

103 11 січня 2017 Рев. 2 L204 14 січня 2016 Рев. 0 

104 12 липня 2016 Рев. 1 ЧАСТИНА 3 

105 12 липня 2016 Рев. 1 301 11 січня 2017 Рев. 2 

106 14 січня 2016 Рев. 0 302 11 січня 2017 Рев. 2 

107 12 липня 2016 Рев. 1 303 12 липня 2016 Рев. 1 

108 12 липня 2016 Рев. 1 304 12 липня 2016 Рев. 1 

109 11 січня 2017 Рев. 2 305 14 січня 2016 Рев. 0 

110 12 липня 2016 Рев. 1 306 14 січня 2016 Рев. 0 

111 14 січня 2016 Рев. 0 307 14 січня 2016 Рев. 0 

112 12 липня 2016 Рев. 1 308 14 січня 2016 Рев. 0 

113 14 січня 2016 Рев. 0 ЧАСТИНА 4 

114 14 січня 2016 Рев. 0 401 11 січня 2017 Рев. 2 

115 12 липня 2016 Рев. 1 402 11 січня 2017 Рев. 2 

116 14 січня 2016 Рев. 0 403 11 січня 2017 Рев. 2 

117 14 січня 2016 Рев. 0 ЧАСТИНА 5 

118 14 січня 2016 Рев. 0 501 11 січня 2017 Рев. 2 

119 14 січня 2016 Рев. 0 ЧАСТИНА 6 

120 12 липня 2016 Рев. 1 601 11 січня 2017 Рев. 2 

 

MOE Ревізія 2 дата 11 січня 2017 
 

Перегляд [затвердження] MOE організацією з ТОР: 

Переглянув [затвердив]:  (П.І.Б. та посада) 

 

дата: 

 

Схвалення MOE (використовується тільки, якщо застосовується непряме схвалення): 

Схвалив: (П.І.Б., посада та підпис особи) 

 

дата: 25 січня 2017 

 

 

                                                 
 – У випадку прямого схвалення MOE УРДДАУ надає офіційного листа про схвалення MOE. Такий лист також 

має бути доступним для кінцевих користувачів МОЕ. 

– У випадку непрямого схвалення MOE керівником з якості мають бути внесені такі дані: дата схвалення МОЕ 

організацією з ТОР, П.І.Б., посада та підпис особи, яка схвалює МОЕ. 
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“ПРИКЛАД” 3: Нижченаведений приклад відноситься до MOE, в якому зміни 

ідентифікуються тільки за номером та датою ревізії, а всі сторінки 

перевидаються кожного разу, якщо до МОЕ вносяться зміни, при цьому 

ідентифікація змін здійснюється на кожній сторінці. 
 

Номер 

сторінки 
Дата ревізії 

Номер 

ревізії 

Номер 

сторінки 
Дата ревізії 

Номер 

ревізії 

ВСТУП 121 01 червня 2017 Рев. 4 

І 01 червня 2017 Рев. 4 ЧАСТИНА 2 

ІІ 01 червня 2017 Рев. 4 201 01 червня 2017 Рев. 4 

ІІІ 01 червня 2017 Рев. 4 202 01 червня 2017 Рев. 4 

ІV 01 червня 2017 Рев. 4 203 01 червня 2017 Рев. 4 

V 01 червня 2017 Рев. 4 204 01 червня 2017 Рев. 4 

VІ 01 червня 2017 Рев. 4 205 01 червня 2017 Рев. 4 

ЧАСТИНА 0 206 01 червня 2017 Рев. 4 

001 01 червня 2017 Рев. 4 207 01 червня 2017 Рев. 4 

002 01 червня 2017 Рев. 4 ЧАСТИНА L2 

ЧАСТИНА 1 L201 01 червня 2017 Рев. 4 

101 01 червня 2017 Рев. 4 L202 01 червня 2017 Рев. 4 

102 01 червня 2017 Рев. 4 L203 01 червня 2017 Рев. 4 

103 01 червня 2017 Рев. 4 L204 01 червня 2017 Рев. 4 

104 01 червня 2017 Рев. 4 ЧАСТИНА 3 

105 01 червня 2017 Рев. 4 301 01 червня 2017 Рев. 4 

106 01 червня 2017 Рев. 4 302 01 червня 2017 Рев. 4 

107 01 червня 2017 Рев. 4 303 01 червня 2017 Рев. 4 

108 01 червня 2017 Рев. 4 304 01 червня 2017 Рев. 4 

109 01 червня 2017 Рев. 4 305 01 червня 2017 Рев. 4 

110 01 червня 2017 Рев. 4 306 01 червня 2017 Рев. 4 

111 01 червня 2017 Рев. 4 307 01 червня 2017 Рев. 4 

112 01 червня 2017 Рев. 4 308 01 червня 2017 Рев. 4 

113 01 червня 2017 Рев. 4 ЧАСТИНА 4 

114 01 червня 2017 Рев. 4 401 01 червня 2017 Рев. 4 

115 01 червня 2017 Рев. 4 402 01 червня 2017 Рев. 4 

116 01 червня 2017 Рев. 4 403 01 червня 2017 Рев. 4 

117 01 червня 2017 Рев. 4 ЧАСТИНА 5 

118 01 червня 2017 Рев. 4 501 01 червня 2017 Рев. 4 

119 01 червня 2017 Рев. 4 ЧАСТИНА 6 

120 01 червня 2017 Рев. 4 601 01 червня 2017 Рев. 4 
 

MOE Ревізія 5 дата 01 червня 2017 
 

Перегляд [затвердження] MOE організацією з ТОР: 

Переглянув [затвердив]:  (П.І.Б. та посада) 

 

дата: 

 

Схвалення MOE (використовується тільки, якщо застосовується непряме схвалення): 

Схвалив: (П.І.Б., посада та підпис особи) 

 

дата: 07 липня 2017 

 

 

                                                 
 – У випадку прямого схвалення MOE УРДДАУ надає офіційного листа про схвалення MOE. Такий лист також 

має бути доступним для кінцевих користувачів МОЕ. 

– У випадку непрямого схвалення MOE керівником з якості мають бути внесені такі дані: дата схвалення МОЕ 

організацією з ТОР, П.І.Б., посада та підпис особи, яка схвалює МОЕ. 
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Перелік видань/змін ревізій  
List of Issues/Amendments Record of Revisions  

 

“ПРИКЛАД” 1: Нижченаведений приклад відноситься до MOE, в якому зміни 

ідентифікуються як за номером видання, так і за номером ревізії. 

 
Номер 

видання  

Дата 

видання 

Номер 

ревізії 

Дата  

ревізії 
Тип  ревізії Причина внесення зміни 

1 14/01/16 
0 14/01/16 ПЕРВИННА Не відноситься 

1 12/07/16 Другорядна Нова процедура прибирання  

2 11/01/17 0 11/01/17 Головна 

Зміна керівника з якості та 

розширення обсягу робіт за 

рейтингом А1 
 

“ПРИКЛАД” 2: Нижченаведений приклад відноситься до MOE, в якому зміни 

ідентифікуються тільки за номером ревізії. 
 

Номер 

ревізії 
Дата ревізії Тип ревізії Причина внесення зміни 

0 14 січня 2016 ПЕРВИННА Не відноситься 

1 12 липня 2016 Другорядна Нова процедура прибирання  

2 11 січня 2017 Головна 
Зміна керівника з якості та розширення 

обсягу робіт за рейтингом А1 
 

Перелік розсилки (утримувачів МОЕ)  
Distribution List  

 

“ПРИКЛАД” (перелік у таблиці не є вичерпним): 
 

НОМЕР КОПІЇ МОЕ УТРИМУВАЧ МОЕ ФОРМАТ 

Копія № 1 Відповідальний керівник DVD/CD-ROM 

Копія № 2 Технічний директор Паперовий 

Копія № 3 Керівник з ТОР ПС DVD/CD-ROM 

Копія № 4 Керівник з ТОР у майстерні/цеху DVD/CD-ROM 

Копія № 5 Керівник з якості Паперовий 

Копія № 6 Компетентний орган 
DVD/CD-ROM та/або 

паперовий  

Копія № 7 Зарезервовано  

Копія № 8 Зарезервовано  
 

“Компетентний орган”  УРДДАУ. 

 

Скорочення, абревіатури та визначення (якщо застосовно)  
Abbreviations, Acronyms and Definitions 

 

Якщо визначення застосовуються в МОЕ, то вони мають відповідати правилам, 

затвердженим відповідними наказами (нормативно-правовими актами) 

Міністерства оборони України. В іншому випадку мають надаватися посилання 

на документ (наказ, правила, стандарт, нормативно-технічний документ), в 

якому наведено застосовне в МОЕ визначення. 

У будь-якому випадку пріоритет надається визначенням, які наведені в 

нормативно-правових актах Міністерства оборони України. 



 9 

ЧАСТИНА 0. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
PART 0.              GENERAL ORGANISATION 

 

Цю частину МОЕ зарезервовано для: 

 

1. Організації з ТОР, що має намір отримати схвалення згідно з Частиною-145В, 

яка також є частиною експлуатуючої організації ПС, які належать до військової 

техніки. 

 

2. Виробника обладнання (оригінального) (“Original Equipment Manufacturer, 

OEM”), що намагається отримати схвалення як організація з ТОР згідно з 

Частиною-145В.  

 

Для вищезазначених організацій, зокрема для інших організаційних аспектів, ця 

секція має показати, яким чином організація з ТОР буде незалежною від інших 

організаційних функцій (наприклад, проектування та виробництва/ 

інжинірингових завдань, експлуатації). 

 

Якщо ця частина МОЕ не використовується, то вона має бути наведена з 

позначкою “Не застосовується” (“Not Applicable”). 
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ЧАСТИНА 1. МЕНЕДЖМЕНТ 
PART 1.                 MANAGEMENT 

 

 

1.1. Корпоративне зобов’язання відповідального керівника 
Corporate commitment by the Accountable Manager 

145.A.70(a)1 Частини-145В, GM 145.A.70(a) AMC&GM до Частини-145В, 145.A.90(a) 

Частини-145В 

 

Це МОЕ та будь-які пов’язані керівні документи, зазначені в ньому, 

визначають організацію і процедури, на яких ґрунтується схвалення Управлінням 

регулювання діяльності державної авіації України (УРДДАУ) за Частиною-145В 

відповідно до вимог параграфа 145.А.70. Ці процедури затверджено (схвалено) 

особами, які підписалися нижче, та мають бути дотримані, в залежності від 

обставин, коли замовлення виконуються згідно з умовами схвалення за 

Частиною-145В. 

Визнано, що ці процедури не скасовують необхідність дотримання будь-

яких нових або удосконалених правил, що оприлюднюються УРДДАУ час від 

часу, коли ці нові або удосконалені правила суперечать цим процедурам. 

Зрозуміло, що УРДДАУ схвалить (зазначити найменування організації з 

ТОР), якщо УРДДАУ задоволене тим, що процедури дотримані та стандарти 

виконання робіт підтримані. Також зрозуміло, що УРДДАУ залишає за собою 

право призупинити, обмежити або анулювати схвалення (зазначити найменування 

організації з ТОР), якщо УРДДАУ має докази, що процедури не дотримуються 

або стандарти не підтримуються.”. 

 

Підпис ..................................... 

Дата ......................................... 

Відповідальний керівник………………………… (зазначити посаду) 

……………………..…...................... 

Від імені ………............ (зазначити найменування організації з ТОР) 

…………................................... 

 

Якщо відповідальний керівник не є відповідальним за організацію з ТОР найвищого 

рівня, останній повинен підписати заяву. 

Кожного разу, коли змінюється відповідальний керівник, важливо гарантувати 

те, що новий відповідальний керівник підпише за першої нагоди заяву. 
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1.2. Політика у сфері безпеки польотів та якості 
Safety and quality policy 
145.A.30(a)2, 145.A.65(a) Частини-145В, AMC 145.A.65(a) AMC&GM до Частини-145В, 

145.A.70(a)2 Частини-145В 

 

Політика у сфері безпеки польотів та якості має, як мінімум, містити заяву 

(твердження), що зобов’язує організацію з ТОР: 

 

 застосовувати принципи людських факторів; 

 

 заохочувати персонал повідомляти про помилки/інциденти, пов’язані із 

ТОР, щоб відповідати вимогам Частини-145В; 

 

 визнавати безпеку польотів як головну мету завжди для всього персоналу; 

 

 визнавати, що дотримання процедур, стандартів якості та правил є 

обов’язком всього персоналу; 

 

 визнавати необхідність співпраці всього персоналу з аудиторами якості; 

 

 гарантувати, що стандарти безпеки не поступаються комерційним 

інтересам; 

 

 гарантувати належне використання ресурсів і звернути особливу увагу на 

правильне проведення ТОР, яке здійснюється вперше; 

 

 підготувати весь персонал організації, щоб він був обізнаний з питань 

людських факторів і встановити програму поточного навчання у цій сфері. 
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1.3. Керівний персонал 
Management personnel 
145.A.70(a)3, 145.A.30(a) Частини-145В, AMC 145.A.30(a) AMC&GM до Частини-145В, 

145.A.30(b)1, 145.A.30(b)2, 145.A.30(b)4 Частини-145В, AMC 145.A.30(b) AMC&GM до 

Частини-145В, 145.A.30(f) Частини-145В, AMC 145.A.30(f) AMC&GM до Частини-145В  
 

Цей розділ має визначити персонал управління ТОР організації з ТОР, вказавши, 

як мінімум, посаду та прізвище, ім’я та по батькові відповідального керівника, а 

також всіх призначених осіб. Також мають бути ідентифіковані їх відповідні 

заступники. Група “призначених осіб” має бути обрана/ідентифікована таким 

чином, щоб їхні відповідні обов’язки охоплювали всі функції відповідно до 

Частини-145В, а їх повноваження мають бути представлені для погодження 

компетентному органу з використанням Форми 4 EMAR (EMAR Form 4). 

 

Розділ 1.3 Частини 1 МОЕ має завжди бути узгодженим з Розділами 1.4 та 1.5 

Частини 1 МОЕ та має відображати сучасний опис структури управління ТОР 

організації з ТОР. 

 

1.3.1. Відповідальний керівник і заступник. 

  

1.3.2. Призначені особи. 

 

1.3.3. Заступники призначеного персоналу. 

  

1.3.4. Керівники (якщо застосовно). 

 

1.3.5. Відповідальний за НК 3(ІІІ)-го рівня* (якщо застосовно). 

 

* AMC 145.A.30(f)(4) AMC&GM до Частини-145В вимагає проведення екзаменів, 

пов’язаних з методами НК, які будуть проводитися персоналом або 

організаціями під загальним контролем національного аерокосмічного комітету з 

питань НК. Для того, щоб розглянути цю вимогу, відповідальний за НК 3(ІІІ)-го 

рівня має продемонструвати, що він був кваліфікований, принаймні, за одним 

методом згідно з EN 4179 організацією під контролем такого комітету або під 

контролем залученого аерокосмічного комітету з питань НК іншої країни (у 

будь-якому випадку перевіряється чи організації з НК (атестаційні центри) 

діють під контролем EU NDT Board (Європейського Комітету з питань 

неруйнівного контролю) [посилання на діюче законодавство України, що 

стосується фахівців ІІІ рівня кваліфікації з НК: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0010-13]). 

 

За додатковими рекомендаціями щодо класифікації керівного персоналу та 

організаційної структури організації з ТОР можливо звернутися до документу 

EASA “Foreign Part 145 – Management personnel & EASA Form 4 instructions”, 

WI.CAO.00115-XXX. 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0010-13
https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20A/A4.%20WI.CAO.00115%20EASA%20Form%20instrcutions%204.pdf
https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20A/A4.%20WI.CAO.00115%20EASA%20Form%20instrcutions%204.pdf
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Нижче наведено приклад переліку керівного персоналу організації з ТОР, в якому 

також мають бути зазначені прізвища, імена та по батькові осіб пов’язаних з 

кожною посадою. 

 

“ПРИКЛАД” 

 

Перелік керівного персоналу Заступники 

Відповідальний керівник* Заступник відповідального керівника* 

Перелік призначених керівників: 

 

керівник з базового ТОР*; 

керівник з лінійного ТО*; 

керівник з ТОР в майстерні/цеху*; 

 

керівник з якості* 

Перелік заступників призначених 

керівників: 

заступник керівника з базового ТОР; 

заступник керівника з лінійного ТО; 

заступник керівника з ТОР в 

майстерні/цеху; 

заступник керівника з якості 

Перелік керівників: 

керівник з проведення аудитів;  

керівник, відповідальний за 

повідомлення про події/дефекти;  

керівник з логістики   

N/A 

Відповідальний за неруйнівний 

контроль 3(ІІІ)-го рівня (персонал з 

НК 3(ІІІ)-го рівня)* 

N/A 

 

Примітка: Персонал з позначкою “*” погоджується компетентним органом з 

використанням  Форми 4 EMAR (EMAR Form 4), а кандидатура 

відповідального керівника може бути погоджена шляхом схвалення 

МОЕ. 
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1.4. Обов’язки та сфера відповідальності керівного персоналу 
Duties and responsibilities of the management personnel 

145.A.70(a)4, 145.A.30(a)1, 145.A.30(a)2, 145.A.30(b)1 Частини-145В, AMC 145.A.10, AMC 

145.A.30(b), AMC 145.A.30(c), AMC 145.A.30(d) AMC&GM до Частини-145В, 145.A.65(c)1, 

145.A.65(c)2 Частини-145В, AMC 145.A.65(c)(1), AMC 145.A.65(c)(2) AMC&GM до 

Частини-145В, 145.A.30(c) Частини-145В, AMC 145.A.30(a), GM 145.A.70(a), AMC 

145.A.30(f) AMC&GM до Частини-145В, 145.A.35(i), 145.A.90(b) Частини-145В  
 

Обов’язки та відповідальність всього керівного персоналу, визначені у Розділі 1.3 

Частини 1 МОЕ, повинні бути детально описані в цьому розділі. Це має 

гарантувати, що усі функції, що стосуються Частини-145В, були розглянуті, як 

застосовно до організації з ТОР. 

 

Будь-яка функція Частини-145В, яка застосовується до організації з ТОР 

(наприклад, для проведення незалежного аудиту, для видачі індивідуального 

повноваження персоналу, який засвідчує ТОР, та допоміжному персоналу, 

забезпечення відповідними виробничими об’єктами, інструментами та 

обладнанням, для видачі сертифіката передачі до експлуатації тощо), має бути 

під відповідальністю призначеної особи, зазначеної в Розділі 1.3 Частини 1 МОЕ, 

яка має забезпечити відповідність цієї функції відповідним вимогам 

Частини-145В. 

 

Відповідальність призначеної особи не може бути делегована іншому(им) 

керівнику(ам), якщо такий(і) керівник(и) не визначений(і) як “Заступник 

призначеної особи” для відповідної функції (наприклад, Заступник керівника з 

ТОР). 

 

Обов’язки будь-кого з призначених керівників можуть бути делеговані іншому 

керівнику, який йому/їй звітує (підпорядковуються). 

 

Розділ 1.4 Частини 1 МОЕ має завжди бути узгодженим з Розділами 1.3 та 1.5 

Частини 1 МОЕ та має відображати сучасний опис структури управління ТОР 

організації з ТОР. 

 

За додатковими рекомендаціями щодо класифікації керівного персоналу можливо 

звернутися до документу EASA “Foreign Part 145 – Management personnel & EASA 

Form 4 instructions”, WI.CAO.00115-XXX. 

 

1.4.1. Відповідальний керівник. 

 

 Відповідальний керівник відповідає за забезпечення того, що ТОР, яке 

виконує схвалена організація з ТОР, відповідає стандартам, що вимагаються 

УРДДАУ. 

 Він/вона відповідає за встановлення та сприяння в реалізації політики у 

сфері безпеки польотів та якості. 

 Він/вона відповідає за призначення керівного персоналу. 

 Він/вона відповідає за забезпечення необхідними фінансовими, людськими 

ресурсами та виробничими об’єктами, що дозволяють організації з ТОР 

виконувати ТОР відповідно до договорів/контрактів з експлуатуючими 

https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20A/A4.%20WI.CAO.00115%20EASA%20Form%20instrcutions%204.pdf
https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20A/A4.%20WI.CAO.00115%20EASA%20Form%20instrcutions%204.pdf
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організаціями та будь-яких інших додаткових робіт, які можуть бути 

замовлені. 

 Він/вона відповідає за нагляд за процесом коригувальних дій/перегляду 

загальних результатів у сфері якості. 

 Він/вона відповідає за забезпечення оцінки компетентності всього 

персоналу, включаючи керівний персонал. 

 Він/вона несе відповідальність за повернення сертифіката схвалення до 

компетентного органу в разі призупинення його дії або анулювання. 

 

Будь-які додаткові обов’язки та відповідальність можуть бути додані за умови, 

якщо вони не суперечать інтересам іншого керівного персоналу. Залежно від 

структури організації деякі обов’язки можуть розподілятися по-різному. 
 

Якщо відповідальний керівник не є старшою виконавчою посадовою особою, 

компетентному органу необхідно впевнитися, що такий відповідальний керівник 

має безпосередній доступ до старшої виконавчої посадової особи та має 

достатньо повноважень для ресурсного забезпечення проведення ТОР. 

 

1.4.2. Керівник з якості. 

 

Обов’язки та відповідальність. Нижченаведений перелік не є вичерпним. 

 

 Керівник з якості відповідає за впровадження незалежної системи 

забезпечення якості для моніторингу (контролю) відповідності організації з 

ТОР вимогам УРДДАУ, зокрема вимогам Частини-145В. 

 Він/вона має безпосередній доступ до відповідального керівника з 

питань, що стосуються системи якості. 

 Визначає принципи людських факторів, які повинні бути реалізовані в 

організації з ТОР. 

 Він/вона відповідає за реалізацію програми аудитів якості, в якій 

відповідність усіх процедур ТОР періодично перевіряється щодо кожного 

типу ПС (або компонента), що проходить ТОР (включаючи управління та 

проведення аудитів та підготовку звітів про аудит). Він/вона має 

забезпечити, щоб будь-які виявлені невідповідності або неякісне виконання 

(недотримання стандартів) були доведені до відома зацікавленої особи 

через його/її керівника. 

 Він/вона відповідає за подальший моніторинг заходів та усунення 

(“закриття”) будь-якої невідповідності. 

 Керівник з якості має проводити регулярні зустрічі (наради) з 

відповідальним керівником для оцінки ефективності системи якості. Це 

включатиме докладну інформацію про будь-яке повідомлення про 

невідповідність, яке недостатньо розглянуто відповідною особою або щодо 

будь-яких розбіжностей щодо характеру невідповідності; 

 Він/вона відповідає за моніторинг змін (поправок) до процедур 

організації з ТОР та стандартної практики (МОЕ, включаючи пов’язані 

процедури), а також їх відповідність поточній редакції Частини-145В та 

будь-яким іншим застосовним нормативним вимогам та керівним 

матеріалам, виданих УРДДАУ. 
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 Він/вона відповідає за подання МОЕ та будь-яких пов’язаних з ним 

змін (поправок) до компетентного органу для схвалення (в тому числі 

заповнення та подання Форми 2 EMAR (EMAR Form 2), Форми 4 EMAR 

(EMAR Form 4), за необхідності). 

 Він/вона відповідає за оцінку постачальників матеріалів, стандартних 

частин (деталей), компонентів та організацій (підрядників) для забезпечення 

задовільної якості продукції відповідно до вимог (потреб) організації з ТОР. 

 Він/вона відповідає за оцінку несхвалених організацій, що працюють 

під контролем системи якості організації з ТОР та підтримують 

компетентність на необхідному для виконання робіт з ТОР рівні, щоб це 

задовольняло вимогам УРДДАУ. 

 Він/вона відповідає за видачу/продовження дії/анулювання 

індивідуальних повноважень персоналу, який засвідчує ТОР, та 

допоміжного персоналу. 

 Він/вона відповідає за координацію дій під час виникнення подій, які 

впливають на льотну придатність, та ініціює подальше розслідування та 

моніторинг пов’язаних з цим  подальших заходів. 

 Він/вона відповідає за встановлення зворотного зв’язку між подіями 

та програмою поточного навчання (подання до програми поточного 

навчання інформації про інциденти/проблеми, пов’язані із ТОР). 

 Він/вона відповідає за повідомлення компетентному органу, якщо 

застосовно відповідно до процедур, встановлених МОЕ, щодо діяльності з 

ТОР, проведеного за межами схвалених місць. 

 

Необхідно пам’ятати, що система якості повинна бути “незалежною”, що 

зазвичай означає, що керівник з якості та персонал з моніторингу (контролю) 

якості не беруть безпосередньої участі в функції за Частиною-145В, яка підлягає 

аудиту (тобто, процес ТОР, сертифікація ТОР, видача повноважень (дозволів), 

навчання тощо). 

 

Залежно від структури організації з ТОР, деякі з обов’язків системи якості можуть 

бути делеговані одному або кільком керівникам, які звітують (підпорядковані) 

керівнику з якості, і тому не підпадають під погодження за Формою 4 EMAR 

(EMAR Form 4). 

 

“ПРИКЛАД” щодо обов’язків системи якості, які можуть бути делеговані: 
 

1.4.2.1. Керівник, відповідальний за повідомлення про події. 
 

Обов’язки 
 

 Встановлення зворотного зв’язку між подіями та програмою поточного 

навчання (подання до програми поточного навчання інформації про 

інциденти/проблеми, пов’язані із ТОР). 
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1.4.2.2. Керівник з проведення аудитів. 
 

Обов’язки 
 

 Реалізація програми аудитів якості, в якій відповідність усіх процедур ТОР 

періодично перевіряється щодо кожного типу ПС (або компонента), що 

проходить ТОР (включаючи управління та проведення аудитів та 

підготовку звітів про аудит). Він/вона має забезпечити, щоб будь-які 

виявлені невідповідності або неякісне виконання (недотримання стандартів) 

були доведені до відома зацікавленої особи через його/її керівника. 

 Подальший моніторинг заходів та усунення (“закриття”) будь-якої 

невідповідності. 

 

1.4.3. Керівник з ТОР (може бути керівником з базового ТОР та/або з 

лінійного ТО та/або з ТОР у майстерні/цеху). 
 

 Він/вона відповідає за задовільне завершення та сертифікацію всіх робіт, що 

вимагаються експлуатуючими організаціями/замовниками, з якими 

укладено договір/контракт, відповідно до специфікації робіт (замовлення на 

роботи та схвалені процедури МОЕ). 

 Він/вона відповідає за забезпечення дотримання процедур та стандартів 

організації з ТОР під час виконання ТОР. 

 Він/вона відповідає за забезпечення компетентності всього персоналу, 

залученого до ТОР. 

 Він/вона відповідає за розробку програми підготовки та поточного навчання 

з використанням внутрішніх та/або зовнішніх джерел (ця відповідальність 

також може бути покладена на керівника з якості). 

 Він/вона відповідає за забезпечення того, щоб будь-яка робота для 

внутрішніх майстерень/цехів або зовнішніх організацій (підрядників)/ 

несхвалених організацій правильно деталізована в замовлені на 

роботу/договорі/контракті, та виконуються вимоги щодо проведення 

інспектування (перевірки) замовлення на роботу/договору/контракту. 

 Він/вона відповідає за надання зворотного зв’язку до системи якості від 

сфери послуг, наданих організаціями (підрядниками), несхваленими 

організаціями. 

 Він/вона відповідає за реагування на виявлені під час незалежного аудиту 

якості недоліки у сфері діяльності, за яку він/вона несе відповідальність. 

 Він/вона відповідає за забезпечення того, що якість майстерності, 

підконтрольній йому/їй робочої сили в наданні послуг (кінцевому продукті), 

відповідає стандарту, прийнятному для організації з ТОР та УРДДАУ. 

 Він/вона відповідає за впровадження політики безпеки та проблем 

людського фактора. 

 Він/вона відповідає за наявність виробничих об’єктів, що відповідають 

запланованій роботі, включаючи ангари, офісні приміщення в 

майстернях/цехах, склади, якщо застосовно для запланованої роботи. 

 Він/вона відповідає за придатність робочого середовища, що відповідає 

завданню, яке виконується. 
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 Він/вона відповідає за вхідний контроль компонентів, частин, матеріалів, 

інструментів та обладнання, відповідну класифікацію, відокремлення та 

зберігання відповідно до рекомендацій виробника. 

 Він/вона відповідає за розробку системи планування ТОР відповідно до 

кількості та складності обсягу робіт з ТОР. 

 Він/вона відповідає за доступність інструментів, обладнання та матеріалів 

для виконання запланованих завдань. 

 Він/вона відповідає за наявність достатнього компетентного персоналу для 

планування, виконання, контролю, перевірки та сертифікації робіт, які 

виконуються. 

 Він/вона відповідає за наявність усіх необхідних даних для ТОР. 

 Він/вона відповідає за запис та повідомлення про будь-які неточні, неповні 

або неоднозначні процедури, інформації про практику або інструкції з ТОР, 

що містяться в даних для ТОР, які використовуються персоналом з ТОР, до 

автора даних для ТОР. 

 Він/вона відповідає за надання загальної системи робочих карток або 

робочих листів, яка буде використовуватися в усіх відповідних частинах 

організації з ТОР, і забезпечення відповідності таких документів пункту 

145.A.45(е) Частини-145В. 

 Він/вона несе відповідальність за повідомлення відповідальному керівнику, 

в разі виникнення недоліків, які вимагають його уваги щодо фінансів та 

прийнятності стандартів (відповідальний керівник і керівник з якості 

повинні бути офіційно проінформовані про будь-яку недостатність 25% 

доступних людино-годин впродовж одного календарного місяця). 

 Він/вона відповідає за надання необхідних технічних документів для 

замовників та зберігання технічних записів організації з ТОР. 
 

Будь-які додаткові обов’язки та відповідальність можуть бути додані за умови, 

якщо вони не суперечать інтересам іншого керівного персоналу.  

 

Залежно від структури організації з ТОР, деякі з обов’язків ТОР можуть бути 

делеговані одному або кільком керівникам, які звітують (підпорядковані) 

керівнику з ТОР (може бути керівником з базового ТОР та/або з лінійного ТО 

та/або з ТОР у майстерні/цеху), і тому не підпадають під погодження за 

Формою 4 EMAR (EMAR Form 4). 

 

“ПРИКЛАД” щодо обов’язків з ТОР, які можуть бути делеговані: 

 

1.4.3.1. Технічний керівник. 

 

Обов’язки 
 

 Забезпечення наявності всіх необхідних даних для ТОР. 

 Надання необхідних технічних документів для замовників та зберігання 

технічних записів організації з ТОР. 

 Запис та повідомлення про будь-які неточні, неповні або неоднозначні 

процедури, інформації про практику або інструкції з ТОР, що містяться в 
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даних для ТОР, які використовуються персоналом з ТОР, до автора даних 

для ТОР. 

 Надання загальної системи робочих карток або робочих листів, яка буде 

використовуватися в усіх відповідних частинах організації з ТОР, і 

забезпечення відповідності таких документів пункту 145.A.45(е) 

Частини-145В. 

 

1.4.3.2. Керівник з логістики. 

 

Обов’язки 

 

 Проведення вхідного контролю компонентів, частин, матеріалів, 

інструментів та обладнання, відповідну класифікацію, відокремлення та 

зберігання відповідно до рекомендацій виробника. 

 

1.4.4. Відповідальний за неруйнівний контроль 3(ІІІ)-го рівня. 

 

Обов’язки та відповідальність. Нижченаведений перелік не є вичерпним. 
 

 Він/вона відповідає за забезпечення відповідності вимогам НК (наприклад, 

пункту 145.A.30(e) Частини-145В, EN 4179 тощо) та діяти від імені 

роботодавця в цій галузі. 

 Він/вона відповідає за розробку процедур Розділу 3.11 Частини 1 МОЕ 

щодо кваліфікації персоналу з НК. 

 Він/вона відповідає за розробку та затвердження/схвалення Керівництва з 

НК щодо спеціальної технології в рамках кожного методу, який 

використовується в організації з ТОР. 

 

Примітка: Незважаючи на те, що відповідальний за НК 3(ІІІ)-го рівня (персонал з 

НК 3(ІІІ)-го рівня) безпосередньо не звітує (не підпорядковується) 

відповідальному керівнику, для нього рекомендовано погодження за 

Формою 4 EMAR (EMAR Form 4). 
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1.5. Організаційна структура управління 
Management organisation chart 

145.A.70(a)5 Частини-145В  
 

Організаційна структура (схема) має показати пов’язані ланцюги відповідальності 

“призначених осіб”, ідентифікованих у Розділі 1.3 Частини 1 МОЕ. Якщо інші 

“Керівники” ідентифіковані в Розділі 1.3 Частини 1 МОЕ (наприклад, Керівник з 

проведення аудитів тощо), їх необхідно також відобразити в організаційній схемі, 

щоб показати, що вони в кінцевому підсумку звітують через “призначену особу” 

відповідальному керівнику. 
 

Організаційна схема, наведена у цьому розділі, завжди повинна відповідати 

Розділам 1.3 та 1.4 Частини 1 МОЕ та відображати поточний опис структури 

управління ТОР організації з ТОР. 
 

За додатковими вказівками щодо класифікації організаційної структури 

організації з ТОР можливо звернутися до документу EASA “Foreign Part 145 – 

Management personnel & EASA Form 4 instructions”, WI.CAO.00115-XXX. 
 

Нижче наведено приклад структури організації з ТОР, схваленої за 

Частиною-145В: 

“ПРИКЛАД” 

 
 

Посадові особи-утримувачі Форми 4  EMAR (EMAR Form 4) мають бути чітко 

ідентифіковані на схемі. Прізвища керівного персоналу можуть бути включені до 

боксів організаційної схеми, але це необов’язково. 
 

Повинно бути показано, що персонал моніторингу (контролю) дотримання 

якості (наприклад, аудитор якості) є незалежним від Керівників з ТОР. 
 

Персонал, який засвідчує ТОР, може звітувати (підпорядковуватися) будь-якому 

із зазначених керівників, за винятком особи, відповідальної за систему якості, 

щоб забезпечити незалежність персоналу з моніторингу (контролю) дотримання 

якості. 

Відповідальний керівник     

(*) 

Керівник з 

базового ТОР 

(*) 

Керівник  з 

лінійного ТО 

(*) 

Керівник з ТОР в 

майстерні/цеху       

(*) 

Керівник 

з якості 

(*) 

Керівник, 

відповідальний за 

повідомлення про події 

Керівник з проведення 

аудитів 

Технічний керівник 

Керівник з 

логістики 

 
Персонал з НК 

3(ІІІ)-го рівня 

(*) 

(*) – утримувачі Форми 4 EMAR (EMAR Form 4) 

https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20A/A4.%20WI.CAO.00115%20EASA%20Form%20instrcutions%204.pdf
https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20A/A4.%20WI.CAO.00115%20EASA%20Form%20instrcutions%204.pdf
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1.6. Перелік персоналу, який засвідчує ТОР, та допоміжного персоналу  
List of certifying staff and support staff  

145.A.30(g), 145.A.30(h)1, 145.A.30(i), 145.A.30(k), 145.A.35(a) Частини-145В, AMC 

145.A.30(g), AMC 145.A.30(h) AMC&GM до Частини-145В, 145.A.70(a)6 Частини-145В 

 

Цей розділ має деталізувати: 

обсяг за національними свідоцтвами персоналу категорій C, B1 (відповідних 

підкатегорій), B2 (відповідних підкатегорій) та A (відповідних підкатегорій), 

який засвідчує ТОР, та допоміжного персоналу відповідно до Частини-66В/Part-

66; 

різні категорії персоналу, який засвідчує ТОР, у залежності від 

передбаченого обсягу робіт; 

зміст переліку персоналу та порядок управління ним (з урахуванням Розділів 

1.10, 1.11 Частини 1 МОЕ). 

 

1.6.1. Категорії персоналу, який засвідчує ТОР, та допоміжного персоналу. 

 

Процедура має визначати привілеї, що надаються під схваленням за 

Частиною-145В для кожної категорії персоналу, який засвідчує ТОР. 

 

 Персонал, який засвідчує базове ТОР ПС (категорії C).  

 Допоміжний персонал базового ТОР ПС (категорії B1 (відповідних 

підкатегорій), B2 (відповідних підкатегорій));  

 Персонал, який засвідчує лінійне ТО ПС: 

 категорії B1 (відповідних підкатегорій); 

 категорії B2(відповідних підкатегорій); 

 категорії A (відповідних підкатегорій) (в індивідуальні сертифікаційні 

повноваження на кожну особу мають бути внесені записи стосовно завдань 

з ТОР, які ця особа уповноважена засвідчувати): 

• Перелік завдань з ТОР, у рамках виконання яких може бути 

авторизація (надано дозвіл на засвідчення). 

 Якщо організація з ТОР використовує спеціально підготовлений 

персонал, який засвідчує ТОР (такий як, персонал, який засвідчує ТОР, 

категорії А (відповідних підкатегорій), тощо), конкретний перелік 

затверджених завдань з ТОР (якщо застосовно до обсягу робіт 

організації з ТОР) має бути погоджений компетентним органом 

(УРДДАУ) шляхом процедури в цьому розділі МОЕ. Зверніть увагу на 

пункт AMC 145.A.30(g) AMC&GM до Частини-145В для типових 

завдань, які можуть бути дозволені після підготовки до завдань. 

 

 Персонал, який засвідчує ТОР двигунів (з використанням Форми 1 EMAR 

(EMAR Form 1) для передачі ТОР). 

 Персонал, який засвідчує ТОР компонентів (з використанням Форми 1 

EMAR (EMAR Form 1) для передачі ТОР). 

 Персонал, який засвідчує виконання спеціалізованих видів обслуговування 

(з використанням Форми 1 EMAR (EMAR Form 1) для передачі НК за 

рейтингом D1/послуг за рейтингом D5). 
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1.6.2. Персонал з перегляду льотної придатності. 
 

Якщо організація з ТОР  розробляє програму ТОР ПС або залучена до розробки 

(бере участь у розробці) та процесу схвалення програм ТОР ПС та/або перегляду 

льотної придатності ПС, цей пункт має бути розроблений. 

Цей пункт також застосовний до тих схвалених за Частиною-145В організацій з 

ТОР, які також є частиною експлуатуючих організацій ПС, які належать до 

військової техніки (наприклад, ПС, яке належать до військової техніки, та 

власником якого є схвалена організація з ТОР), та/або здійснюють перегляд 

льотної придатності ПС з метою отримання спеціального сертифіката льотної 

придатності відповідно до розділу ІV Правил сертифікації екземпляра 

державного повітряного судна України, затверджених наказом Міністерства 

оборони України від 07.02.2012 № 63 (із змінами і доповненнями), зареєстрованих 

в Міністерстві юстиції України 28.02.2012 за № 335/20648. 

Якщо цей пункт не використовується, то він має бути наведений з позначкою 

“Не застосовується”. 

 

 Перелік персоналу, залученого до розробки програм ТОР ПС та процесу 

схвалення програм ТОР ПС. 

 Вимоги до знань та досвіду. 

 Процедури видачі, розширення, продовження обсягу схвалення. 

 Записи про персонал. 

 

 Перелік персоналу з перегляду льотної придатності ПС. 

 Вимоги до знань та досвіду. 

 Процедури видачі, розширення, продовження обсягу схвалення. 

 Записи про персонал. 

Нижченаведений мінімум інформації, якщо застосовно, має бути 

збережений для кожної особи персоналу, що здійснює перегляд льотної 

придатності: 

(а) прізвище, ім’я та по батькові; 

(b) дата народження; 

(в) авторизація (повноваження) персоналу, який засвідчує ТОР; 

(d) досвід роботи в якості персоналу, який засвідчує ТОР, інших ПС (якщо 

застовно); 

(e) кваліфікація, що стосується схвалення (знання відповідних глав 

Частини-MВ та знання відповідних процедур перегляду льотної придатності); 

(f) обсяг авторизації (повноваження) на перегляд льотної придатності та 

посилання на індивідуальне  повноваження; 

(g) дата першої видачі авторизації (повноваження) на перегляд льотної 

придатності; та 

(h) за необхідності, термін дії авторизації (повноваження) на перегляд 

льотної придатності. 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0335-12?test=XNLMf5x.qwJgSr6wZiNM3Yo4HI4Fgs80msh8Ie6
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0335-12?test=XNLMf5x.qwJgSr6wZiNM3Yo4HI4Fgs80msh8Ie6
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0335-12?test=XNLMf5x.qwJgSr6wZiNM3Yo4HI4Fgs80msh8Ie6
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1.6.3. Зміст переліку(ів) персоналу, який засвідчує ТОР, та допоміжного 

персоналу. 

 

Цей перелік повинен містити принаймні нижченаведену основну інформацію 

(якщо застосовно): 

 

 прізвище, ім’я та по батькові; 

 категорія персоналу, який засвідчує ТОР; 

 ідентифікація персоналу з перегляду льотної придатності;  

 ідентифікація допоміжного персоналу для діяльності з базового ТОР; 

 функції; 

 ідентифікаційний номер авторизації (повноваження); 

 зразок підпису; 

 дата першої видачі повноваження (авторизації); 

 дата закінчення терміну дії повноваження; 

 обсяг/обмеження авторизації (повноваження); 

 тільки для персоналу, який засвідчує ТОР ПС, персоналу з перегляду 

льотної придатності ПС (якщо застосовно) та допоміжного персоналу – 

номер свідоцтва персоналу з ТО ПС (відповідно до Частини-66В/Part-66). 

 

1.6.4. Управління переліком (переліками). 

 

Ця процедура має деталізувати нижченаведене: 

 

 Ідентифікація переліків персоналу та управління ними. 

 Схвалення переліків згідно з Розділами 1.10 та 1.11 Частини 1 МОЕ. 

 Зберігання записів. 

 Тривалість/місце знаходження. 

 Тип документів (доказові документи, свідоцтва тощо). 

 

Перелік(и) персоналу можуть бути безпосередньо включені до цього розділу МОЕ 

або може бути зроблено посилання на окремий документ. У цьому випадку має 

бути надана інформація про його місцезнаходження та яким чином здійснюється 

оновлення та актуалізація переліків. 

Ці переліки персоналу, включені або видані окремо від основного МОЕ, є 

невід’ємною частиною схвалення організації з ТОР. Це означає, що ці переліки 

мають бути схвалені безпосередньо компетентним органом (УРДДАУ)  або через 

процедуру, яка була раніше схвалена компетентним органом (УРДДАУ) 

(дивитись Розділи 1.10 та 1.11 Частини 1 МОЕ). 
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1.7. Людські (трудові) ресурси 
Manpower resources 
145.A.70(a)7, 145.A.30(d) Частини-145В  

 

Організація з ТОР повинна бути здатною продемонструвати наявність 

достатніх людських ресурсів для підтримки всього обсягу схвалення. 

Організація з ТОР не декларує відсоток персоналу, який залучається, але має 

зазначити кількість персоналу, необхідного для виконання вимог Частини-145В. 

Відсутня необхідність щодо внесення змін (поправок) до цього розділу внаслідок 

поточних коливань, однак будь-який значний перерозподіл чи втрата персоналу 

або будь-яка зміна персоналу, яка впливає на схвалення, має бути зафіксована та 

повідомлена компетентному органу (УРДДАУ) відповідно до критеріїв, 

зазначених у Розділі 1.10 Частини 1 МОЕ. 

 

 Сумарний опис загальної кількості персоналу, включаючи всі 

нижченаведені категорії персоналу. 

Кількість персоналу, задекларованих у цьому МОЕ та крайній заявочній Формі 2 

EMAR (EMAR Form 2), має залишатися відповідною. 

 

 Розподіл загальної кількості персоналу за різними категоріями персоналу. 

Очікується зведена таблиця. 

 Персонал управління. 

 Персонал технічної підтримки. 

 Персонал системи якості. 

 Персонал, який засвідчує ТОР. 

 Допоміжний персонал базового ТОР. 

 Технічний персонал з ТОР, інший ніж персонал, який засвідчує ТОР, 

та допоміжний персонал. 

• Персонал з ТОР. 

• Персонал складів та структурного підрозділу щодо закупівель. 

• Персонал з підготовки кадрів. 

• Персонал за контрактом. 

 

За додатковими інструкціями щодо розробки цієї процедури зверніться до 

документу EASA “Foreign Part 145 – definition of the maintenance organisation’s 

staff number”, UG.CAO.00120-XXX. 

https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20B/B2.%20UG.CAO.00120%20Org%20staff%20number.pdf
https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20B/B2.%20UG.CAO.00120%20Org%20staff%20number.pdf
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1.8. Загальний опис виробничих об’єктів за всіма адресами, що підлягають 

схваленню 
General description of the facilities at each address intended to be approved 
145.A.70(a)8, 145.A.25(a)1, 145.A.25(a)2 Частини-145В, AMC 145.A.25(a) AMC&GM до 

Частини-145В, 145.A.25(b), AMC 145.A.25(b) AMC&GM до Частини-145В, 145.A.25(c)1, 

145.A.25(c)2, 145.A.25(c)3, 145.A.25(c)4, 145.A.25(c)5, 145.A.25(c)6, 145.A.75(d), 145.A.40(a)3 

Частини-145В, Додаток 3 до Частини-145В  

 

Цей розділ має докладно описувати кожний з виробничих об’єктів, на якому 

організація з ТОР має намір здійснювати ТОР. Усі виробничі об’єкти необхідно 

ідентифікувати в цьому розділі. Це має надати чітке уявлення про те, що 

пропонується для схвалення компетентним органом. Опис має охоплювати всі 

місця знаходження (виробничі площі/приміщення), проте рівень деталізації опису 

може залежати від рівня робіт, які організація з ТОР планує виконувати.  

Система захисту від погодних умов, пилу та інших забруднювачів повітря 

(фарба, дим тощо), захист ґрунтових вод, опалення/кондиціювання повітря, 

освітлення, захист від шуму, система безпеки (обмеженість доступу, 

протипожежний захист, безпека персоналу тощо) має описуватися або у вигляді 

схем (зображатися графічно), або у відповідному тексті. 

 

1.8.1. Основне місцезнаходження.  

Основне місцезнаходження – це головний офіс або юридична адреса (реєстрації) 

організації з ТОР, через який виконуються основні фінансові функції та 

оперативний контроль за діяльністю відповідно до Частини-145В. 

Необхідно зазначити адресу основного місцезнаходження організації, яка буде 

вказана в Сертифікаті схвалення організації з ТОР Форма 3 EMAR (EMAR 

Form 3) разом з адресами (адресою) виробничих(ої) баз(и). 

 

1.8.2. Поштова адреса (звичайна поштова адреса та електронна адреса).  

Поштова адреса організації з ТОР, яка буде використовуватися компетентним 

органом (УРДДАУ) для офіційного поштового зв’язку, має бути чітко визначена. 

Адреса(и) (юридична та поштова), в тому числі адреса(и) виробничих об’єктів 

(“Address, Address of Facility”), наводяться українською та англійською мовами. 

Крім того, для забезпечення ефективного та стабільного каналу зв’язку між 

компетентним органом (УРДДАУ) та організацією з ТОР, організація має 

створити/вказати “загальну” адресу електронної пошти (без посилання на 

прізвище/ім’я конкретної особи в адресі електронної пошти), яка буде 

використовуватися незалежно від будь-яких майбутніх змін персоналу. 

 

1.8.3. Виробничі об’єкти для базового ТОР.  

 

 Розміщення в ангарі (об’єкти ангара мають бути обладнані дверима). 

 Обладнання для забезпечення доступу до ПС/платформи/доки. 

 Спеціалізовані цеха/майстерні. 

 Умови навколишнього середовища. 

 Офісне приміщення для: (планування, технічних записів, якості, 

технічної бібліотеки, зберігання тощо). 
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1.8.4. Виробничі об’єкти для лінійного ТО (у кожному місці розташування), 

якщо застосовно.  

 

1.8.5. Виробничі об’єкти для ТОР двигунів/ДСУ та компонентів.  

 

1.8.6. Розташування (схеми) приміщень.  

У разі, якщо приміщення не належать організації, як наприклад, у випадку ангару, 

де відповідні площі/приміщення можуть бути орендовані або перебувати у 

спільному використанні, організація з ТОР повинна мати докази такої оренди та 

доступу до відповідних площ/приміщень. Інформацію про це необхідно зазначити 

в МОЕ. 

Для лінійного ТО ПС можуть бути необхідні ангари. У цьому випадку наявність 

відповідного ангару має бути показана, особливо у разі непогоди, для незначної 

запланованої роботи та довготривалого усунення дефекту. 

Примітка. Очікується, що вимога до Плану використання ангара для ПС буде 

знаходитися у Розділі 2.22 Частини 2 МОЕ, оскільки це пов’язано з 

План-графіком ТОР у людино-годинах. 
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1.9. Обсяг (перелік) робіт, передбачений організацією 
Organisation's intended scope of work 

145.A.70(a)9, 145.A.10 Частини-145В, AMC 145.A.10 AMC&GM до Частини-145В, 145.A.20 

Частини-145В, AMC 145.A.20 AMC&GM до Частини-145В, 145.A.42(c), 145.A.75(a), 

145.A.75(b), 145.A.75(c), 145.A.75(d), 145.A.75(e) Частини-145В, Додаток 2 до 

Частини-145В, Додаток 3 до Частини-145В  

 

Цей розділ повинен відображати коло робіт, що виконуються на кожному 

схваленому місці розташування. Якщо організація з ТОР виконує ТОР в декількох 

місцях, відповідний обсяг робіт має додатково деталізуватися для кожного 

місця розташування. Це має також стосуватися Розділу 1.8 Частини 1 та 

Розділу 5.3 Частини 5 МОЕ таким чином, щоб було чітко зрозуміло, які 

конкретні завдання виконуються в кожному місці. Обмеження обсягу схвалення 

можуть застосовуватися до випадку невеликих організацій з ТОР. 
This chapter must show the range of work carried out at each approved site. When a maintenance 

organisation is performing maintenance in multiple locations the corresponding scope of work shall 

additionally be detailed for each site. This shall also relate to chapters 1.8 & 5.3 in such a way that it 

can be clearly seen which specific tasks are performed at each location. Limitations to the scope of 

approval may apply to the case of small organisations. 

 

1.9.1. Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден. 
Aircraft Maintenance.  

 

Рекомендується використовувати один з нижченаведених двох способів: 
One of the two following possibilities is recommended: 
 

Рейтинг 

Утримувач 

Сертифіката типу 

(військового)/ 

Сертифіката типу/ 

Модель ПС Обмеження 

Рівень ТОР до 

вказаного нижче та 

включаючи 

нижченаведене: 

Базове 

ТОР 

Лінійне 

ТОР 

Rating МТС/TC Holder Aircraft Model Limitation 
Maintenance Level up to and 

including the following: 
Base Line 

A1       

A2       

A3       

A4       
 

Скорочення: (має бути внесено, якщо застосовно) 
Legend: (to be entered, if applicable) 
 

 Для кожного типу ПС має бути включено нижченаведене: 
The following shall be included for each A/C type:  

 у колонці “Утримувач Сертифіката типу (військового)/ 

Сертифіката типу”: інформація із колонки “Утримувач сертифіката 

типу або еквівалентного документу” таблиці Додатка 1 до AMC до 

Частини-66В із внесеними змінами; 
column “МТС/TC holder”: the information from the column “TC Holder or equivalent 

document” of the table in Appendix 1 to AMC to Military Part-66, as amended;  

 у колонці “Модель ПС”: інформація із колонки “Модель 

державного повітряного судна” з того ж Додатка 1 до AMC до 

Частини-66В із внесеними змінами; 
column “Aircraft Model”: the data from column “Model of the state aircraft” from the 

same Appendix 1 to AMC to Military Part-66, as amended;  
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 у колонці “Обмеження”: інформація із колонки “Внесення 

рейтингу типу державного повітряного судна” таблиці Додатка 1 до 

AMC до Частини-66В із внесеними змінами. Не треба зазначати тип 

ПС, якщо немає наміру вносити його до схваленого обсягу робіт. 
column “Limitation”: the information from the column “Type rating of the state aircraft 

endorsement” of the table in Appendix 1 to AMC to Military Part-66, as amended. The 

A/C type not intended to be included to the scope of approval should not be mentioned.  

У разі рейтингів групи, має бути зазначене кожне ПС, яке складає 

групу. 
In case of group rating, each aircraft composing the group shall be listed.  

 У колонці “Рівень ТОР”: обсяг діяльності з ТОР, погоджений 

компетентним органом. 
Column “Maintenance Level”: the scope of maintenance activity agreed by the 

Competent Authority.  

Щодо рівня ТОР мають бути зроблені нижченаведені пояснення: 

The following considerations shall be done on the maintenance level:  

 Обмеження щодо перевірок/завдань з ТОР мають використовувати 

найменування, які відповідають тим, що зазначені у даних утримувача 

Сертифіката типу (військового)/Сертифіката типу (наприклад, 

MRB/MPD (“Maintenance Review Board” – комісія з аналізу/контролю ТОР,  

“Maintenance Planning Document” – документ з планування ТОР). 
The limitation relative to the maintenance checks/tasks shall use the naming convention as 

referenced in МТС/TC Holder data (i.e. MRB/MPD).  

 У випадку непередбачуваного ТОР, такого як, але не обмежуючись,   значні 

ремонти та модифікації, які ще не описані в межах цього пункту, 

організація з ТОР має звернутися до компетентного органу. 
In case of unforeseen maintenance such as but not limited to major repairs and modifications 

that is not already described within this chapter, the maintenance organisations shall contact 

the competent authority.  

 Рівень ТОР призначений для того, щоб якомога конкретніше визначити 

максимально можливий обсяг дозволеного ТОР. Усунення дефекту, 

позапланові завдання, виконання сервісного бюлетеню, відкладені етапи 

роботи тощо вважаються включеними до обсягу робіт з лінійного ТО 

та/або базового ТОР, за умови, що процес прийняття рішення буде описано 

в процедурі, зазначеній у Розділі 2.28 Частини 2 МОЕ. Організації з ТОР, які 

не мають намірів виконувати усунення дефектів, мають виключити ці 

роботи (усунення дефектів) з Розділу 1.9 Частини 1 МОЕ. 
The maintenance level is intended to specifically identify the maximum extent of routine 

maintenance allowed. Defect rectification, out of phase tasks, SB, deferred items, etc., are 

considered included in the line and/or base maintenance scope of work, subject to the decision 

making process to be described in the MOE 2.28 procedure. A maintenance organisations not 

intending to perform defect rectification shall exclude defect rectification in the MOE 1.9.  

 Мають бути вказані обмеження щодо незапланованого лінійного ТО або 

можливостей базового ТОР (наприклад, “за виключенням ремонту 

конструкції”, “за виключення заміни шасі” тощо). 
Limitations to unscheduled line maintenance or base maintenance capability shall be stated 

(i.e. excluding structural repairs, excluding landing gear replacement, etc.)  
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або 
or 

Клас 

 
Class 

Рейтинг 

 
Rating 

Обмеження 

 
Limitation 

Базове 

ТОР 
Base 

Лінійне 

ТОР 
Line 

Повітряне 

судно 

(ПС) 
Aircraft 

А1 літаки понад 

5700 кг 
A1 Aeroplanes/  

above 5700 kg 

[Має вказуватись виробник або тип 

або серія чи група літака та/або 

завдання з ТОР (докладно описане)] 
[State aeroplane manufacturer or group or series 

or type and/or the maintenance task(s)] 

  

А2 літаки 5700 кг 

і менше 
A2 Aeroplanes/  

5700 kg and below 

[Має вказуватись виробник або тип 

або серія чи група літака та/або 

завдання з ТОР (докладно описане)] 
[State aeroplane manufacturer or group or series 

or type and/or the maintenance task(s)] 

  

А3 Вертольоти 
A3 Helicopters 

[Має вказуватись виробник або тип 

або серія чи група вертольота та/або 

завдання з ТОР (докладно описане)] 
[State helicopter manufacturer or group or series 

or type and/or the maintenance task(s)] 

  

А4 “Повітряні 

судна, інші ніж 

А1, А2, А3” 
A4 Aircraft other  

than A1, A2 and A3 

[Має вказуватись виробник або тип 

або серія чи група ПС та/або завдання 

з ТОР (докладно описане)] 
[State aircraft manufacturer or group or series or 

type and/or the maintenance task(s)] 

  

 

1.9.2. Технічне обслуговування та ремонт двигуна. 
Engine Maintenance.  

 

Рекомендується використовувати один з нижченаведених двох способів: 
One of the two following possibilities is recommended: 
 

Рейтинг Тип двигуна/ДСУ Обмеження Рівень ТОР 
Rating Engine/APU type Limitation Maintenance level 

В1    

В2    

B3    

 

 Тільки для двигунів мають бути зазначені в цій таблиці: 
For engines only, shall be mentioned in this table:  

 у колонці “Тип двигуна/ДСУ”: тип двигуна, як вказано у 

Переліку даних Сертифіката типу (TCDS) або еквівалентного 

документу цього двигуна; 
in column “Engine/APU type”: the engine type as listed in the engine TCDS or 

equivalent document; 

 у колонці “Обмеження”: варіант двигуна, як визначено у 

Переліку даних Сертифіката типу (TCDS) або еквівалентного 

документу цього двигуна; 
in the column “Limitation”: the engine variant as defined in the engine TCDS or 

equivalent document;  

 у колонці “Рівень ТОР”: має бути зазначений обсяг робіт, 

погоджений компетентним органом, та зроблено посилання на 

відповідні дані для ТОР; 
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in the column “Maintenance level”: the scope of work agreed by the Competent 

Authority, reference to the relevant maintenance data shall be made; 

 якщо ТОР, яке виконується за рейтингом В1 або В3, обмежено 

тільки виконанням бороскопічної інспекції, у МОЕ мають зазначатися 

типи двигунів/ДСУ, для яких діє таке обмеження щодо виконання 

бороскопічної інспекції; 
when the maintenance performed under B1 or B3 rating is limited to boroscoping 

inspections, the MOE shall specify the engine/APU types associated to the boroscoping 

technique limitation;  

 для поршневих двигунів, колонки “Тип двигуна/ДСУ” та 

“Обмеження”, мають містити таку інформацію: “Continental” та 

“Continental IO-360 Series” відповідно. 
for Piston engines, the column “Engine/APU type” and “Limitation” shall contain the 

data: “Continental” and “Continental IO-360” series respectively.  

 

 Тільки для ДСУ мають бути зазначені в цій таблиці: 
For APU only, shall be mentioned in the table: 

 у колонці “Тип двигуна/ДСУ”: тип ДСУ; 
in column “Engine/APU type”: the APU type;  

 у колонці “Обмеження”: варіант ДСУ, як визначено його 

розробником (виробником); 
in the column “Limitation”: the APU variant as defined by the OEM; 

  у колонці “Рівень ТОР”: має бути зазначений обсяг робіт, 

погоджений компетентним органом, та зроблено посилання на 

відповідні дані для ТОР. 
in the column “Maintenance level”: the scope of work agreed by the Competent 

Authority, reference to the relevant maintenance data shall be made.  
 

або 
or 

Клас 
Class 

Рейтинг 
Rating 

Обмеження 
Limitation 

Двигуни/ДСУ 
Engines/APU  

В1 Газотурбінні 
B1 Turbine  

[Має вказуватись тип чи серія двигуна та/або 

завдання з ТОР (докладно описане)] 
[State engine series or type and/or the maintenance task(s)] 

В2 Поршневі 
B2 Piston  

[Має вказуватись тип чи серія двигуна та/або 

завдання з ТОР (докладно описане)] 
[State engine series or type and/or the maintenance task(s)] 

В3 ДСУ 
B3 APU  

[Має вказуватись тип чи серія двигуна та/або 

завдання з ТОР (докладно описане)] 
[State engine series or type and/or the maintenance task(s)] 

 

1.9.3. Технічне обслуговування та ремонт компонентів. 
Component Maintenance.  

 

Цей пункт має вказувати виробника компонента або конкретний компонент 

та/або зроблено перехресне посилання на перелік можливостей. Мають бути 

включені шифр (номер за кресленням) компонента, рівень робіт, що виконуються. 

Посилання на відповідні дані для ТОР компонентів також мають бути додані. 
This section shall specify the component manufacturer or the particular component and/or cross refer 

to a referenced capability list. The part number and the level of work performed shall be included. The 

reference of the relevant CMM shall also be added. 
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“ПРИКЛАД” 
“EXAMPLE”  

Рейтинг 

Посилання на 

главу стандарту 

S1000D 

Шифр Найменування 
Дані для 

ТОР 
Рівень ТОР 

Цех/ 

майстерня 

Rating 
S1000D Chapter 

Reference 
P/N Designation CMM 

Maintenance  

level 
Work Shop 

С1 Система 

кондиціювання 

повітря та наддув  
C1 Air Cond & Press 

21      

С2 Обладнання 

автоматичного 

керування польотом  
C2 Auto Flight  

22      

С3 Зв’язкове і 

пілотажно-

навігаційне 

обладнання  
C3 Comms and Nav  

43      

С4 Двері – Люки  
C4 Doors – Hatches  

52      

С5 Система 

електропостачання і 

вогні  
C5 Electrical Power & Lights  

24      

С6 Обладнання  
C6 Equipment  

45      

С7 Двигун – ДСУ  
C7 Engine – APU  

77      

С8 Система 

керування ПС  
C8 Flight Controls  

57.40      

С9 Паливна система  
C9 Fuel – Airframe  

48      

С10 Гвинти 

вертольотів  
C10 Helicopter – Rotors  

62      

С11 Трансмісія 

вертольотів  
C11 Helicopter – Trans  

65      

С12 Гідравлічна 

система  
C12 Hydraulic Power  

29      

С13 Приладно-

інформаційна система  
C13 Indicating-recording 
system  

46      

С14 Шасі  
C14 Landing Gear  

32      

С15 Кисневе 

обладнання  
C15 Oxygen  

35      

С16 Повітряні гвинти  
C16 Propellers  

61      

С17 Пневматична і 

вакуумна системи  
C17 Pneumatic & Vacuum  

37      

С18 Пожежне 

обладнання/ 

Протикригова 

система/ 

Протидощова система  
C18 Protection ice/rain/fire  

30      

С19 Вікна  
C19 Windows  

56      

С20 Деталі 

конструкції  
C20 Structural  

54      
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Рейтинг 

Посилання на 

главу стандарту 

S1000D 

Шифр Найменування 
Дані для 

ТОР 
Рівень ТОР 

Цех/ 

майстерня 

Rating 
S1000D Chapter 

Reference 
P/N Designation CMM 

Maintenance  

level 
Work Shop 

С21 Водний баласт  
C21 Water Ballast  

41      

С22 Засоби 

збільшення тяги  
C22 Propulsion 

Augmentation  

84      

С51 Системи 

бойового 

застосування  
C51 Attack systems  

40      

С52 Радіолокаційна 

система/Засоби 

спостереження  
C52 Radar/Surveillance  

92      

С53 Системи 

озброєння  
C53 Weapons systems  

94      

С54 Засоби 

забезпечення безпеки 

екіпажу  
C54 Crew escape & Safety  

95      

С55 Безпілотні 

літальні 

апарати/засоби 

телеметрії  
C55 Drones/Telemetry  

96-30      

С56 Розвідка  

C56 Reconnaissance  
97      

С57 Засоби 

радіоелектронної 

боротьби  
C57 Electronic warfare  

99      

 

 Для рейтингу С, мають бути зазначені: 
For C rating, shall be mentioned: 

 

 у колонці “Рейтинг”: відповідний рейтинг за класом C, при 

чому, якщо деякі рейтинги С не використовуються, рядок рейтингу 

залишається порожнім; 
in the column “Rating”: the relevant class C rating, if some C ratings are not used, the 

line remains empty; 

 у колонці “Посилання на главу стандарту S1000D”: посилання 

на пункти глави стандарту S1000D; 
in the column “S1000D Chapter Reference”,  S1000D Chapter Reference;  

 у колонці “Шифр”, “Найменування”: деталізовано номер для 

посилань та найменування компонента згідно з даними для ТОР; 
in the column “P/N”, “Designation”: the detailed reference number and designation of 

the component as per CMM; 

  у колонці “Дані для ТОР”: посилання на керівництво з ТОР 

компонента (або еквівалентний документ); 
in the column “CMM”: the reference of the component maintenance manual (or 

equivalent document);  

 у колонці “Рівень ТОР”: обсяг, погоджений компетентним 

органом; 
in the column “Maintenance level”: the scope agreed by the Competent Authority; 
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  у колонці “Цех/майстерня”: цех базового ТОР, де 

безпосередньо виконується ТОР. 
in the column “Work shop”: the base maintenance shop where maintenance takes place. 

 

Якщо організація з ТОР веде окремий “Перелік можливостей”, то вищезазначена 

інформація має бути вказана у цьому переліку. У цьому випадку Розділ 1.9 

Частини 1 МОЕ має тільки стосуватися рейтингу, стандарту S1000D та має 

посилатися на Перелік можливостей (дивись нижченаведений приклад). 
When a maintenance organisation is managing a separate “capability list” the information addressed 

above shall be mentioned in this list. In this case the chapter 1.9 shall only address the rating, the ATA 

and shall refer to the capability list reference (see example below). 
 

“ПРИКЛАД” 
“EXAMPLE” 

Рейтинг S1000D Шифр 
Rating S1000D P/N 

С1 Система кондиціювання повітря та наддув  
C1 Air Cond & Press 

21 
Компоненти відповідно 

до Переліку можливостей 

№ ХХХХ 
Components in accordance with 

the capability list reference 

XXXX 

С2 Обладнання автоматичного керування польотом  
C2 Auto Flight  

22 

С3 Зв’язкове і пілотажно-навігаційне обладнання  
C3 Comms and Nav  

23-34 

С4 Двері – Люки  
C4 Doors – Hatches  

52 

 

Цей перелік, незалежно від того, чи включений він безпосередньо у МОЕ чи 

винесений окремо від МОЕ, є невід’ємною частиною схвалення. Це означає, що він 

має бути схвалений (шляхом прямого схвалення компетентним органом або 

непрямого схвалення організацією з ТОР згідно з процедурою, яка була попередньо 

схвалена компетентним органом (дивись Розділи 1.10, 1.11 Частини 1 МОЕ). 
This list, whatever included to or separated from the basic MOE, is an integral part of the approval. 

This means that it shall be approved (directly by the competent authority or indirectly by the 

maintenance organisation, through a procedure which has been previously approved by the competent 

authority (refers to Chapter 1.10, 1.11). 

 

1.9.4. Спеціалізовані види обслуговування. 
Specialised Services.  

 

1.9.4.1. Неруйнівний контроль з рейтингом D1. 
NDT with D1 Rating.  

 

Рейтинг D1 необхідний, якщо організація з ТОР має намір виконати завдання з 

НК, та передати таке завдання використовуючи Форму 1 EMAR (EMAR Form 1). 

За рейтингом D1 спроможність виконання ТОР визначається “методом НК”, 

який вказаний у переліку схвалення, незалежно від конкретного ПС, двигуна або 

компонента, який підлягає методу контролю. 
When the maintenance organisation intends to perform NDT tasks and release such tasks using an 

EMAR Form 1, the rating D1 is necessary. Under the D1 rating, the capability to perform 

maintenance is determined by the “NDT method” listed in the approval schedule, regardless the 

specific aircraft, engine or component which is subject to the inspection method. 
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“ПРИКЛАД” 
“EXAMPLE” 
 

Рейтинг Обмеження Детальний опис обмеження 
Rating Limitation Detail of limitation  

D1 

Неруйнівний 

контроль  
D1 Non-

Destructive  

Testing  

Капілярний/люмінесцентний метод(и) 
Penetrant Testing method(s) (PT) 

відповідно до технічних прийомів 

(методик), які наведені у 

Керівництві з неруйнівного 

контролю № XXXXX, 

схваленого призначеною особою 

з НК 3(ІІІ)-го рівня кваліфікації 
techniques in accordance to the NDT 

Manual reference XXXXX, approved by 

the Nominated NDT level 3 

Магнітопорошковий метод 
Magnetic Testing method (MT) 

Вихрострумовий метод 
Eddy current Testing method (ET) 

Ультразвуковий метод 
Ultrasonic Testing method (UT) 

Рентгенографічний/радіографічний метод 
Radiographic Testing method (RT) 

Термографічний метод 
Thermographic Testing method (TT) 

Ширографічний метод 
Shearographic Testing method (ST) 

 

 Для рейтингу D1,  має бути зазначено: 
For D1 rating, shall be mentioned: 

 у колонці “Рейтинг”: D1 Неруйнівний контроль; 
in column “Rating”: D1 Non-Destructive Testing; 

 у колонці “Обмеження”: має бути вказаний метод НК. 
in column “Limitation”: shall be quoted the NDT method.  

 

1.9.4.2. Неруйнівний контроль без рейтингу D1 (“під час ТОР”). 
NDT without D1 Rating (“in the course of maintenance”).  

 

Якщо організація з ТОР має намір виконати завдання з НК під іншим схваленим 

рейтингом (наприклад, як виконання частини ТОР на ПС за рейтингом А1, 

двигуна за рейтингом В1, компонентів за рейтингом С), то завдання з НК 

вважаються виконаними “під час ТОР”. 
When the maintenance organisation intends to perform NDT tasks under another approved rating (i.e. 

as part of the maintenance carried out on aircraft under rating A1, engines under rating B1, 

components under a C rating) the NDT tasks are considered done in the “course of maintenance”. 

 

 В цьому випадку, навіть якщо організації з ТОР не потрібно утримувати 

рейтинг D1, різні методи НК, що застосовуються під час ТОР, мають бути 

зазначені в цьому пункті для кожного схваленого місцезнаходження 

(виробничої бази) та майстерні/цеху. 
In this case, even if the maintenance organisation does not need to hold a D1 rating, the various 

NDT methods applied during maintenance shall be listed in this paragraph for each approved 

site and workshop.  

 

 

 

 

 

                                                 
 За додатковою інформацією зверніться до Розділу 3.11 Частини 3 MOE 

Refer to chapter 3.11 for further details   
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1.9.4.3. Спеціалізовані послуги з ТОР з рейтингом D5. 
Specialised Services Maintenance with D5 Rating.  

 

Рейтинг D5 необхідний, якщо організація з ТОР має намір виконати завдання з 

ТОР на озброєнні, засобах ураження і конкретних піротехнічних системах, та 

передати таке завдання використовуючи Форму 1 EMAR (EMAR Form 1).  
When the maintenance organisation intends to perform maintenance tasks on arms, munitions and 

pyrotechnic systems specific and release such tasks using an EMAR Form 1, the rating D5 is 

necessary.  

 

Такі послуги (за класом “Спеціалізовані види обслуговування” рейтингом D5 

“Озброєння, засоби ураження і конкретні піротехнічні системи”) надають 

спеціалізовані організації з ТОР/структурні підрозділи (технічна позиція 

підготовки ракет/спеціальна інженерна служба) експлуатуючих організацій 

(наприклад, організації, що виконують модернізацію, ремонт та продовження 

ресурсу керованих авіаційних засобів ураження, а також підготовку до їх 

застосування). 
Such services (under class “Specialised Services” rating D5 “Arms, Munitions and Pyrotechnic 

Systems Specific”) are provided by the specialised organisation/the operating organisation’s 

armament workshop (the technical area of missiles maintenance/the specialised engineering service). 

 

 Спеціалізовані послуги з ТОР з рейтингом D5 мають бути 

деталізовані у цьому підпункті. 
Specialised Services Maintenance with D5 rating shall be detailed in this point.  

 

1.9.5. Інші (додаткові) значні види діяльності. 
Additional Significant Activities.  

 

 Кожні спеціалізовані завдання з ТОР, такі як, але не обмежуючись, 

ремонт виробів із композитних матеріалів*, фарбування, зварювання, 

механічна обробка, неруйнівні інспекції, мають бути деталізовані у 

цьому пункті. 
Each specialised maintenance tasks such as but not limited to composite repairs*, 

painting, welding, machining, NDI, shall be detailed in this paragraph.  

 

 Ці спеціалізовані послуги з ТОР мають бути деталізовані для кожного 

схваленого місця знаходження (виробничої бази) та майстерні/цеху. 
These specialised services maintenance shall be detailed for each approved site and 

workshop. 
 

Слід зазначити, що такі спеціалізовані завдання з ТОР, можливо, 

необхідно буде виконувати за певних умов (наприклад, фарбування ПС 

розглядається як завдання з базового ТОР, і тому, крім зазначення 

такої діяльності в цьому пункті, необхідно додатково включити до 

обсягу схвалення базового ТОР). 
It has to be noted that those specialised maintenance tasks may need to be carried out under 

specific conditions (i.e. aircraft painting is considered to be a base maintenance task and therefore 

a base maintenance scope of approval is required in addition to listing such activity in this 

chapter).  
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* За додатковими інструкціями щодо розробки цієї процедури зверніться до 

документу EASA “Foreign Part 145 – Composite Workshop”, UG.CAO.00135-XXX. 
* For further guidance on how to develop this procedure, refer to the “Foreign Part 145 – Composite 

Workshop”, UG.CAO.00135-XXX). 

 

1.9.6. Виготовлення частин відповідно до 145.А.42(с) Частини-145В. 
Parts Fabrication as per Military Part-145 145.A.42(c).  

 

 Якщо застосовно, цей пункт має зробити посилання на той факт, що 

організація з ТОР може виготовляти частини під час ТОР, за умови, 

яка зазначена в Розділі 2.9 Частини 2 MOE (де і має бути внесена 

конкретна процедура виготовлення частин). 
If applicable, this paragraph shall make reference to the fact that the maintenance 

organisation may fabricate parts in the course of maintenance, subject to the condition 

specified in MOE 2.9 (where the specific parts fabrication procedure is to be entered).  
 

 Виготовлення частин має розглядатися як виконання ТОР в рамках 

схваленого рейтингу (наприклад, як виконання частини ТОР на ПС 

відповідно за рейтингом А1, двигуна за рейтингом В1, компонента за 

рейтингом С). 
The part fabrication is to be considered under an approved rating (i.e. as part of the 

maintenance carried out on aircraft under rating A1, engines under rating B1, 

components under a C rating).  

 

За додатковими інструкціями щодо розробки цієї процедури зверніться до МРДА-

08/17 та до документу EASA “Foreign Part 145 – Fabrication of Parts”, 

UG.CAO.00131-XXX. 
For further guidance on how to develop this procedure, refer to the “МРДА-08/17” and to the 

“Foreign Part 145 – Fabrication of Parts, UG.CAO.00131-XXX). 

https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20B/B17.%20UG.CAO.00135%20Composite%20Workshop.pdf
https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20B/B13.%20UG.CAO.00131%20fabrication%20of%20parts.pdf
https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20B/B13.%20UG.CAO.00131%20fabrication%20of%20parts.pdf
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1.10. Процедура повідомлення УРДДАУ щодо змін в діяльності організації з 

ТОР/схвалення/місцезнаходження/персоналу 
Notification procedure to the NMAA regarding changes to the organisation’s 

activities/approval/location/personnel 

145.A.70(a)10 Частини-145В, AMC 145.A.80 AMC&GM до Частини-145В, 145.A.85, 

145.A.15 Частини-145В, AMC 145.A.15 AMC&GM до Частини-145В, 145.A.85, Додаток 1 

до AMC&GM до Частини-145В (до АМС 145.В.20(а)), Додаток 3 до AMC&GM до 

Частини-145В (до АМС 145.А.15) 

 

1.10.1. Повідомлення про зміни. 
 

Організація з ТОР має повідомити компетентний орган (УРДДАУ) про будь-яку 

пропозицію щодо здійснення будь-яких з нижченаведених змін, до того, як такі 

зміни відбудуться. 

 

Рекомендується використання таблиці відповідно до нижченаведеного 

прикладу, який необхідно пристосувати до сфери діяльності організації з 

ТОР. 

 

“ПРИКЛАД” 

  

Тип зміни Приклад зміни 
Документація, що має бути 

надана УРДДАУ 

А
Д

Р
Е

С
И

 

Зміна найменування 

організації з ТОР 
 

Форма 2 EMAR +  

Свідоцтво про реєстрацію +  

змінені аркуші (сторінки) MOE та 

пов’язаних документів (якщо 

застосовно) +  

супровідний лист 

Зміна поштової адреси 

організації з ТОР без будь-

якої зміни місцезнаходження 

виробничої бази ТОР 

 

Змінені аркуші (сторінки) MOE та 

пов’язаних документів (якщо 

застосовно) +  

супровідний лист 

Зміна місцезнаходження/ 

виробничих об’єктів 

організації з ТОР без або зі  

зміною обсягу робіт з ТОР 

 Зміна адреси основного 

місцезнаходження організації з 

ТОР; 

 зміна адреси схваленого 

виробничого об’єкта (бази 

ТОР); 

 схвалення додаткових 

виробничих об’єктів або 

скорочення/закриття схвалених 

виробничих об’єктів; 

 модифікація, розширення, 

скорочення або реорганізація 

схвалених виробничих об’єктів 

(наприклад, додавання 

побудованих робочих зон, 

таких як ангар, офісне 

приміщення або майстерня/цех 

в рамках схвалених 

виробничих об’єктів) 

Форма 2 EMAR +  

Свідоцтво про реєстрацію (у 

випадку зміни адреси основного 

місцезнаходження) +  

змінені аркуші (сторінки) MOE та 

пов’язані з ними документи (якщо 

застосовно) +  

супровідний лист 

Розширення або перенесення 

офісних приміщень/складу 

(перекомпонування 

виробничих площ) 

 

Змінені аркуші (сторінки) MOE та 

пов’язаних документів (якщо 

застосовно) +  

супровідний лист 
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Тип зміни Приклад зміни 
Документація, що має бути 

надана УРДДАУ 
П

Е
Р

С
О

Н
А

Л
 

Зміна відповідального 

керівника або утримувачів 

Форми 4 EMAR, визначених у 

Розділі 1.3 Частини 1 МОЕ 

 Форма 2 EMAR +  

документи, що підтверджують 

повноваження відповідального 

керівника +  

Форма(и) 4 EMAR +  

змінені аркуші (сторінки) MOE та 

пов’язані з ними документи (якщо 

застосовно) +  

супровідний лист 

Скорочення або збільшення 

кількості персоналу, коли 

така зміна: 

 складає більше 10% від 

загальної  чисельності 

персоналу, яка 

задекларована у Розділі 1.7 

Частини 1 MOE; або 

 впливає на схвалення. 

Примітка: У цих випадках 

розглядається як постійний 

персонал (з повною 

зайнятістю), так і персонал, 

що залучений (працює) за 

контрактом/трудовою угодою 

 Скорочення 11 осіб персоналу, 

в той час як для підтримання 

схвалення необхідно 100 осіб; 

 весь персонал, який засвідчує 

ТОР на певному типі ПС за 

рейтингом А1, залишив 

організацію з ТОР 

Форма 2 EMAR +  

змінені аркуші (сторінки) MOE та 

пов’язані з ними документи (якщо 

застосовно) +  

супровідний лист 

 

О
Б

С
Я

Г
 Р

О
Б

ІТ
 З

 Т
О

Р
 

Будь-яка зміна обладнання, 

інструментів, матеріалів, що 

може вплинути на схвалення 

 Форма 2 EMAR +  

змінені аркуші (сторінки) MOE та 

пов’язані з ними документи (якщо 

застосовно) +  

супровідний лист 

Скорочення або розширення 

обсягу робіт з ТОР або обсягу 

схвалення за рейтингом Ах 

 Додавання/видалення рейтингу 

Ах; 

 додавання до обсягу схвалення 

нового ПС із рейтингу Ах; 

 розширення обсягу схвалення з 

лінійного ТО до базового ТОР; 

 розширення рівня 

періодичного ТО ПС, який вже 

включений до обсягу 

схвалення організації; 

 додавання типу двигуна, який 

встановлений на вже 

схваленому типі/моделі ПС із 

рейтингу Ах 

Форма 2 EMAR +  

змінені аркуші (сторінки) MOE та 

пов’язані з ними документи (якщо 

застосовно) +  

супровідний лист 

Скорочення або розширення 

обсягу робіт з ТОР або обсягу 

схвалення за рейтингом Bх 

 Додавання/видалення рейтингу 

Bx; 

 додавання до обсягу схвалення 

нового типу двигуна з рейтингу 

Bx; 

 розширення рівня ТОР з 

ремонту до капітального 

ремонту (“overhaul”) для 

двигуна, який вже включено до 

схвалення 

Форма 2 EMAR +  

змінені аркуші (сторінки) MOE та 

пов’язані з ними документи (якщо 

застосовно) +  

супровідний лист 

Скорочення або розширення 

обсягу робіт з ТОР або обсягу 

схвалення за рейтингом Сх 

 Внесення номера за 

кресленням (шифру “P/N”) до 

обсягу робіт з ТОР, що вимагає 

нового рейтингу Cx 

Форма 2 EMAR +  

змінені аркуші (сторінки) MOE та 

пов’язані з ними документи (якщо 

застосовно) +  

супровідний лист 

Внесення або видалення робіт 

з ТОР із схваленого переліку 

в межах вже існуючого 

схвалення за рейтингом “C”, 

 Змінені аркуші (сторінки) MOE та 

пов’язаних документів (якщо 

застосовно) +  

супровідний лист 
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Тип зміни Приклад зміни 
Документація, що має бути 

надана УРДДАУ 

у разі, якщо організація з ТОР 

вже має у схваленому 

переліку роботи, аналогічні за 

технологією виконання, та 

компоненти, які належать до 

вже схваленої глави 

S1000D/АТА (відноситься до 

Розділу 1.9 Частини 1 МОЕ) 

Внесення або видалення 

методу неруйнівного 

контролю  за рейтингом D1 

 

Форма 2 EMAR +  

змінені аркуші (сторінки) MOE та 

пов’язані з ними документи (якщо 

застосовно) +  

супровідний лист 

Внесення будь-яких 

спеціалізованих послуг (видів 

обслуговування), які 

виконуються під час ТОР за 

будь-яким рейтингом 

 Внесення зварювальних робіт 

за будь-яким рейтингом; 

 внесення фарбувальних робіт 

за будь-яким рейтингом; 

 внесення робіт з термообробки 

за будь-яким рейтингом; 

 внесення робіт з тестування 

шляхом постукування (“tap 

test”) 

Форма 2 EMAR +  

змінені аркуші (сторінки) MOE та 

пов’язані з ними документи (якщо 

застосовно) +  

супровідний лист 

 

П
Р

О
Ц

Е
Д

У
Р

И
 

Будь-яка зміна процедур, яка 

може вплинути на схвалення 
 

Форма 2 EMAR +  

змінені аркуші (сторінки) MOE та 

пов’язані з ними документи (якщо 

застосовно) +  

супровідний лист 

Будь-яка зміна до MOE та 

пов’язані з ним 

процедури/переліки, яка не 

впливає на схвалення 

 Перелік персоналу, який 

засвідчує ТОР, та допоміжного 

персоналу; 

 перелік можливостей (обсягу 

робіт з ТОР (Capability List); 

 перелік організацій 

(підрядників); 

 перелік несхвалених 

організацій; 

 перелік/зразки заповнення 

внутрішніх форм; 

 друкарські помилки в МОЕ 

Змінені аркуші (сторінки) MOE та 

пов’язаних документів (якщо 

застосовно) +  

супровідний лист 

 

Крім того, ця процедура має також деталізувати: 

 коли необхідно повідомляти про зміну (організація з ТОР має 

повідомляти про всі наміри щодо проведення будь-яких змін до їх 

впровадження); 

 випадки, коли необхідно провести внутрішній аудит системи якості; 

 хто в організації з ТОР відповідає за повідомлення про зміну. 

 

До проведення аудиту компетентним органом (УРДДАУ) під час первинного 

схвалення або розгляду заявок на зміну схвалення, організація з ТОР має провести 

внутрішній аудит відповідно до процедури аудиту якості, наведеної в Розділі 3.1 

Частини 1 її МОЕ, для того, щоб підтвердити, що процеси, площі, діяльність та 

персонал були перевірені та пройшли аудит якості, а також показали задовільну 

відповідність всім застосовним вимогам Частини-145В. Відповідний звіт з 

аудиту разом із заявою про відповідність за підписом керівника з якості, мають 
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бути надані компетентному органу (УРДДАУ) для подальшого розгляду 

відповідальним інспектором. 

Вимога щодо проведення такого внутрішнього аудиту, як частини будь-якої 

заявки на зміну, має бути включена до процедури, наведеної в цьому Розділі 1.10 

Частини 1 МОЕ. 

 

1.10.2. Зміни, які не вимагають поправки (внесення змін) до схвалення. 

 

 У випадку, коли організація з ТОР тимчасово не має всіх необхідних 

інструментів, обладнання, матеріалів, даних для ТОР тощо, 

компетентний орган має бути поінформований, щоб визначити, чи 

існує необхідність у зміні схвалення, або якщо воно може бути 

підтримане за додаткових умов. 
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1.11. Процедури внесення змін до МОЕ, включаючи, якщо застосовно, 

делеговані процедури 
MOE amendment procedures including, if applicable, delegated procedures 

145.A.70(a)11, 145.A.70(a)12 Частини-145В, GM 145.A.70(a) AMC&GM до Частини-145В, 

145.A.70(b), 145.A.70(c), 145.A.85, 145.A.65(b)2 Частини-145В, AMC 145.A.65(b), AMC 

145.A.65(b)(2) AMC&GM до Частини-145В, Додаток 3 до Частини-145В, AMC до 

Додатку 3 до Частини-145В 
 

Керівник з якості несе відповідальність за регулярний перегляд МОЕ та, у разі 

необхідності, внесення змін, включаючи керівництва (настанови), пов’язані з 

процедурами, та подання запропонованих змін (поправок) до компетентного 

органу (відповідальному інспектору). 

До МОЕ та пов’язані з ним документи та переліки мають бути, за необхідності, 

внесені зміни (поправки), щоб воно залишалося актуальним описом організації з 

ТОР. 

 

1.11.1. Зміни (поправки) до МОЕ. 
 

Ця процедура має містити, принаймні, процедуру внесення змін (поправок) до 

МОЕ, що включає нижченаведене. 

 

 Особа, відповідальна за внесення змін до МОЕ. 
 

 Визначення другорядних та головних змін (поправок) до МОЕ та 

пов’язаний процес їх схвалення. 
 

 Визначення критеріїв для нової видачі та/або нового видання (ревізії) 

(в залежності від прийнятої нумерації системи ревізій МОЕ). 
 

 Записи про сертифікат схвалення за Частиною-145В, схвалення МОЕ і 

подальші зміни (поправки): 

 Лист про схвалення від компетентного органу (якщо 

застосовно). 

 Сертифікат схвалення за Частиною-145В та/або додатки 

(перелік схвалення організації з ТОР), що стосуються змін в 

діяльності організації з ТОР/схвалення/місцезнаходження/персоналу 

та/або нової видачі МОЕ. 
 

1.11.2. Процедури, переліки та форми, пов’язані з МОЕ. 
 

Мінімумом процедур/переліків, що підлягають розгляду, є всі ті, що визначені в 

АМС 145.А.70(а) AMC&GM до Частини-145В, та є невід’ємною частиною МОЕ. 

Крім того, МОЕ разом з відповідними процедурами має охоплювати всі аспекти 

проведення ТОР, включаючи надання та контроль спеціалізованих послуг (видів 

обслуговування) та встановлювати стандарти, за якими організація з ТОР має 

намір працювати. 

 

Ця процедура має містити, принаймні, нижченаведене: 
 

 Зведену таблицю відповідних процедур та переліків: 
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“ПРИКЛАД” 

Тип документа 

Посилання на 

документ 

(введіть 

унікальний 

ідентифікаційний 

код для кожного 

документа) 

Непряме 

схвалення* 

(Так/Ні) 

Ким схвалюється*/ 

У випадку 

непрямого 

схвалення, введіть 

позначення 

призначеної 

відповідальної 

особи 

Другорядні зміни 

(поправки), 

відносно яких 

непряме схвалення 

обмежено (за 

погодженням із 

відповідальним 

інспектором) 

Керівництво з 

процедур, які пов’язані 

з МОЕ** 

    

Перелік персоналу, 

який засвідчує ТОР, та 

допоміжного персоналу 

    

Перелік робіт у 

майстерні/цеху 
    

Перелік несхвалених 

організацій 
    

Перелік місць 

проведення лінійного 

ТО 

    

Керівництво з 

неруйнівного контролю 
    

(…)     

 

* Коли надано непряме схвалення, важливо, щоб у пункті 1.11.3 цього розділу були 

описані межі привілеїв непрямого схвалення. Навіть якщо документ підлягає 

непрямому схваленню, у випадку зміни, що впливають на обсяг робіт, цей 

документ має бути схвалений УРДДАУ (наприклад, внесення номера за 

кресленням (шифру “P/N”) до обсягу робіт з ТОР, що належить новому рейтингу 

Cx). 
 

** Якщо організація з ТОР розробляє процедури другого рівня (наприклад, щоб 

деталізувати процеси ТОР на кожній ділянці/цеху), ці процедури мають бути 

зібрані в окреме керівництво (наприклад, у керівництво з процедур, які пов’язані з 

МОЕ ), яке також має бути зазначено в цій таблиці. 

 

 Визначення критеріїв для нової видачі та/або нового видання (ревізії). 

 

1.11.3. Процес схвалення. 

 

 Пряме схвалення: 

 

 Процедура має, принаймні, описувати процес, якого 

дотримуються для отримання схвалення від компетентного органу. 

 

 Непряме схвалення:  

 



 43 

 перелік документів, для яких надано привілей непрямого 

схвалення, має бути внесено до таблиці, зазначеної в пункті 1.11.2 

цього розділу; 

 для кожного вищезазначеного документа процедура має, 

принаймні, містити: 

• визначення другорядних та головних змін (поправок). 

Зокрема, межі змін, які можуть бути схвалені за процедурою 

непрямого схвалення, для кожного документа мають бути 

обмежені другорядними змінами (незначними поправками) (це 

може бути безпосередньо зазначено в таблиці, яка наведена в 

пункті 1.11.2, дивись приклад); 

• особу, відповідальну за внутрішнє схвалення відповідних 

документів (може бути безпосередньо зазначено в таблиці, 

наведеній в пункті 1.11.2, дивись приклад); 

• повідомлення компетентному органу про таке схвалення; 

• запис про таке непряме схвалення. 

 

У разі другорядної зміни (МОЕ та/або пов’язаних з ним процедур та переліків) 

керівнику з якості може бути делеговано право непрямого схвалення, якщо 

відповідна процедура в межах цього Розділу 1.11 Частини 1 МОЕ схвалена 

УРДДАУ. Таке делегування базується на спроможності системи якості 

організації з ТОР адекватно відповідати вимогам Частини-145В. Ця 

спроможність, як правило, не може бути продемонстрована під час первинного 

схвалення. Організація з ТОР має продемонструвати свою здатність керувати 

системою якості, щоб мати право на такий привілей непрямого схвалення. 

У будь-якому випадку компетентний орган (УРДДАУ), що здійснює нагляд, 

повинен отримувати копії та підтверджувати отримання всіх другорядних змін, 

щодо яких застосована процедура непрямого схвалення. 

 

1.11.4. Перелік застосовних правил, керівних та методичних документів. 
 

Цей пункт є необов’язковим та може бути використаний для опису того, як 

організація з ТОР забезпечує, щоб МОЕ та пов’язані з ним процедури/переліки 

залишалися оновленими відповідно до чинних правил, керівних та методичних 

документів у галузі державної авіації. 

 

Цей пункт призначений для того, щоб навести в ньому перелік застосовних 

правил, керівних та методичних документів, включаючи їх статус ревізії, які 

були використані під час розробки поточного видання МОЕ, та пов’язаних з ним 

процедур/переліків. 

Система якості відповідає за оцінку будь-якої ревізії діючих правил, керівних та 

методичних документів на предмет їх можливого впливу на процедури/переліки 

організації з ТОР та внесення до них необхідних змін. 

 

Очікується, що МОЕ та пов’язані з ним процедури/переліки будуть змінені до 

дат набуття чинності, зазначених у відповідних правилах, керівному та 

методичному документі. 
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ЧАСТИНА 2.   ПРОЦЕДУРИ ТОР 
PART 2.                 MAINTENANCE PROCEDURES 

 

2.1. Оцінка постачальників та процедура контролю контракту/угоди на 

виконання завдання 
Supplier evaluation and contract/tasking control procedure 
145.A.42(a), 145.A.75(b) Частини-145В, AMC 145.A.75(b) АМС&GM до Частини-145В 

 

2.1.1. Типи постачальників (провайдерів) компонентів/частин/ матеріалів та 

послуг з технічного обслуговування та ремонту. 

У цьому пункті використовуються нижченаведені терміни, щоб 

стандартизувати номенклатуру для різних можливих постачальників 

компонентів/частин/матеріалів та послуг з технічного обслуговування та 

ремонту. 

 

Постачальники 

(провайдери) 

компонентів/ча

стин/матеріалів 

та послуг з 

ТОР 

Будь-яке джерело компонентів, матеріалів та послуг з 

ТОР, що не належать до організації з ТОР. Будь-який 

постачальник (провайдер) може мати відношення до однієї 

з нижченаведених категорій: 

постачальник; 

організація (підрядник) з якою укладено контракт 

(договір)/угоду на виконання завдання як зазначено в 

підпункті 145.A.70(a)(16) Частини-145В; 

організація (несхвалена організація) з якою укладено 

контракт (договір)/угоду на виконання завдання як 

зазначено в пункті 145.A.75(b) Частини-145В. 

Постачальник Будь-яке джерело (виробник обладнання (оригінального), 

утримувач сертифіката типу, дистриб’ютор частин 

(деталей), експлуатуюча організація, організація з ТОР 

тощо) від якого організація з ТОР отримує (закуповує) 

матеріали, стандартні деталі, компоненти повітряних 

суден, які будуть використані для ТОР згідно з її 

схваленням за Частиною-145В. 

 

Перелік постачальників має бути керованим під контролем 

підрозділу з якості. 

До цих постачальників не належать постачальники 

інструментів (обладнання) та постачальники послуг з 

калібрування (повірки) інструментів (засобів вимірювальної 

техніки), які мають бути описані та наведені в Розділі 2.4 

Частини 2 МОЕ. 

Організація 

(підрядник) з 

якою укладено 

контракт 

(договір)/угоду 

на виконання 

завдання як 

Організація (підрядник), що виконує завдання під власним 

дозволом/схваленням, зокрема організація з ТОР, яка 

здійснює ТОР під власним схваленням за Частиною-145В 

для іншої схваленої за Частиною-145В організації з ТОР. 

Перелік цих організацій (підрядників) має бути наведено в 

Розділі 5.4 Частини 5 МОЕ. 
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зазначено в 

підпункті 

145.A.70(a)(16) 

Частини-145В 

Організація 

(несхвалена 

організація) з 

якою укладено 

контракт 

(договір)/угоду 

на виконання 

завдання як 

зазначено в 

пункті 

145.A.75(b) 

Частини-145В 

Організація, що не схвалена належним чином за Частиною-

145В, яка виконує лінійне ТО ПС, або легке ТО двигунів, або 

ТО інших компонентів ПС, або надає спеціалізовані 

послуги, як організація з ТОР, з якою укладено контракт 

(договір)/угоду на виконання завдання для організації з ТОР, 

належним чином схваленої за Частиною-145В.  

Перелік цих організацій (несхвалених організацій, що 

працюють відповідно до вимог (під контролем) системи 

якості схваленої за Частиною-145В організації з ТОР) має 

бути наведено в Розділі 5.2 Частини 5 МОЕ. 

 

 Визначення постачальників компонентів, стандартних частин, 

матеріалів. 

 Джерела постачання (наприклад, проектувальник, виробник 

обладнання (оригінального), схвалений виробником дистриб’ютор, 

роздрібний продавець, експлуатуюча організація тощо).  

 Номенклатура постачання (наприклад, компоненти, сировина та 

витратні матеріали, запасні частини, інгредієнти тощо). 

 

 Визначення організацій (підрядників). 

 Джерела послуг (наприклад, схвалена за Частиною-145В організація з 

ТОР та відповідні схвалені рейтинги/номер схвалення/завдання з ТОР, 

спеціалізоване підприємство/установа та відповідні дозвільні 

документи (рішення, ліцензії тощо)/завдання з ТОР). 

 Види послуг (наприклад, ремонт компонентів, спеціалізована робота 

(комплекс робіт з оцінки на відповідність технічним вимогам), лінійне 

ТО тощо). 

 

 Визначення організацій, залучених до виконання ТОР. 

 Джерела послуг (наприклад, несхвалена організація, що працює 

відповідно до вимог (під контролем) системи якості схваленої за 

Частиною-145В організації з ТОР та відповідна кваліфікація/ завдання 

з ТОР). 

 Види послуг (наприклад, ТО компонентів, спеціалізована робота 

тощо). 

 

2.1.2. Моніторинг постачальників (провайдерів). 

 

Для кожної категорії постачальника (провайдера), зазначеного в попередньому 

пункті, має бути описаний відповідний процес прийняття (затвердження) та 

моніторингу. У випадку залучення несхвалених організацій, процес прийняття 
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(затвердження) та моніторингу має відповідати вимогам AMC 145.A.75(b) 

АМС&GM до Частини-145В. 

 

 Первинне схвалення кожного типу постачальника (провайдера): 

 процеси відбору; 

 внутрішній процес прийняття (затвердження); 

 видача внутрішніх авторизацій (наприклад, обсяг авторизації, термін 

дії тощо); 

 складання переліку постачальників, підрядників та несхвалених 

організацій, залучених до виконання ТОР; 

 внутрішня розсилка переліку – доступ до/авторизація переліку в 

електронному виді. 

 

 Моніторинг переліків кожного типу постачальника (провайдера) 

порівняно з внутрішньою авторизацією: 

 результати вхідного контролю, результати аудитів, можливі внутрішні 

обмеження тощо; 

 оцінка наданої послуги; 

 оновлення переліку; 

 скасування внутрішньої авторизації (коли застосовно). 

 

 Управління замовленнями на закупівлю у схвалених/затверджених 

постачальників (провайдерів). 

 

 Записи про інформацію про постачальників (провайдерів): 

 документи (файли); 

 тривалість/місце розташування; 

 тип документів (сертифікати, звіти про аудит, результати вхідного 

контролю тощо). 
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2.2. Приймання/інспекція компонентів ПС та матеріалів від зовнішніх 

підрядників/організацій 
Acceptance/inspection of aircraft components and material from outside 

contractors/organisations 
145.A.42(a), 145.A.42(b), 145.A.42(c) та 145.A.42(d) Частини-145В, AMC 145.A.42(a), GM 

145.A.42(a), AMC 145.A.42(a)4, AMC 145.A.42(a)5 та AMC 145.A.42(b) АМС&GM до 

Частини-145В, M.A.501(a), M.A.501(c) та M.A.501(d) Частини-МВ 

Цей розділ має описувати процедури отримання компонентів, частин (деталей), 

матеріалів, що надходять від зовнішніх організацій, від таких як, наприклад, 

постачальники, підрядники тощо. 

 

2.2.1. Сертифікація компонентів/матеріалів. 

Очікується, що в цьому пункті будуть визначені документи про передачу/випуск 

(супровідна документація), які очікуються/приймаються для кожного типу 

частини/матеріалу залежно від їхнього статусу (нового/використаного). 

Рекомендується розробити таблицю з переліком усіх випадків, для чіткого 

посилання на інспекторський персонал. 

 

“ПРИКЛАД” 

 Нові частини 

  

СТАТУС “НОВИЙ” 

тип частини (деталі)/матеріалу документ, який очікується 

стандартні деталі 
AMC 145.A.42(a)4 

Варіант 1: коли частина/матеріал 

закуповується безпосередньо від 

виробника, очікується сертифікат 

відповідності, виданий виробником. 

Варіант 2: коли частина/матеріал 

закуповується через стороннього 

постачальника (наприклад, 

дистриб’ютора, експлуатуючу 

організацію, організацію з ТОР тощо), 

супровідна документація частини/ 

матеріалу, має містити: 

 сертифікацію частини/матеріалу 

на відповідність застосовному 

стандарту/специфікації, та; 

 ідентифікацію джерела 

виробництва, та; 

 ідентифікацію джерела 

постачальника. 

За варіантом 2 вищезазначена 

інформація може бути включена в 

один єдиний сертифікат відповідності, 

виданий постачальником (що містить 

перехресне посилання на сертифікат 

відповідності виробника) або може 

складатися з інших документів, таких 

матеріали  

(сировина та/або витратні матеріали) 
AMC 145.A.42(a)5 
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як, наприклад, сертифікат 

відповідності, виданий виробником з 

витягом з джерела постачальника. 

У будь-якому випадку сертифікат 

відповідності виробника має бути 

наданий за запитом. 

частини повітряного судна 
AMC 145.A.42(a) 

Варіант 1: Форма 1 EMAR (EMAR 

Form 1). 

Варіант 2: Еквівалентні до Форми 1 

EMAR (EMAR Form 1) документи для 

нових частин відповідно до AMC 

145.A.42(a)1 та  АМС&GM до 

Частини-145В. 

 

 Використані частини 

 

СТАТУС “ВИКОРИСТАНІ” 

тип частини (деталі)/матеріалу документ, який очікується 

частини повітряного судна 
AMC 145.A.42(a), GM 145.A.42(a), 

 AMC 145.A.42(b) 

Варіант 1: Форма 1 EMAR (EMAR 

Form 1). 

Варіант 2: Еквівалентні до Форми 1 

EMAR (EMAR Form 1) документи для 

нових частин відповідно до AMC 

145.A.42(a)1 та GM 145.A.42(a) 

АМС&GM до Частини-145В. 

 

Залежно від типу компонентів, організація з ТОР має додатково описати 

конкретні вимоги, що застосовуються до частин з обмеженим 

ресурсом/строком служби, використаних частин (деталей) тощо. 

 

2.2.2. Процедура вхідного контролю. 

Очікується, що в цьому пункті буде визначено процедуру вхідного контролю 

компонентів та матеріалів, яка має визначати: 

завдання підрозділів щодо проведення вхідного контролю та перелік осіб, 

що здійснюють вхідний контроль; 

взаємовідносини підрозділу вхідного контролю з іншими підрозділами 

організації з ТОР та порядок роботи з постачальниками; 

перелік продукції, яка підлягає вхідному контролю; 

вимоги до контролю продукції; 

документація, що використовується під час вхідного контролю; 

вимоги до обладнання, ЗВТ та методам контролю; 

періодичність контролю продукції, що перевіряється; 

оформлення та аналіз результатів вхідного контролю; 

порядок видачі прийнятої продукції у виробництво; 

інші питання щодо організації та здійснення вхідного контролю. 
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 Вхідний контроль компонентів/матеріалів/стандартних частин, 

отриманих від зовнішніх джерел: 

  необхідна документація; 

  відповідність замовленню/умовам; 

  відповідність вимогам організації з ТОР; 

  визначення частин (деталей)/матеріалу після вхідного контролю 

(наприклад, ярлики); 

  матеріали/стандартні деталі, отримані в партіях та пов’язані з ними 

відстеження (розділення партій); 

  відстеження деталей та матеріалів за відповідною документацією 

(наприклад, надання внутрішнього номеру для відстеження); 

  отримання записів (протоколу) інспекції (про вхідний контроль); 

  процедура “Карантин”; 

  відповідність вимогам стандарту модифікації (бюлетеня) та 

директиви льотної придатності; 

  визначення обмежень щодо ресурсу/строків служби/зберігання; 

  компоненти, отримані з ПС, не готового до польотів (ПС знаходиться 

на землі з технічних причин – “Aircraft on Ground”, AOG) (ці частини, як 

правило, приймаються безпосередньо в місцях розташування цього ПС, і 

спеціальні процедури необхідно буде встановити). 

 

 Вхідний контроль компонентів, отриманих з внутрішніх джерел 

(наприклад, передачі між складськими підрозділами, від майстерень/цехів): 

 відповідність вимогам організації з ТОР; 

 записи; 

 необхідна документація; 

 відповідність замовленню/умовам; 

 процедура “Карантин”; 

 визначення обмежень щодо ресурсу/строків служби/зберігання; 

 деталі (запасні частини), виготовлені організацією з ТОР (перевірка 

(інспекція) відповідно до АМС 145.А.42(с)9 АМС&GM до Частини-145В); 

 компоненти, демонтовані зі справного ПС. 

 

 Процедура щодо компонентів/частин (виробів АТ), які мають ознаки 

підроблення (відсутності автентичності): 

 ідентифікація; 

 запис; 

 повідомлення організації з управління підтриманням льотної 

придатності (уповноваженому замовнику); 

 форма, що використовується (наприклад, посилання на процедуру/ 

форму звітності про події, зазначену в Розділі 2.18 Частини 2 МОЕ); 

 повідомлення УРДДАУ. 

 

2.2.3. Встановлення компонентів/частин/матеріалів. 
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 Процедура для підтвердження монтажником перед встановленням 

компонентів/частин (деталей) та перед використанням матеріалів на ПС або 

компоненті: 

 перевірка задовільного стану та відповідного документа для 

установки будь-якого компонента ПС; 

 перевірка того, що компонент може бути встановлений, у разі 

можливості застосування різних варіантів модифікацій та/або директиви 

льотної придатності; 

 перевірка стандартних частин на ПС або компоненті (наприклад, 

відстеження, застосовний стандарт відповідно до вимог даних для ТОР); 

 перевірка перед використанням будь-якої сировини або витратного 

матеріалу на ПС або компоненті (наприклад, термін придатності, відповідні 

специфікації відповідно до вимог даних для ТОР). 
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2.3. Зберігання, маркування та видача компонентів ПС і матеріалів для ТОР 

ПС 
Storage, tagging, and release of aircraft components and material to aircraft maintenance 
145.A.25(d) Частини-145В, AMC 145.A.25(d) АМС&GM до Частини-145В, 145.A.42(b) та 

145.A.42(d) Частини-145В, AMC 145.A.42(d) та GM 145.A.42(d) АМС&GM до Частини-

145В, M.A.504(a), M.A.504(b), M.A.504(d) та M.A.504(e) Частини-МВ 

 

2.3.1. Процедури зберігання. 

 

 Процедура підтримання задовільних умов зберігання відповідно до 

рекомендацій виробника для: 

  компонентів ПС; 

  витратних матеріалів, сировини;  

  легкозаймистих рідин; 

  двигунів; 

  великогабаритних агрегатів. 

Процедура має враховувати спеціальні вимоги до зберігання (умови та 

обмеження), таких як: чутливих до електростатичного розряду пристроїв, гума. 

Процедура має описувати ведення облікових записів складськими підрозділами. 

 

 Відокремлення справних, несправних, непридатних до використання 

компонентів ПС. 

 Система та процедура контролю терміну зберігання/стандарт терміну 

придатності (питання переконсервації). 

 Доступ до складських приміщень обмежений уповноваженим 

персоналом. 

 

2.3.2. Маркування компонентів/стандартних частин/матеріалів. 

 

 Процедури маркування для: 

  справних компонентів; 

  стандартних частин/матеріалу; 

  несправних компонентів; 

  непридатних  до використання компонентів: 

• визначення непридатного  до використання компонента; 

• пошкодження перед утилізацією; 

• записи про обмеження сертифікованих ресурсів або інших 

зламаних/пошкоджених критичних компонентів та інформація, надана 

оригінальному виробнику; 

 Процедура “Карантин”. 

 

2.3.3. Видача для процесу ТОР. 

Очікуваний документ про передачу/випуск (супровідна документація) 

компонентів/стандартних деталей/матеріалів описаний у Розділі 2.2 Частини 2 

МОЕ. 

 

 Процедура видачі компонентів, стандартних деталей та матеріалів для 

процесу ТОР (контроль, ідентифікація, відокремлення партій). 
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2.4. Приймання інструменту та обладнання 
Acceptance of tools and equipment 

145.A.40(a)1 Частини-145В, AMC 145.A.40(a) АМС&GM до Частини-145В, 145.A.40(b) 

Частини-145В, AMC 145.A.40(b) АМС&GM до Частини-145В 

У цьому розділі описуються процедури приймання нових, після обслуговування, 

модифікованих, каліброваних інструментів/обладнання, отриманих, а також 

запозичених/орендованих інструментів. 

 

 Процедура приймання інструментів та обладнання. 

  Джерела. 

  Відповідність вимогам організації з ТОР (наприклад, сертифікація 

тощо).  

  Записи. 

 

 Вхідний контроль інструментів/обладнання. 

  Необхідна супровідна документація. 

  Відповідність замовленню/умовам.  

  Процедура “Карантин”. 

  Внутрішня ідентифікація. 

  Підтвердження проведення необхідного контролю/калібрування. 

 

 Моніторинг постачальників послуг з обслуговування 

інструментів/обладнання. 

  Процес відбору. 

  Внутрішній процес авторизації.  

  Моніторинг внутрішніх авторизацій (наприклад, обсяг авторизації, 

термін дії тощо). 

  Анулювання внутрішньої авторизації. 

  Перелік постачальників послуг з обслуговування 

інструментів/обладнання.  

 

Перелік постачальників послуг з обслуговування інструментів/обладнання 

(перевірка (інспекція)/обслуговування/калібрування) має бути встановлений та 

змінений під контролем системи якості. Цей перелік, як правило, слід відрізняти 

від переліку постачальників матеріалів, стандартних деталей та компонентів, 

що використовуються під час технічного обслуговування та ремонту, який 

зазначений у Розділі 2.1 Частини 2 МОЕ. Проте два переліки можуть бути 

також об’єднані за умови, що визначення, наведене в Розділі 2.1 Частини 2 МОЕ 

для “постачальників”, включає також додатковий випадок “постачальників 

послуг з обслуговування інструменту/обладнання”. 
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2.5. Калібрування інструменту та обладнання 
Calibration of tools and equipment 

145.A.40(b) Частини-145В, AMC 145.A.40(b) АМС&GM до Частини-145В 

У цьому розділі описуються всі процедури, пов’язані з контролем, переглядом, 

модифікацією, перевіркою та калібруванням інструментів/ обладнання. 

 

 Програма перевірок (інспектування), обслуговування та калібрування/ 

реєстр відкаліброваного інструменту та обладнання. 

 

 Визначення періодичності перевірок, обслуговування та калібрування. 

 

 Особа/підрозділ організації з ТОР, відповідальний за програму 

калібрування, реєстр, подальші дії, дотримання періодичності (у разі 

необхідності зазначається зв’язок між структурними підрозділами). 

 

 Ідентифікація термінів обслуговування/калібрування. 

 

 Управління власними або запозиченими відкаліброваними 

інструментами. 
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2.6. Використання інструменту та обладнання персоналом (включаючи 

альтернативний інструмент) 
Use of tooling and equipment by staff (including alternative tools) 

145.A.40(a)1, 145.A.40(a)2 Частини-145В, AMC 145.A.40(a) АМС&GM до Частини-145В, 

145.A.40(b) Частини-145В, AMC 145.A.40(b), AMC 145.A.45(d) АМС&GM до Частини-145В 

У цьому розділі описуються всі процедури управління інструментами, розподілом 

та поверненням інструменту після використання. 

 

 Розподіл інструментів: 

 запис про користувача; 

 місце використання. 

 

 Визначення справності інструменту перед використанням. 

 

 Підготовка та контроль персоналу щодо використання інструментів та 

обладнання (записи про підготовку). 

 

 Особистий (власний) інструмент/контроль інструменту. 

 

 Контроль та аудит запозиченого інструменту. 

 

 Контроль альтернативних інструментів: 

 демонстрація еквівалентності між даними розробника/ виробника 

альтернативних інструментів/обладнання та даними/особливостями 

інструментів/обладнання, рекомендованих у даних для ТОР виробників; 

 внутрішні правила ідентифікації альтернативних інструментів (шифр 

(PN), серійний номер (SN)); 

 процес визнання (надання допуску на використання) альтернативних 

інструментів/обладнання; 

 реєстр альтернативних інструментів/маркування/взаємозв’язок між 

посиланнями на оригінальні інструменти та альтернативні інструменти; 

 обробка можливих змін до даних для ТОР відповідно до нових 

посилань на використання альтернативних інструментів/обладнання 

(модифікації, обмежені посиланнями на інструменти, що підлягають 

використанню, та/або адаптація даних для ТОР щодо альтернативних 

інструментів); 

 використання інструкцій з експлуатації/зберігання/ обслуговування (у 

разі необхідності); 

 внутрішнє схвалення використання кожного альтернативного 

інструменту перед обслуговуванням; 

 зберігання записів про альтернативні інструменти/обладнання. 
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2.7. Стандарти чистоти виробничих об’єктів для ТОР 
Cleanliness standards of maintenance facilities 

145.A.25(d) Частини-145В, AMC 145.A.25(d), AMC 145.A.47(a) АМС&GM до 

Частини-145В 

 

 Організація прибирання виробничих об’єктів: 

 програма вилучення “стороннього об’єкта”; 

 програма прибирання; 

 індивідуальні обов’язки; 

 графік (періодичність) прибирання; 

 вивезення відходів; 

 спеціальна процедура для деяких виробничих об’єктів (приміщення 

для фарбування, “біла кімната” (чисте приміщення), очищення частин/ 

деталей); 

 розділення виробничих об’єктів для запобігання перехресного 

забруднення. 
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2.8. Інструкції з ТОР та пов’язаність з інструкціями виробників 

ПС/компонента ПС, включаючи їх оновлення (внесення змін) та 

доступність для персоналу 
Maintenance instructions and relationship to aircraft/aircraft component manufacturers’ 

instructions including updating and availability to staff 

145.A.45(a), 145.A.45(b)1, 145.A.45(b)2, 145.A.45(b)3, 145.A.45(b)4, 145.A.45(b)5, 

145.A.45(d), 145.A.45(e), 145.A.45(f), 145.A.45(g) Частини-145В, AMC 145.A.45(b), AMC 

145.A.45(d), AMC 145.A.45(e), GM 145.A.45(e), AMC 145.A.45(f), AMC 145.A.45(g) 

АМС&GM до Частини-145В 

У цьому розділі описується управління всією технічною документацією, що 

використовується в організації з ТОР. 

Розділ має чітко ідентифікувати різні типи документів (зовнішнього та/або 

внутрішнього походження), що використовуються організацією з ТОР та 

підлягають контролю для виконання запланованого обсягу роботи.  

У розділі 2.8 Частини 2 МОЕ мають бути наведені (у відповідних таблицях, де 

застосовно): 

міжремонтні показники, відомості про документи (реквізити, ким і коли 

введені в дію/схвалені тощо), на підставі яких встановлюються ресурси (строки 

служби), в тому числі гарантійні, на відремонтовані організацією з ТОР 

ПС/компоненти, а також призначені показники, якщо під час виконання ТОР є 

необхідність в їхньому продовженні; 

відомості даних для ТОР (ремонтна (технологічна), конструкторська 

документація (найменування, ким і коли розроблена, підстава для розробки, 

відомості про погодження тощо), яка використовується під час ТОР 

ПС/компонентів, та визначає обсяг і технологію робіт). Мають бути зазначені 

реквізити керівництв із ремонту та документів (перелік, відомість тощо), які 

визначають склад ремонтної (технологічної) документації. 

З метою забезпечення нормативно-правового регулювання питань підтримання 

льотної придатності ПС/компонентів у частині виконання робіт щодо 

відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної 

документації авіаційної техніки державної авіації, у разі коли розробник, 

виробник не виконують своїх обов’язків із супроводження експлуатації виробів 

авіаційної техніки, наказом Міністерства оборони України від 13.10.2014 № 732, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2014 за № 1358/26135, 

затверджено Порядок відновлення та взяття на облік конструкторської, 

технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації, за 

якою не здійснюється авторський нагляд. 

Документацію можливо розділити на дві основні групи, зазначені у 

нижченаведених пунктах. 

 

2.8.1.  Дані для ТОР, що надходять із зовнішніх джерел  

Цей пункт повинен ідентифікувати застосовні дані для ТОР, що надходять із 

зовнішніх джерел, таких як утримувачі сертифіката типу (військового)/ 

додаткового сертифіката типу (військового), компетентний орган/ 

уповноважений орган з льотної придатності (наприклад, інструкції з 

підтримання льотної придатності, директиви льотної придатності (ДЛП), 

сервісні бюлетені(СБ) тощо). 
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Дані для ТОР, які відновлено та взято на облік відповідно до Порядку відновлення 

та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації 

авіаційної техніки державної авіації, за якою не здійснюється авторський нагляд, 

затвердженого наказом Міністерства оборони України від 13.10.2014 № 732, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2014 за № 1358/26135, 

також належать до даних для ТОР, що надійшли із зовнішніх джерел. 

Даними для ТОР також є відповідні вказівки (технічні розпорядження, методики 

тощо) уповноваженого органу з льотної придатності – структурного підрозділу 

органу управління авіації центрального органу виконавчої влади, Збройних Сил 

України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, 

який очолює головний інженер. 

 

 Контроль даних для ТОР, отриманих безпосередньо від автора (ДЛП, 

СБ, сервісні інформаційні листи (“Service Information Letter (SIL)”), 

керівництво з ТОР компонента (“Component Maintenance Manual 

(CMM)”), керівництво з ТОР ПС (“Aircraft Maintenance Manual 

(AMM)”) тощо). 

 Контроль підписки (абонентської передплати). 

 Технічна бібліотека. 

 Контроль за виданнями/змінами. 

 Контроль даних для ТОР, наданих замовником. 

 Процедура забезпечення вільного доступу до всіх застосовних даних 

для ТОР для використання (у разі необхідності) персоналом з ТОР. 

 

У разі первинного схвалення за Частиною-145В або зміни до схвалення за 

рейтингами С “Компоненти (крім двигунів або ДСУ в зборі)”, схвалена 

організація з ТОР має продемонструвати, що має прямий доступ до даних для 

ТОР утримувача сертифіката типу (військового)/виробника обладнання 

(оригінального). Це означає, що: 

 

(а) схвалена організація з ТОР має підписку (абонентську передплату) на 

дані для ТОР безпосередньо від утримувача сертифіката типу 

(військового)/виробника обладнання (оригінального), або; 

 

(b) у випадку поставки даних експлуатуючою організацією/ замовником, 

схвалена організація з ТОР має прямий доступ для перевірки статусу ревізії 

документації утримувача сертифіката типу (військового)/ виробника 

обладнання (оригінального), наданих експлуатуючою організацією/замовником 

(типовим прикладом може бути те, що утримувач сертифіката типу 

(військового)/виробник обладнання (оригінального) забезпечує цією інформацією 

на власному веб-сайті з вільним доступом до неї). Крім того, застосовуються 

нижченаведені умови: 

 

1. Має бути укладено договір/контракт з докладним описом зобов’язань 

щодо забезпечення доступу до оновлення даних для ТОР від експлуатуючої 

організації/замовника та офіційний дозвіл на використання таких даних. 

2. Дані для ТОР доступні під час аудиту УРДДАУ. 
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3. Розділ 1.9 Частини 1 МОЕ обмежено за необхідності (конкретному 

замовнику/конкретній  експлуатуючій організації) та повідомлення виконується 

відповідно до Розділу 1.10 Частини 1 МОЕ, у випадку закінчення терміну 

дії/припинення договору/контракту, оскільки це може безпосередньо вплинути на 

схвалення. 

 

2.8.2. Документація/інструкції з ТОР, видані організацією з ТОР 

Ця процедура має описувати різні типи інструкцій з ТОР, які можуть бути 

розроблені організацією з ТОР на підставі даних з ТОР (наприклад, АММ, СММ 

тощо). 

Слід зазначити, що Розділ 2.13 Частини 2 МОЕ має описувати тільки шаблони 

та їх використання під час ТОР, в той час як Розділ 2.8 Частини 2 МОЕ 

призначений для того, щоб охопити процедуру про те, як забезпечити правильне 

перенесення даних для ТОР в робочі інструкції. 

Мають бути розглянуті конкретні інструкції даних для ТОР виробника, пов’язані 

з контрольованими обмеженнями критичних конструктивних конфігурацій 
(Critical Design Configuration Control Limitations (CDCCL)).  

 

 Зміни до інструкцій з ТОР, виконані організацією з ТОР, якщо 

застосовно. 

 Інструкції з ТОР, видані (у разі необхідності) відповідно до схвалених 

даних для того, щоб полегшити/налаштувати процес ТОР (наприклад, 

робочі картки/листи, інженерні замовлення, технічні специфікації 

тощо). 

 

 Робочі картки складені на папері або згенеровані на комп’ютері та 

контроль, пов’язаний із внесенням змін (поправок). 

 Кваліфікаційні вимоги для персоналу, залученого до підготовки/ 

схвалення робочих карток/листів тощо. 

 Урахування найкращої практики та принципів людського фактора: 

 комплексні (складні) завдання розподілені на чіткі етапи, 

які дозволяють здійснювати записи про те, що насправді було 

виконано кожною особою; 

 диференціація завдань щодо розбирання, виконання, 

переобладнання, збирання, випробувань (перевірок); 

 відстеження та відповідність до інструкцій CDCCL. 

 Документація, видана (у разі необхідності) для внутрішніх 

інформаційних потреб (наприклад, інформаційні бюлетені щодо якості, 

повідомлення про порушення якості, звіти про розслідування подій 

тощо). 

 Процедура інформаційного забезпечення персоналу. 

 Контроль за інформацією. 

 Технічна бібліотека. 

 Контроль за виданнями/змінами. 

 Розповсюдження (розсилка): доступ до персоналу. 
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Має бути враховано, що право, надане згідно з пунктом 145.А.45(d) 

Частини-145В, коли організація з ТОР може вносити зміни до інструкцій з ТОР 

(має бути описано в Розділі 2.8 Частини 2 МОЕ), не розповсюджується на 

інженерну розробку документації щодо виконання ремонтів та модифікацій, 

тобто організація з ТОР, схвалена за Частиною-145В, не має права самостійно 

розробляти/схвалювати інструкції з ремонту та модифікацій ПС/компонентів/ 

двигунів/ДСУ. 
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2.9. Процедури ремонту 
Repair procedures 

145.A.42(с) Частини-145В, AMC 145.A.42(с) АМС&GM до Частини-145В, 145.A.45(a), 

145.A.48(d) Частини-145В, AMC 145.A.50 АМС&GM до Частини-145В 

 

2.9.1. Ремонт (відновлення) 
 

Цей пункт призначений для опису того, як організація з ТОР виконує ремонт 

ПС/компонентів/двигунів відповідно до вже наявних даних для ТОР та здійснює 

управління ремонтом, не описаного у документації виробників. 

Слід зазначити, що право, надане для розробки модифікованих інструкцій з ТОР 

(може вносити зміни до інструкцій з ТОР як описано в попередньому Розділі 2.8 

Частини 2 МОЕ), виключає інженерну розробку документації щодо виконання 

ремонтів та модифікацій (організація з ТОР, схвалена за Частиною-145В, не має 

права самостійно розробляти/схвалювати інструкції з ремонту та модифікацій 

ПС/компонентів/двигунів/ДСУ). 

Розроблені процедури мають забезпечувати, що пошкодження/ несправності 

будуть оцінені, а відповідні модифікації та ремонти будуть виконані з 

використанням даних, зазначених у параграфі М.А.304 Частини-МВ. 
 

2.9.1.1. Ремонт відповідно до вже наявних даних для ТОР. 
 

Має бути наведено реквізити документів (найменування, ким і коли 

підписано/затверджено/схвалено), що містять висновок про освоєння видів 

ремонту, оформлені за участі розробника та/або виробника, та/або 

уповноваженого органу з льотної придатності за відсутності авторського 

нагляду та конструкторсько-технологічного супроводження. 

Процедури організації з ТОР щодо виконання ремонту мають бути викладені в 

любому прийнятному для організації з ТОР виді, що дозволить сприйняти 

організацію технологічного процесу (укрупнений маршрутний опис, блок-схема 

тощо). Надається інформація про виконання організацією з ТОР основних етапів 

ремонту, які передбачені даними для ТОР (ремонтною (конструкторською, 

експлуатаційною) документацією (наприклад: приймання в ремонт; розбирання; 

дефектація; ремонт; збирання; випробування; видавання з ремонту)), а також 

про структурні підрозділи організації з ТОР, що беруть участь на кожному 

етапі, з викладенням їх функцій на кожному з етапів.  

У разі виконання організацією з ТОР неповного циклу робіт мають викладатися 

особливості організації технологічного процесу робіт, що застосовуються 

(питання кооперації, учасники якої зазначаються у розділах 5.2 та 5.4 частини 5 

МОЕ). 
 

 Ремонт відповідно до АММ, CMM або інших даних для ТОР, 

опублікованими утримувачами сертифіката типу (військового), додаткового 

сертифіката типу (військового) тощо. 

 Ремонт, вже схвалений/затверджений організацією-розробником, 

схваленою відповідно до Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з 

ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а 

також організацій розробника та виробника (Частина-21В)/Part-21 (Додаток І 

(Part-21) до Регламенту Комісії (Commission Regulation (EU)) Європейського 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1603-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1603-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1603-16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0748&from=EN
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Союзу (the European Union) від 03.08.2012 № 748/2012 та/або Авіаційних правил 

України, Частина 21 “Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, 

компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника” АПУ-

21 (Part-21), затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 

17.01.2014 № 27, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.02.2014 за 

№ 240/25017) або УРДДАУ/уповноваженим органом з льотної придатності. 

 Внутрішній процес застосування та форми для управління ремонтом. 

2.9.1.2. Ремонт, що потребує нового схвалення (відсутній/не описаний у 

наявних даних для ТОР). 

 Джерела схвалення/затвердження ремонту (наприклад, схвалені 

організації-розробники, УРДДАУ/уповноважений орган з льотної придатності 

тощо). 

 Прийняття схвалень незначних/значних ремонтів (рекомендується 

скласти таблицю з переліком різних випадків, включаючи прийняття ремонту за 

двосторонніми угодами). 

 Замовлення на ТОР. 

 Внутрішній процес застосування та форми для управління ремонтом. 

 Інструкція з ТОР (робочі картки тощо). 

2.9.1.3. Контроль обсягу робіт у порівнянні із замовленим ремонтом 

(обмеження та умови). 

 

2.9.2 Виготовлення деталей. 
 

У цьому пункті виготовлення частин має розглядатися як виконання ТОР в 

рамках схваленого рейтингу (наприклад, як частина ТОР ПС відповідно до 

рейтингу А1, двигуна відповідно до рейтингу В1, компоненту відповідно до 

рейтингу С). 
 

Процедура ТОР має бути встановлена для виконання вимог пункту 

145.A.42(с) Частини-145В та пов’язаних з нею АМС&GM до Частини-145В. 
 

Для подальших інструкцій щодо розробки цієї процедури зверніться до 

пункту 2.46 “МРДА до AMC 145.A.42(c) “Приймання компонентів” розділу ІІ 

МРДА-08/17 та документу EASA “Foreign Part 145 – Fabrication of Parts, 

UG.CAO.00131-XXX”. 
 

Якщо цей пункт використовується/застосовується, дозвіл на виготовлення 

деталей також зазначається у відповідному пункті Розділу 1.9 Частини 1 МОЕ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0748&from=EN
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0240-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0240-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0240-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0240-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0240-14
http://www.mil.gov.ua/content/yrdday/55_03112017.pdf
https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20B/B13.%20UG.CAO.00131%20fabrication%20of%20parts.pdf
https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20B/B13.%20UG.CAO.00131%20fabrication%20of%20parts.pdf
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2.10. Дотримання програми ТОР ПС 
 Aircraft Maintenance Programme compliance 

145.A.30(e), 145.A.70(a)13 Частини-145В, M.A.302 Частини-МВ  

 

Цей розділ має відношення до програм ТОР ПС (планові завдання з ТОР, 

перевірки, регулювання, тестування, заміна компонентів з обмеженим ресурсом 

(строком служби) тощо). 

Вимоги до програм ТОР ПС наведені в параграфі М.А.302 Частини-МВ. Зміст 

програми ТОР ПС завжди залишається відповідальністю експлуатуючої 

організації, проте організація з управління підтриманням льотної придатності 

(“Continuing Airworthiness Management Organisation, CAMO”) може делегувати 

деякі функції організації з ТОР, схваленою за Частиною-145В, на договірних 

засадах за умови, що така організація з ТОР доведе наявність відповідної 

компетенції. У цьому випадку необхідно встановити різницю між діями з 

управління/розробки програми ТОР ПС від імені експлуатуючої організації та 

діями, які виконуються як частина договору (за окремим договором) відповідно 

до Частини-145В (наприклад, періодичне ТО ПС (регламентні роботи), процедуру 

виконання якого має бути наведено у цьому розділі (якщо застосовно)). 

 

 Кваліфікація і досвід, необхідні для демонстрації відповідної 

компетенції персоналу, що бере участь у розробці програм ТОР. 
 

 Деталі договору/контракту з CAMO. 
 

 Процедури розробки та обробки схваленої/затвердженої програми 

ТОР для ПС (делеговані функції):  

(a) розробка програми ТОР ПС і програми надійності;  

(b) виконання збору і аналізу даних з надійності; 

(c) надання звітів з надійності; 

(d) надання до CAMO пропозицій щодо коригувальних дій. 
 

Процедура має також роз’яснювати, як організація з ТОР забезпечує 

адекватне звітування експлуатуючій організації (CAMO) про:  
 

відхилення від програми ТОР; 

виконання програми контролю корозії; 

конструктивно-важливі елементи; 

надійність. 
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2.11. Процедура виконання директив льотної придатності/розпорядчих 

документів уповноваженого органу з льотної придатності 
Airworthiness Directives procedure 

145.A.45(b)2 Частини-145В, AMC 145.A.45(b) АМС&GM до Частини-145В, 145.A.42(b) 

Частини-145В, AMC 145.A.42(b), AMC 145.A.50(a) АМС&GM до Частини-145В 
 

Визначення та вимоги до виконання директив льотної придатності (ДЛП) 

наведені у параграфі 21.А.3В Частини-21В. 

Виконання будь-яких застосовних ДЛП є завданням з підтримання льотної 

придатності (параграф М.А.301 Частини-МВ). 

Будь-яка застосовна ДЛП повинна бути виконана відповідно до вимог такої ДЛП, 

якщо інше не передбачено компетентним органом (уповноваженим органом з 

льотної придатності) (параграф М.А.303 Частини-МВ). 

Встановлені компоненти, що мають обмежений ресурс/строк служби, не мають 

перевищувати встановлений ресурс/строк служби, зазначений у схваленій 

програмі ТОР ПС та ДЛП, за винятком визначеного у пункті М.А.504(с) 

Частини-МВ (параграф М.А.503 Частини-МВ). 

Компонент має вважатися непридатним до експлуатації у разі невідповідності 

вимогам застосовних ДЛП параграф М.А.504 Частини-МВ). 

Відповідальність за дотримання ДЛП несе експлуатуюча організація, яка 

відповідає за їх виконання шляхом замовлення на роботу, відправленого до 

організації з ТОР. Організація з ТОР відповідає за виконання ДЛП, які були 

замовлені. 

Необхідно розрізняти діяльність, яка пов’язана з управлінням/впровадженням 

ДЛП від імені замовників, та діяльність, яка здійснюється в рамках 

Частини-145В. 

У МОЕ має бути описана тільки пов’язана з ДЛП діяльність, яка стосується 

схвалення за Частиною-145В, зокрема з посиланням на нижченаведене. 
 

 Визначення відповідальності організації з ТОР щодо виконання ДЛП 

в частині встановлення відповідності нижченаведеному, але не 

обмежуючись цим: 

Наявність процедури для розгляду ДЛП, застосовних до сфери схвалення, 

вважається належною практикою ТОР. 
 

 Процедура контролю ДЛП, яка застосовується до компонентів на 

складі(ах) організації з ТОР. 
 

 Якщо контроль льотної придатності безпосередньо 

забезпечується експлуатуючою організацією, то організація з ТОР має 

продемонструвати, що існує договір, умовами якого відповідальність, 

пов’язана з ДЛП, віднесена до такої експлуатуючої організації. Це 

також стосується компонентів, які постачаються до лінійних 

станцій (до виробничих об’єктів, на яких виконується лінійне ТО) 
безпосередньо експлуатуючою організацією; 

 Якщо організація з ТОР здійснює контроль за статусом 

льотної придатності для компонента(ів) (тобто організація з ТОР 

володіє компонентом), то організація з ТОР має забезпечити, щоб усі 

застосовні ДЛП були впроваджені в ті складові частини, які вони 
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зберігають. Організація з ТОР має залучати кваліфікований персонал 

для аналізу ДЛП, видавати внутрішні замовлення на роботу, 

виконувати подальші дії щодо відповідності вимогам ДЛП. 
 

 Процедура утримання та використання застосовних діючих ДЛП 

(тобто замовлених замовником, необхідних для контролю 

компонентів на складі тощо). 

 Наявність доступу до відповідних ДЛП. 

Ця процедура може також посилатися на процедуру, зазначену в Розділі 2.8 

Частини 2 МОЕ, який підтверджує цю вимогу. 
 

 Підтвердження (перевірка) того, що перед встановленням на ПС, 

компонент придатний встановлення, якщо може застосовуватися інша 

конфігурація та/або ДЛП. 

Ця процедура може також посилатися на процедуру, зазначену в Розділі 2.2 

Частини 2 МОЕ, який підтверджує цю вимогу. 
  

 Процедура для забезпечення того, що сертифікат передачі до 

експлуатації ПС/сертифікат дозволеної передачі Форма 1 EMAR 

(CRS/EMAR Form 1) видається тільки у разі відсутності 

невідповідності, яка відома і загрожує безпеці польотів (тобто, 

організації з ТОР відомо про невиконання ДЛП тощо).  

Ця процедура може також посилатися на процедуру, зазначену в Розділі 2.16 

Частини 2 МОЕ, який підтверджує цю вимогу. 

“Загроза безпеці польотів” означає будь-який випадок, коли безпечну 

експлуатацію не може бути гарантовано, або який може призвести до 

небезпечного стану. Невиконання або несвоєчасне виконання ДЛП та 

розпорядчих документів (вказівок, технічних розпоряджень) уповноваженого 

органу з льотної придатності також вважається загрозою безпеці польотів. 

У Формі 1 EMAR (EMAR Form 1) зазначається, що виконано перелік всіх відомих 

застосовних ДЛП. Якщо ДЛП не відомі для включення, то це має бути вказано в 

блоці 12. 
 

 Виконання на ПС/компонентах/двигунах ДЛП/замовлень на роботи, із 

зазначенням статусу документа, який має бути використаний. 
 

 Усвідомлення того, що пов’язані дані для ТОР, мають обов’язковий 

характер. 
 

 Визначення (ідентифікація) обов’язкових вимог у документації з ТОР 

(записах про ТОР). 
 

 Політика організації з ТОР щодо ДЛП: 
 

 вивчення ДЛП  відповідно до обсягу робіт організації; 

 відбір ДЛП відповідно до обсягу робіт організації; 

 облік ДЛП відповідно до обсягу робіт організації; 

 впровадження внутрішніх або зовнішніх директив (пов’язаних з 

обсягом робіт організації). 
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2.12. Процедура виконання необов’язкових модифікацій 
 Optional modification procedure 

145.A.45(d), 145.A.48(d) Частини-145В, AMC 145.A.45(d) АМС&GM до Частини-145В 
 

Цей розділ має посилатися на необов’язкові модифікації, які будуть 

впроваджуватись на повітряних суднах/компонентах/двигунах під схваленням за 

Частиною-145В. 

Відповідальність за виконання необов’язкової модифікації (необов’язкового 

бюлетеня) покладається на експлуатуючу організацію, яка повинна замовити її 

виконання (впровадження) відповідно до замовлення на роботу, що надсилається 

до організації з ТОР. 

У МОЕ має бути представлена тільки вищенаведена діяльність (виконання 

організацією з ТОР необов’язкових модифікацій), яка стосується схвалення за 

Частиною-145В. 

Варто зазначити, що привілеї організації з ТОР розробляти модифіковані 

інструкції з ТОР (як описано в Розділі 2.8 Частини 2 MOE), виключають 

інженерну розробку документації щодо виконання ремонтів і модифікацій 

(тобто організація з ТОР має право тільки змінювати інструкції з ТОР 

відповідно до процедури, яка описана в MOE). 

Процедури ТОР мають бути встановлені для гарантування того, що 

пошкодження оцінено та модифікації і ремонти виконані з використанням даних, 

зазначених у параграфі М.А.304 Частини-МВ. 

 

 Політика організації з ТОР щодо: 
 

 джерел схвалення модифікації (схвалена за Частиною-21В 

організація-розробник, утримувач сертифікату типу 

(військового)* або компетентний орган та/або уповноважений 

орган з льотної придатності, який вводить в дію відповідний 

бюлетень); 

 впровадження модифікацій, включаючи випадки з додатковими 

сертифікатами типу (військовими). 

 

 Контроль за обсягом роботи (обмеження та умови). 

                                                 
* Може бути обмежено державою, з якою компетентний орган має двосторонню угоду 
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2.13. Документація, що використовується під час ТОР, та її заповнення 
Maintenance documentation in use and completion of same 

145.A.45(g), 145.A.45(e), 145.A.45(f), 145.A.55(a) Частини-145В, GM 145.A.55(a) АМС&GM 

до Частини-145В, M.A.201(c) Частини-МВ, EASA GM 145.A.48 АМС&GM до 

Частини-145В  

 

Рекомендовано розділити цей розділ на різні окремі пункти, як наведено нижче, з 

чітким розмежуванням між кожним окремим рейтингом у рамках обсягу робіт 

(наприклад, ПС, двигуни, компоненти, спеціалізовані види обслуговування) та для 

видачі будь-яких рекомендацій і сертифіката (військового) перегляду льотної 

придатності.  
 

2.13.1. Шаблони (зразки/форми), що використовуються для записів про ТОР 

Ця процедура має ідентифікувати процес видання та актуалізації/оновлення всіх 

різних шаблонів (зразків/форм), які використовуються організацією з ТОР для 

записів про ТОР, таких як робочі листи, робочі картки, нестандартні картки, 

відстрочені етапи тощо. 

Що стосується робочих карток та робочих листів, то Розділ 2.13 Частини 2 

МОЕ має тільки описувати шаблони (зразки/форми) та їх використання під час 

ТОР, тоді як Розділ 2.8 Частини 2 МОЕ призначений для охоплення процедури, як 

забезпечити правильне перенесення даних для ТОР у робочі інструкції. 
 

 Визначення (ідентифікація) шаблонів (зразків/форм), які 

використовуються для записів про ТОР. 

Ця процедура може посилатися на Розділ 5.1 Частини 5 МОЕ, до якої 

включаються форми та шаблони, що використовуються організацією з ТОР. 

 Аналіз та реалізація ревізій (редакцій) даних виробника.  

 Первинне схвалення/затвердження та перегляд (внесення змін до) 

шаблону. 
 

2.13.2. Склад (комплектність) робочого пакету (справи) 

Ця процедура має описувати склад (комплектність) стандартного робочого 

пакету (справи), який застосовується до обсягу роботи організації з ТОР 

(наприклад, для ТОР ПС будуть звичайні робочі картки, нестандартні картки, 

ДЛП, сервісні бюлетені, переліки мінімального обладнання, відстрочені етапи, 

таблиці, сертифікат (свідоцтво/акт) передачі/про виконання ТОР тощо). 
 

 Перелік документів з ТОР, які складають стандартний робочий пакет 

(наприклад, титульна сторінка із загальною інформацією, перелік 

необхідних завдань, робочі картки, пов’язані із замовленнями на 

роботу, очікуваний сертифікат передачі до експлуатації/сертифікат 

дозволеної передачі тощо). 

 Комплектування робочих пакетів, що передається для діяльності з 

ТОР. 

 Робочі листи для нестандартного завдання. 

 Комплектування заповненого робочого пакету для сертифікації/ 

засвідчення ТОР. 
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 Контроль та використання наданих замовником робочих 

карток/робочих листів. 
 

2.13.3. Заповнення документації з ТОР 

Ця процедура має описувати заповнення кожного з документів, зазначених у 

попередньому пункті. Це може бути зроблено шляхом посиланням на Розділ 5.1 

Частини 5 МОЕ, де наведено відповідний зразок або форму документа разом із 

пов’язаними інструкціями щодо їх заповнення. 
 

 Процес декларування завдання, яке не застосовується, включаючи 

умовні завдання. 

 Процес реєстрації результатів випробувань (тестувань) та 

параметрів/вимірювань. 

 Процес ведення запису про замінені матеріали/частини та відповідні 

супровідні документи. 

 Запис та управління додатковими роботами. 

 Запис та управління відстроченими етапами (відкладеними 

роботами/завданнями). 

 Процес виправлення запису про ТОР, недосконало/неправильно 

введеного під час виконання ТОР. Це, очевидно, не може бути 

здійснено після видачі сертифіката передачі до 

експлуатації/сертифіката дозволеної передачі. 

 Заповнення робочих карток/листів та здавання під підпис 

ТОР/незалежної інспекції. 

• Процедура, що забезпечує правильне оформлення робочих 

карток (наприклад, вивчення документації замовника тощо), що 

надаються замовником. 

 Використання персональних (особистих) марок/печаток. 

 Політика здавання під підпис: зведена таблиця для здавання завдань 

під підпис. 

Процедура має чітко вказувати, коли завдання вважатиметься підписаним та 

яким чином воно підписане (наприклад, використання особистої печатки, 

використання підпису, поєднання підпису та печатки тощо). 

Політика здавання під підпис встановлюється для надання чіткої 

відповідальності за виконання завдань з ТОР, навіть якщо завдання може бути 

підписано більш ніж однією особою (наприклад, застосовується додаткова 

перевірка/інспекція), або це є здаванням під підпис, яке здійснюється на підставі 

завдань, виконаних підрядними або несхваленими організаціями, що залучені до 

ТОР. 

Будь-яка особа, яка виконує ТОР, несе відповідальність за завдання, що нею 

виконуються. Завдання може бути підписано тільки “уповноваженим 

персоналом”. 

 

Рекомендовано використання зведеної таблиці здавання під підпис, яка має бути 

узгоджена з процедурами, передбаченими пунктом 2.25.1 Розділу 2.25 Частини 2 

МОЕ “Процедура мінімізації ризику багаточисельних помилок та запобігання 

пропускам (недоглядам, упущенням)” та посадовими інструкціями, визначеними в 
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організаціях з ТОР (тобто, персонал, який засвідчує ТОР/допоміжний персонал в 

Розділі 3.4 Частини 3 МОЕ, персонал з ТОР (механіки тощо) в Розділі 3.8 

Частини 3 МОЕ, контролери в Розділі 3.7 Частини 3 МОЕ тощо). 
  

“ПРИКЛАД” 
  

Тип завдання 
Здавання завдання під підпис “уповноваженим 

персоналом” 

Передача до 

експлуатації 

ПС/ 

компонента/ 

двигуна  

Звичайне завдання 

Уповноважена особа для виконання завдання 

(наприклад, персонал з ТОР, персонал, який 

засвідчує ТОР) 

або 

Персонал, 

який 

засвідчує 

ТОР 

Стажер (особа, що проходить стажування/офіційно 

набуває практичних навиків) 

+ 

уповноважена особа для виконання завдання під 

наглядом (наприклад, під наглядом персоналу, який 

засвідчує ТОР, контролера) 

Завдання, що вимагає 

незалежної інспекції 

(наприклад, установка 

двигуна тощо) 

Уповноважена особа для виконання завдання 

(наприклад, персонал, який засвідчує ТОР,  персонал 

з ТОР) 

+ 

уповноважена особа для незалежної інспекції 

(наприклад, персонал, який засвідчує ТОР, 

контролер) 

або 

Стажер (особа, що проходить стажування/офіційно 

набуває практичних навиків) 

+ 

уповноважена особа для виконання завдання під 

наглядом (наприклад, під наглядом персоналу, який 

засвідчує ТОР, контролера) 

+ 

уповноважена особа для незалежної інспекції 

(наприклад, персонал, який засвідчує ТОР, 

контролер) 

Завдання, що вимагає 

повторне інспектування, 

в разі, якщо доступна 

лише одна 

уповноважена особа 

(наприклад, долив оливи 

(“масла”) в обидва 

двигуни тощо) 

Уповноважена особа для виконання завдання 

(наприклад, персонал з ТОР, персонал, який 

засвідчує ТОР) 

+ 

додатковий запис про повторну інспекцію тією ж 

самою уповноваженою особою 

 

Довідково:  

Здавання “під підпис” (“sign-off”) – це заява компетентної особи, що 

виконує або контролює роботу, яка означає, що завдання або групу 

завдань виконано правильно. Здавання “під підпис” стосується одного 
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етапу процесу ТОР, і тому відрізняється від сертифіката передачі до 

експлуатації. 

“Уповноважений персонал”(“Authorised personnel”) означає персонал, 

офіційно уповноважений організацією з ТОР, яка схвалена за 

Частиною-145В, здавати завдання під підпис. “Уповноважений 

персонал” не обов’язково належить до персоналу, який засвідчує ТОР. 

У разі базового ТОР ПС, допоміжний персонал (“support staff”)  

категорій B1, B2, за необхідності, має гарантувати, що всі відповідні 

завдання або перевірки/інспекції виконані із застосуванням 

необхідного стандарту, перш ніж персонал, який засвідчує ТОР 

(“certifying staff”), категорії С, видає сертифікат передачі до 

експлуатації ПС. 



 70 

2.14. Контроль технічних записів 
Technical record control 

145.A.55(a) Частини-145В, GM 145.A.55(a) АМС&GM до Частини-145В, 145.A.55(c)1, 

145.A.55(c)2, 145.A.55(c)3 Частини-145В, AMC 145.A.55(c) АМС&GM до Частини-145В 

 

 Склад (комплектність) записів про ТОР, що зберігаються організацією з 

ТОР 

• Копії сертифікатів передачі до експлуатації/сертифікатів дозволеної 

передачі, застосовні до рейтингів ПС/двигунів/ компонентів/НК (наприклад, 

журнал підготовки ПС/технічний бортовий журнал ПС, документ 

(свідоцтво/акт/сертифікат) про передачу базового ТОР, Форма 1 EМAR 

(EМAR Form 1)). 

У випадку базового ТОР ПС, копія документа (свідоцтво/акт/сертифікат) про 

передачу базового ТОР та пов’язаного з ним сертифіката передачі до 

експлуатації ПС, зокрема якщо застосовно, в системі технічного бортового 

журналу ПС, має зберігатись у записах організації з ТОР. 

• Копії детальних записів та пов’язаних даних щодо ремонту та 

модифікації. 

• Документи про передачу компонентів, встановлених стандартних 

деталей та витратних/сировинних матеріалів, що були використані. 

Якщо документи про передачу не додані до записів про ТОР, організація має 

продемонструвати, що в записах про ТОР доступні посилання на документи про 

передачу, і що такі документи можуть бути отримані в будь-який час протягом 

усього періоду, до якого застосовуються вимоги щодо збереження записів. 

У випадку документів про передачу, пов’язаних з компонентами ПС, необхідно 

зазначити у договорі/угоді із замовником/експлуатуючою організацією, що на ці 

документи доступні лише посилання, але вони не долучені до записів про ТОР, які 

надані замовнику/експлуатуючій організації. 

 

 Формат записів про ТОР 

• Папір та/або; 

• Комп’ютерна система та відповідна резервна копія. 
 

 Умови зберігання записів (система вогнегасників, виявлення пожежі) та 

вилучення записів (паперових або комп’ютерних). 

 

 Контроль доступу до записів (паперових та/або комп’ютерних записів). 

 

 Втрачені або знищені (зіпсовані) записи (відновлення та прийнятність для 

УРДДАУ/уповноваженого органу з льотної придатності). Ця процедура 

може бути запропонована для УРДДАУ тільки у випадку реальної 

підвищеної необхідності. 
 

 Збереження записів 

• Періоди. 

• Методи та безпека (захист). 

Мінімальний строк зберігання записів – три роки від дати, коли організація з ТОР 

передала ПС або компонент, з яким пов’язана робота. 
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 Зобов’язання про те, що всі збережені записи про ТОР, що охоплюють 

останні три роки, мають бути передані організації з управління 

підтриманням льотної придатності/останньому власнику або замовнику 

відповідного ПС або компонента у випадку, якщо організація з ТОР 

припиняє свою діяльність. 
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2.15. Усунення дефектів, що виявляються під час базового ТОР 
Rectification of defects arising during base maintenance 

145.A.50(c), 145.A.50(e) Частини-145В  
 

Ця процедура застосовується до будь-якого рейтингу та призначена для опису 

того, як нові дефекти або незавершені замовлення на ТОР, виявлені під час ТОР, 

доводяться до відома замовника/експлуатуючої організації/організації з 

управління підтриманням льотної придатності з метою отримання згоди на 

усунення таких дефектів або завершення невиконаних елементів замовлення на 

ТОР. 

У випадку, коли замовник/експлуатуюча організація/організація з управління 

підтриманням льотної придатності відмовляється від виконання такого ТОР, 

то застосовуються вимоги пункту 145.A.50(e) Частини-145В для видачі 

сертифіката передачі до експлуатації (з незавершеним/відкладеним ТОР), як 

зазначено у Розділі 2.16 Частини 2 МОЕ.  
 

 Процедура запису дефектів, що виникають під час ТОР. 
 

 Аналіз дефектів та їх усунення. 
 

 Процес повідомлення замовника (якщо це необхідно), виробника та 

компетентного органа/уповноваженого органа з льотної придатності. 
 

 Повідомлення експлуатуючої організації/організації з управління 

підтриманням льотної придатності/схвалення замовником початку усунення 

дефектів згідно з договором/контрактом. 
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2.16. Процедура передачі до експлуатації 
Release to service procedure 

 
145.A.30(g), 145.A.30(h)1, 145.A.30(i), 145.A.30(j)5 Частини-145В, AMC 145.A.30(j)(5), 

AMC 145.A.30(j)(5)(i), AMC 145.A.30(j)(5)(ii) АМС&GM до Частини-145В, 145.A.48(d), 

145.A.50(a) Частини-145В, AMC 145.A.50(a) АМС&GM до Частини-145В, 145.A.50(b), 

145.A.50(c), 145.A.50(e), 145.A.50(d), 145.A.50(f) Частини-145В, AMC 145.A.50(b), 

AMC1 145.A.50(d), AMC2 145.A.50(d), AMC 145.A.50(e), AMC 145.A.50(f) АМС&GM до Частини-

145В, 145.A.80 Частини-145В, AMC 145.A.80 АМС&GM до Частини-145В, M.A.403(b) Частини-

МВ, 145.A.35(a), 145.A.55(a), 145.A.75(e), 145.A.75(c), 145.A.30(j)3, 145.A.30(j)4 Частини-145В, 

AMC 145.A.30(j)(4), GM 145.A.30(j)(4) АМС&GM до Частини-145В, Додаток 1 до Частини-

145В  

 

Процедура передачі до експлуатації визначається для кожного окремого 

рейтингу в обсязі робіт організації з ТОР (наприклад, ПС, двигуни, компоненти, 

спеціалізовані види обслуговування). 

 

2.16.1. Загальні вимоги до передачі до експлуатації. 

 

 Визначення заяви у сертифікаті передачі до експлуатації. 

 

 Мінімальна інформація, яка повинна міститися в сертифікаті передачі до 

експлуатації: 

 Основні відомості про проведене ТОР (з посиланням на дані для ТОР 

та відповідний статус їх редакцій/ревізій, а також будь-який 

пов’язаний робочий пакет або робочу картку, якщо застосовується до 

виробу або компоненту, який підлягав ТОР). 

 Дата завершення такого ТОР. 

 Місце, де відбулась передача до експлуатації. 

 Ідентифікація організації з ТОР, у тому числі номер схвалення 

організації з ТОР. 

 Ідентифікація особи, яка здійснює передачу до експлуатації, в тому 

числі: 

 індивідуальний номер авторизації (проставлений від руки або з 

використанням штампу) персоналу, який засвідчує ТОР, що видає 

такий сертифікат; та 

 підпис  персоналу, який засвідчує ТОР, що видає такий 

сертифікат (може включати систему електронного підпису, схвалену 

компетентним органом). 

 Обмеження льотної придатності або експлуатації, якщо такі існують. 

  

 Перехресні посилання на робочі пакети (первинне замовлення на ТОР, 

додаткові роботи, для гарантування того, що всі замовлені завдання 

виконані). 

 

 Загальна перевірка, проведена після завершення всіх робіт з ТОР, метою 

якої є вилучення з ПС чи компонента всіх інструментів, обладнання та будь-
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яких інших сторонніх частин і матеріалів, а також встановлення на свої 

місця всіх панелей доступу, що були зняті. 

 

 Неможливість підписати сертифікат передачі, який може поставити під 

загрозу безпеку польотів, наприклад у нижченаведених випадках: 

 невиконання/несвоєчасне виконання замовленої/застосовної (про яку 

було відомо заздалегідь) ДЛП; 

 роботи, виконані не відповідно до схвалених/затверджених даних; 

 існують розбіжності, що можуть мати наслідки для льотної 

придатності ПС/компонента/двигуна.  

 

 Неможливість підписати сертифікат передачі через несподівану 

відсутність виробничих об’єктів, обладнання, інструментальних матеріалів, 

даних для ТОР або персоналу, який засвідчує ТОР. 

 

 Особливі випадки видачі сертифіката передачі до експлуатації для 

ПС/двигуна/компонента, щодо яких відомо їх знаходження в 

неприпустимих умовах: 

Ця процедура є необов’язковою і має бути включена тільки у випадку, якщо вона 

насправді необхідна організації.  

 перевірки НК, за результатами яких виявлено дефекти за межами 

технічних вимог; 

 необхідно взяти участь у замовлені на ТОР, яка залишає 

ПС/двигун/компоненти у несхваленій конфігурації (наприклад, 

видача сертифіката передачі до експлуатації ПС, якщо організація з 

ТОР залучена тільки для демонтажу двигуна); 

 необхідно видавати сертифікат передачі до експлуатації для 

виконання випробувального/контрольного польоту для перевірки 

ТОР, де був застосований додатковий сертифікат типу (бюлетень), 

який ще не був схвалений (бюлетень, що знаходиться на етапі 

розробки, ще не затверджено/не введено в дію) (тобто частини, 

встановлені в “прототипному статусі”, ТОР проводилося з 

використанням даних, що очікують на схвалення 

(затвердження/введення в дію) тощо). 

 

 Особливості Форми 1 EMAR (EMAR Form 1). Ця процедура, принаймні, 

стосується нижченаведених питань: 

 адреса, яка буде записана в блоці 4 Форми 1 EMAR (EMAR Form 1) – 

це адреса місцезнаходження організації з ТОР, яка відображається на 

першій сторінці сертифікату Форма 3 EMAR (EMAR Form 3). Однак 

для того, щоб забезпечити ідентифікацію місця ТОР, де видається 

Форма 1 EMAR (EMAR Form 1) (у випадку, коли адреса відрізняється 

від адреси, записаної в блоці 4), організація з ТОР має забезпечити 

впровадження системи для отримання інформації про місце ТОР, де 

Форму 1 EMAR (EMAR Form 1) було видано, починаючи з номера 

відстеження Форми 1 EMAR (EMAR Form 1) (блок 3); 
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 система нумерації з використанням унікального номера відстеження 

Форми 1 EMAR (EMAR Form 1) має бути описана; 

 система ідентифікації має дозволяти відстеження місця розташування, 

де ТОР було передано до експлуатації; 

 система запису, яка дозволяє легко отримати всі видані Форми 1 

EMAR (EMAR Form 1); 

 скасування або виправлення Форми 1 EMAR (EMAR Form 1), які були 

заповнені/видані з помилками. 

 

2.16.2. Передача до експлуатації ТОР ПС (рейтинги “Ах”). 

 

 Видача та інструкції із заповнення сертифіката передачі до експлуатації 

після базового ТОР (тобто сертифіката передачі ТОР). 

 Відповідальність персоналу, який засвідчує ТОР, категорії С. 

 Відповідальність допоміжного персоналу категорії В1/В2 

(відповідних під категорій). 

 

 Видача та інструкції із заповнення сертифіката передачі до експлуатації 

після лінійного ТО (тобто сертифіката передачі ТОР). 

У разі використання скороченої сертифікаційної заяви мають бути наведені 

випадки, застосовні документи та текст сертифікаційної заяви. 

 Видача сертифіката передачі до експлуатації з обмеженнями/ 

незавершеною роботою в рамках обмежень ПС відповідно до 

схвалених/затверджених даних (тобто організація з ТОР не може виконати 

все замовлення на ТОР, відкладене ТОР, схвалення від експлуатуючої 

організації/замовника). 

Тільки авторизований персонал, який засвідчує ТОР, використовуючи дані для 

ТОР, може вирішити (незалежно від того, чи дефект ПС серйозно загрожує 

безпеці польоту), коли та які дії з усунення дефектів мають бути вжиті до 

наступного польоту, а які можуть бути відкладеними. Проте, це не 

застосовується, якщо пілот або уповноважений персонал, який засвідчує ТОР, 

використовують перелік мінімального обладнання. 

 

 Передача до експлуатації для справних (придатних до 

використання/експлуатації) компонентів, які зняті з ПС. 

 

 Видача Форми 1 EMAR (EMAR Form 1) для справних (придатних до 

використання/експлуатації) компонентів, знятих з ПС, зареєстрованих 

у реєстрі державних повітряних суден України. 

Ця процедура необов’язкова. Якщо організація з ТОР має намір схвалити цю 

процедуру, то вона має відповідати вимогам підпункту 2.6.1 пункту 

AMC 145.A.50(а) АМС&GM до Частини-145В.  

 

 Обмін/заміна придатних компонентів між/на ПС, зареєстрованих у 

реєстрі державних повітряних суден України, або між різними 

місцями розташування на одному ПС. 
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Ця процедура необов’язкова. Компонент, знятий в придатному стані, має бути 

переданий із сертифікатом передачі до експлуатації компонента, перш ніж він 

буде встановлений на іншому ПС або в іншому місці того самого ПС. 

Сертифікат передачі до експлуатації може бути виданий з використанням 

Форми 1 EMAR (EMAR Form 1) або документа для внутрішньої передачі, як 

зазначено в нижченаведеному пункті 2.16.3. Ця процедура описує, як сертифікат 

передачі до експлуатації видається для забезпечення дотримання підпункту 2.6.1 

пункту AMC 145.A.50(а) АМС&GM до Частини-145В, незалежно від типу 

сертифіката передачі до експлуатації, який організація з ТОР має намір 

використовувати (Форму 1 EMAR (EMAR Form 1 або документ внутрішньої 

передачі). 

 

 Сертифікат передачі до експлуатації у випадку надання разового 

повноваження (Розділ 3.4 Частини 3 MOE визначає відповідну 

кваліфікаційну вимогу). 

 Визначення випадків, коли застосовується разове повноваження. 

 Облік записів. 

 Завдання повторно перевіряється, коли це впливає на безпеку 

польотів. 

 

2.16.3. Передача до експлуатації ТОР компонентів/двигунів/ДСУ (рейтинги 

“Сх”/“Вх”). 

 

 Видача та інструкції із заповнення сертифіката передачі до експлуатації 

після ТОР компонентів/двигунів/ДСУ (Форма 1 EMAR (EMAR Form 1)): 

 відповідальність персоналу, який засвідчує ТОР 

компонентів/двигунів/ДСУ; 

 якщо застосовно: сертифікат передачі до експлуатації на 

внутрішньому ярлику; 

 якщо застосовно: Форма 1 EMAR (EMAR Form 1), видана для 

непридатного компонента, що проходить серію процесів (етапи) ТОР 

(обмеження, які необхідно ввести до блоку 12). 

 

 Особливі випадки видачі сертифіката передачі до експлуатації з 

використанням документа внутрішньої передачі замість Форми 1 EMAR 

(EMAR Form 1). 

Використання цієї процедури є необов’язковим та має бути обмежено 

випадками, коли організація з ТОР виконує ТОР компонента для використання 

тією ж самою організацією, за умови прийнятності для замовника/ 

експлуатуючої організації. Сертифікат передачі до експлуатації на документі 

внутрішньої передачі має містити такий же рівень інформації, що 

застосовується у Формі 1 EMAR (EMAR Form 1), та має бути видано належним 

чином авторизованим (уповноваженим) персоналом, який засвідчує ТОР. У разі 

використання скороченої сертифікаційної заяви має бути наведено її текст. 

 Випадок 1: ця процедура може використовуватися для рейтингу 

“Сх”/“Вх”. 
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 Випадок 2: можливе застосування цієї процедури в рамках рейтингу 

“Ax” дозволить видачу сертифіката передачі до експлуатації 

компонента у випадку обміну/заміни придатних компонентів між/на 

ПС, зареєстрованих у реєстрі державних повітряних суден України, 

без необхідності видавати Форми 1 EMAR (EMAR Form 1). 

 

 Видача сертифіката передачі до експлуатації з обмеженнями/ 

незавершеною роботою в рамках обмежень двигуна/ДСУ/компонента 

відповідно до схвалених/затверджених даних (тобто організація з ТОР не 

може виконати все замовлення на ТОР, відкладене ТОР, схвалення від 

експлуатуючої організації/замовника). 

 

2.16.4. Передача до експлуатації НК (рейтинг D1). 

 

 Видача та інструкції із заповнення сертифіката передачі до експлуатації 

після НК (Форма 1 EMAR (EMAR Form 1)): 

 Відповідальність персоналу, який засвідчує НК. 

 

 Видача сертифіката передачі до експлуатації з обмеженнями/ 

незавершеною роботою в рамках обмежень ПС/двигуна/ДСУ/компонента 

відповідно до схвалених/затверджених даних (тобто організація з ТОР не 

може виконати все замовлення на ТОР, відкладене ТОР, схвалення від 

експлуатуючої організації/замовника). 
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2.17. Записи про ТОР для організації з управління підтриманням льотної 

придатності 
Maintenance records for the CAMO 

145.A.55(b) Частини-145В  

 

Цей розділ призначений для опису записів про ТОР для експлуатуючої організації/ 

організації з управління підтриманням льотної придатності/ замовника 

 

 Склад (комплектність) записів про ТОР, які надаються експлуатуючій 

організації/організації з управління підтриманням льотної придатності/ 

замовнику. 
 

 Облік записів, які вимагаються умовами договорів/контрактів, для 

експлуатуючої організації/організації з управління підтриманням льотної 

придатності/Порядок обробки (аналіз) та збереження записів про ТОР 

експлуатуючої організації/організації з управління підтриманням льотної 

придатності. 

Ця процедура застосовується тільки тоді, коли організація з ТОР зберігає записи 

від імені організації з управління підтриманням льотної придатності (замовника) 

відповідно до вимог Частини-MВ (наприклад, оригінальні технічні бортові 

журнали ПС, записи про компоненти/частини з обмеженим ресурсом/строком 

служби тощо). 
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2.18. Повідомлення про дефекти УРДДАУ/організації з управління 

підтриманням льотної придатності/утримувачу сертифіката типу 

(військового)/додаткового сертифіката типу (військового) 
Reporting of defects to the NMAA/CAMO/(Military) TC/STC Holder 

145.A.60(a), 145.A.60(b), 145.A.60(c), 145.A.60(d), 145.A.60(e) Частини-145В, 

AMC 145.A.60(b), GM 145.A.60(a), GM 145.A.60(c) АМС&GM до Частини-145В  

 

2.18.1. Внутрішня система повідомлень (звітування) про дефекти (події) 

Внутрішня система повідомлень (звітування) про дефекти (події) призначена для 

збору всіх звітів, що генеруються всередині організації з ТОР, та звітів, 

отриманих від зовнішніх джерел, таких як експлуатуючі організації/організації з 

управління підтриманням льотної придатності/замовники, уповноважений орган 

з льотної придатності тощо. 

 

 Процес повідомлень (звітування) та збору інформації про дефекти 

(події), виявлених всередині організації з ТОР та культура 

неупередженості. 

 

 Збирання звітів про дефекти (події), отриманих від зовнішніх джерел 

(тобто, недолік ТОР, виявлений і повідомлений замовником після 

виконання ТОР в організації з ТОР, тощо). 

 

 Опис процесу запису про дефекти (події) (тобто, база даних про 

дефекти (події) тощо). 

 

 Відокремлення дефектів (подій), про які повідомляється відповідно до 

параграфа 145.A.60 Частини-145В (які зазначені в нижченаведеному 

пункті 2.18.2 цього розділу). 

 

 Оцінка (аналіз) звітів для виявлення несприятливих тенденцій. 

 

 Опис процесу дослідження причин дефектів (розслідування подій) 

(тобто, критерії для визначення дефектів (подій), що підлягають 

дослідженню (розслідуванню), формат звіту про дослідження 

(розслідування), методи дослідження помилок ТОР, коригувальні дії у 

відповідь на результати досліджень (розслідування), система 

відстеження, зворотній зв’язок з персоналом тощо). 

 

 Помилки (недоліки) під час ТОР, які  були визначені для 

використання під час внутрішньої підготовки з питань людського 

фактора та внесення поправок (змін) до процедури контролю 

виконання важливих (критичних) завдань з ТОР (можливі переходи з 

посиланнями до Розділу 2.23 Частини 2 МОЕ). 
 

2.18.2. Події (інформація про виявлені дефекти), повідомлення (звіти) про 

які підлягають направленню до компетентного органу/організації з управління 

підтриманням льотної придатності/утримувача сертифіката типу (військового)/ 
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додаткового сертифіката типу (військового) відповідно до параграфа 145.A.60 

Частини-145В. 

Ця процедура повинна описувати процедуру повідомлення (звітності). 

Повідомляється про будь-який стан ПС або компонента, ідентифікованого 

(визначеного) організацією з ТОР, що призвів або може призвести до 

небезпечного стану, який серйозно загрожує безпеці польотів. 
 

 Перелік подій, про які необхідно повідомляти (звітувати) відповідно 

до GM 145.A.60(a) АМС&GM до Частини-145В. 

 Має містити також повідомлення УРДДАУ про всі випадки, 

коли подія виникла внаслідок ТОР, що проводиться організацією з 

ТОР, незалежно від реєстрації ПС або замовника та будь-якої іншої 

відповідальності перед компетентним органом, відповідальним за 

схвалення, під яким проводилося ТОР (наприклад, ТОР виконувалось 

під схваленням Державної авіаційної служби України). 

Типовим прикладом є ситуація, коли організація з ТОР, що виконувала 

ТОР ПС, інформується про інцидент, який стався під час проведення 

польотів експлуатуючою організацією (замовником іноземної 

держави) одразу ж після ТОР (у гарантійний період експлуатації), 

тобто за результатом розслідування інциденту було виявлено 

неправильне збирання компонентів ПС організацією з ТОР, яке було 

визначено як причина інциденту. 
 

 Форми повідомлень (звітування) про події (несправності) до УРДДАУ 

та інших органів, установ та організацій, зазначених у GM 145.A.60(a) 

АМС&GM до Частини-145В.  

 Звітування про підозрілі не схвалені частини.  

 

 Методи повідомлень (звітування) для: 

 Держави реєстрації, якщо застосовно; 

 організації, яка відповідає за конструкцію (розробку); 

 експлуатуючої організації/організації з управління 

підтриманням льотної придатності/уповноваженого органу з льотної 

придатності. 
 

 Терміни (часові рамки, періодичність) для повідомлень. 

 

 Звіти (повідомлення) повинні містити відповідну інформацію та 

оцінку результатів (якщо це відомо). 

 Особи, відповідальні за звітність (повідомлення). 

 

 Події, про які повідомили залучені до ТОР організації. 
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2.19. Повернення дефектних компонентів ПС на зберігання 
Return of defective aircraft components to store 

145.A.42(a), 145.A.42(d) Частини-145В  
 

Цей розділ має посилатися на процес повернення частин (компонентів) 

виробничими бригадами на склад для зберігання. 

 

 Компонент ПС, отриманий в придатному до використання (справному) 

стані, та під час встановлення (монтажу) на ПС виявився “дефектним” (слід 

звернути увагу на те, що в результаті залучення системи якості до 

розслідування зазначених обставин, можлива необхідність у повідомленні 

(звітуванні) про дефект (подію) відповідно до Розділу 2.18 Частини 2 МОЕ). 

 

 Маркування та обробка непридатних до використання (несправних) 

компонентів (зв’язок (зокрема інформаційний) між залученими 

структурними підрозділами). 

 

 Маркування та обробка неремонтопридатних компонентів (зв’язок (зокрема 

інформаційний) між залученими структурними підрозділами). 
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2.20. Керування дефектними компонентами із зовнішніми підрядниками/ 

організаціями 
Management of defective components with outside contractors/organisations 

145.A.42(d), 145.A.75(b) Частини-145В  

 

Цей розділ має посилатися на процес відправлення компонентів зовнішнім 

підрядникам для ремонту чи модифікації. 

Цей розділ застосовується тільки в тому випадку, якщо організація з ТОР 

відправляє компонент/замовляє ТОР (з укладанням договору/контракту) 

компонента: 

 іншій організації (підряднику), що виконує завдання під власним 

дозволом/схваленням, зокрема організація з ТОР, яка здійснює ТОР 

під власним схваленням за Частиною-145В. Цей факт має бути 

відображено у Розділі 2.1 Частини 2 МОЕ та організацію 

(підрядника) має бути наведено в Розділі 5.4 Частини 5 МОЕ, або 

 іншій організації, що не схвалена належним чином за 

Частиною-145В. Цей факт має бути відображено у Розділі 2.1 

Частини 2 МОЕ та несхвалену організацію має бути наведено в 

Розділі 5.2 Частини 5 МОЕ. 

 

 Відправлення компонентів для ТОР. 

 

 Визначення обсягу необхідних робіт. 

 

 Повернення придатного до використання (справного) компонента 

після ТОР в умовах виробничої бази підрядника/несхваленої 

організації. 

 

 Контроль за відправленням, місцезнаходженням та поверненням. 

 

 Повернення непридатних для використання (несправних) 

запозичених/орендованих частин. 

 

 Управління упакуванням та особливими умовами транспортування 

(наприклад, колеса, кисневі балони). 
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2.21. Контроль комп’ютерних систем записів про ТОР 
Control of computer maintenance record systems 

145.A.45(e), 145.A.55(c)2 Частини-145В, GM 145.A.55(a) АМС&GM до Частини-145В  

 

Цей розділ стосується комп’ютерних систем, що використовуються для 

управління та/або запису інформації про завдання з ТОР, що виконуються. 

Цей розділ не слід плутати з Розділом 2.14 Частини 2 “Контроль технічних 

записів”, який призначений для відображення вимог щодо ведення обліку, 

зазначених в параграфі 145.A.55 Частини-145В. 

 

 Опис комп’ютерної системи записів, що використовується, та 

пов’язаних завдань (наприклад, для відстеження поточного ТОР ПС в 

ангарі з використанням програмного забезпечення AMOS (розробки 

Swiss AviationSoftware) тощо). 

 

 Відновлення/пошук інформації. 

 

 Резервні системи (частота, засоби та затримка) та зберігання 

(дублювання) на іншому сайті (частота, засоби та затримка). 

 

 Безпека та гарантії несанкціонованого доступу. 



 84 

2.22. Контроль планування людино-годин порівняно із запланованою 

роботою з ТОР 
Control of man-hour planning versus scheduled maintenance work 
145.A.47(b), 145.A.47(c), 145.A.30(d) Частини-145В, AMC 145.A.30(d) АМС&GM до 

Частини-145В, 145.A.25(a)1, 145.A.25(a)2 Частини-145В, AMC 145.A.25(a) АМС&GM до 

Частини-145В 

 

 План-графік ТОР у людино-годинах (з урахуванням також всієї діяльності з 

ТОР поза межами обсягу схвалення організації з ТОР відповідно до 

Частини-145В). 

 Переглядається щонайменше кожні 3 місяці та за необхідності 

поновлюється. 

 Охоплення всього персоналу (наприклад, персоналу, який засвідчує 

ТОР, інспекторів, персоналу з ТОР, планувальників, аудиторів якості тощо). 

Особлива увага має приділятися ситуації, коли одна і та сама особа діє в різних 

ролях під час проведення конкретної перевірки з ТОР (наприклад: особа, яка діє 

одночасно як персонал, який засвідчує ТОР, категорії С та як допоміжний 

персонал категорії B1 для конкретної перевірки під час базового ТОР; особа, яка 

одночасно діє як персонал, який засвідчує ТОР компонента, та як персонал з ТОР, 

який здає під підпис завдання з ТОР під час ТОР компонента в майстерні тощо). 

У таких випадках План-графік ТОР у людино-годинах для конкретної перевірки з 

ТОР має враховувати цей аспект, для гарантування того, що особі було виділено 

достатньо часу для виконання необхідних заходів, які вимагаються для кожної з 

різних ролей, які він/вона бере на себе, і належним чином розглядаються 

обмеження, пов’язані із характеристиками (продуктивності) людини. 

 

 План використання ангара для ПС порівняно із План-графіком ТОР у 

людино-годинах. 

“План використання ангара” має бути доступним, щоб продемонструвати 

достатню просторість ангара для виконання запланованого базового ТОР. 

Описується зв’язок між планом використання ангара та План-графіком ТОР у 

людино-годинах. План використання ангара має також містити заходи щодо 

його використання для інших видів діяльності. 

 

 Система управління плануванням організації з ТОР порівняно із доступним 

робочим часом  (наприклад, для діяльності з базового ТОР ПС або 

компонентів тощо).  

 

 Тип планування (наявність людино-годин (робочого часу) порівняно із 

робочим навантаженням (необхідними трудовитратами)). 

 

 Тип факторів, що враховуються під час планування:  

 обмеження щодо продуктивності людини; 

 складність роботи; 

 додаткові фактори. 

 

 Процес перегляду (внесення змін до) плану. 
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 Організація позмінної роботи. 

 

 Використання персоналу за контрактом. 

Для забезпечення організаційної стабільності використовується принаймні 

половина персоналу, що виконує ТОР у кожному структурному виробничому 

підрозділі (у цеху (майстерні)), ангарі чи на місцях підготовок до польотів в будь-

яку зміну. З метою задоволення конкретної оперативної необхідності тимчасове 

збільшення частки персоналу за контрактом організації з ТОР може бути 

дозволено компетентним органом відповідно до схваленої процедури, зазначеної в 

цьому розділі МОЕ, яка описує ступінь, конкретні (специфічні) обов’язки та 

відповідальність за забезпечення адекватної (належної) стабільності організації. 

 

 Повідомлення керівнику з якості та відповідальному керівнику про 

відхилення, що перевищує 25% між робочим навантаженням (необхідними 

трудовитратами) та наявністю людино-годин (робочого часу) 

 

Довідково: “Персонал за контрактом” означає особу,  яка найнята на роботу 

іншою організацією з ТОР, схваленою за Частиною-145В, або 

військовою частиною, та щодо якої ця організація уклала контракт/ 

трудову угоду на виконання завдання з організацією з ТОР. 
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2.23. Контроль виконання важливих завдань 
Control of critical tasks 

145.A.48(b) Частини-145В, EASA (Regulation (EU) 2015/1536) 145.A.48(b), EASA AMC1 

145.A.48(b), EASA AMC2 145.A.48(b), EASA AMC3 145.A.48(b), EASA AMC4 145.A.48(b), 

AMC 145.A.48(b) АМС&GM до Частини-145В  

 

У цьому розділі має бути описано процедуру контролю виконання важливих 

завдань з ТОР (чутливих до безпеки польотів завдань з ТОР, що вимагають 

незалежної перевірки). 

 

2.23.1. Важливі завдання з ТОР. 

 

 Визначення “важливого завдання з ТОР” (“critical maintenance task”) 

“Важливе завдання з ТОР” означає завдання з ТОР, яке передбачає збирання або 

будь-яке порушення системи, або будь-якої частини ПС, двигуна або гвинта, що 

може безпосередньо (якщо помилка відбулася під час його виконання) поставити 

під загрозу безпеку польоту. 

 

 Процедура визначення переліку “важливих завдань з ТОР”, 

визначених організацією з ТОР (наприклад: завдання, що можуть 

вплинути на системи контролю стійкості ПС, такі як автопілот або 

перекачування палива; завдання, що можуть вплинути на рушійні 

сили ПС, у тому числі установку авіаційних двигунів, повітряних і 

несучих гвинтів тощо). 

 Особи, відповідальні за внесення змін до переліку. 

 Джерела даних (інформації), які використовуються для 

ідентифікації та внесення змін до переліку “важливих завдань з ТОР” 

(дані утримувача сертифікату типа (військового), звіти про дефекти 

(події), результати аудиту, зворотній зв’язок від підготовки 

(навчання) тощо). 

Ця процедура має гарантувати, що важливі завдання з ТОР були розглянуті для 

оцінки їх впливу на безпеку польотів. Перелік важливих завдань з ТОР має буде 

адаптований до сфери роботи (обсягу робіт) організації з ТОР та може 

містити важливі завдання, властиві тільки певним ПС або їх компонентам. Цей 

перелік може бути включений в окремий документ під контролем керівника з 

якості. 

Перелік “важливих завдань з ТОР” має підлягати постійній оцінці та, за 

необхідності, організацією з ТОР мають бути внесені поправки до нього за 

результатами розслідувань помилок у ТОР, аудиту, аналізу даних утримувача 

сертифікату типа (військового) тощо. 

Якщо експлуатуюча організація/замовник визначає свій власний перелік важливих 

завдань з ТОР, то ефективність проведення незалежних перевірок (інспекцій) 

завдань буде у виконанні незалежних перевірок (інспекцій), які вимагаються цим 

МОЕ, відповідно до власного переліку (переліку важливих завдань з ТОР, 

визначених організацією з ТОР), а також відповідно до переліку, наданого  

експлуатуючою організацією/замовником. 

 

2.23.2. Методи виявлення помилок. 
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Цей пункт має визначати та деталізувати управління кожним можливим 

методом виявлення помилок, який використовується організацією з ТОР. 

Необхідно описати (з наведенням прикладу) яким чином позначаються важливі 

завдання з ТОР, що вимагають незалежної перевірки (інспекції), у виробничо-

контрольній документації. 

 

 Ідентифікація методів, які використовуються для виявлення помилок: 

 основним методом, який використовується для виявлення 

помилок, має бути незалежна перевірка (інспекція); 

 повторна інспекція (обмежена непередбаченими випадками 

(обставинами), коли доступна лише одна особа). 

 

 Процедура незалежної перевірки (інспекції). 

Цей підпункт має відповідати вимогам EASA AMC4 145.A.48(b), AMC 145.A.48(b) 

АМС&GM до Частини-145В  для незалежної інспекції. 

 Визначення незалежної інспекції. 

 Персонал, уповноважений для проведення незалежних 

інспекцій. 

Процедура кваліфікації цього персоналу очікується в Розділі 3.7 “Процедури 

кваліфікації контролерів” Частини 3 МОЕ.  

 

 Як виконати незалежну інспекцію? 

 Що потрібно перевіряти (наприклад, всі ті частини системи, які 

фактично були відключені або роз’єднані, мають бути перевірені на 

предмет правильного збирання та блокування тощо)? 

 Як здається під підпис завдання, що вимагає незалежної 

інспекції? 

Ця процедура може посилатися на, зазначену в Розділі 2.13 Частини 2 МОЕ, 

політику здавання під підпис. Узгодженість з Розділом 2.13 Частини 2 МОЕ 

повинна бути забезпечена. 

 

 Процедура повторної інспекції (якщо застосовно). 

Цей підпункт має відповідати вимогам EASA AMC4 145.A.48(b) для повторної 

інспекції. 

 Визначення повторної інспекції. 

 Як провести повторну інспекцію? 

 Як ідентифікувати запис та детальну інформацію про повторну 

інспекцію? 
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2.24. Посилання на конкретні процедури ТОР 
Reference to specific maintenance procedures 

145.A.75(c) Частини-145В, AMC 145.A.35(a) АМС&GM до Частини-145В  

 

 Конкретні завдання з ТОР (процедури): 

 гонки двигуна; 

 перевірки наддуву ПС; 

 буксирування ПС; 

 руління ПС; 

 систем ПС військового призначення; 

 списання радіодевіації та магнітної девіації; 

 обробка та контроль за відходами/сміттям; 

 утилізація частин; 

 робота поза межами основної виробничої бази/майстерні (наприклад: 

ТОР несправного ПС (випадок, який вимагає негайного усунення дефекту 

на ПС; випадкове лінійне ТО); 

 інші. 
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2.25. Процедури виявлення та усунення помилок ТОР 
Procedures to detect and rectify maintenance errors 

145.A.65(b)3 Частини-145В, EASA (Regulation (EU) 2015/1536) 145.A.48(c), EASA AMC 

145.A.48(c), EASA GM 145.A.48(c), AMC 145.A.65(b)3, GM 145.A.65(b)3 АМС&GM до 

Частини-145В   
 

Цей розділ має описувати процедури для мінімізації ризику багаторазових 

помилок та помилок, які повторюються у ідентичних завданнях з ТОР, що 

загрожують більш ніж одній системі або функції. Доцільно навести власний 

приклад для гарантування того, що мета цих процедур для організації з ТОР є 

зрозумілою. 

Помилки ТОР також можуть бути виявлені як частина системи повідомлення 

(звітування) про дефекти (події), наприклад, після внутрішнього або зовнішнього 

аналізу повідомлень (звітів) про дефекти (події). Очікується, що цей процес буде 

описаний у Розділі 2.18 Частини 2 МОЕ. 

  

2.25.1. Процедура мінімізації ризику багаторазових помилок та запобігання 

пропускам (недоглядам, упущенням).  

Має бути забезпечена узгодженість з Розділом 2.13 Частини 2 МОЕ (політика 

здавання під підпис). 

  

 Політика, яка гарантує, що кожне завдання з ТОР буде здано під 

підпис тільки після завершення його виконання. 

 

 Опишіть, як компонування (об’єднання) завдань з метою здавання під 

підпис дозволяє чітко визначити важливі (критичні) етапи. 

 

 Процедура гарантування того, що виконана неавторизованим 

персоналом (наприклад, тимчасовим персоналом, стажером) робота, 

перевірена та здана під підпис уповноваженою (авторизованою) особою. 

 

2.25.2. Процедура мінімізації ризику повторення помилок у ідентичних 

завданнях з ТОР, що ставлять під загрозу більш ніж одну систему або функцію. 

Метою процедури є гарантування того, що від жодної особи не вимагається 

виконувати завдання з ТОР, пов’язаного із зняттям/встановленням або 

збиранням/розбиранням декількох компонентів одного типу, встановлених на 

більш ніж одній системі того самого ПС або компонента, під час конкретної 

перевірки ТОР. 

 

 Критерії визначення ідентичних завдань з ТОР. 

У цій процедурі має бути зазначено, що організація з ТОР має уникати, де це 

можливо, одночасного виконання ТОР однією тією ж особою на однотипних 

системах одного і того ж ПС (розбирання/збирання декількох компонентів 

одного типу, встановлених на більш, ніж одній системі того ж ПС під час 

виконання ТОР). 

 

2.25.3. Визначення методів, що використовуються для мінімізації ризиків. 
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 Метод планування (застосовується тільки до ідентичних завдань з 

ТОР). 
 

 Визначення методів, що використовуються для виявлення помилок 

(конкретна процедура виконання кожного методу виявлення помилок має 

бути докладно описана в Розділі 2.23 Частини 2 МОЕ). 

Якщо визначено кілька методів виявлення помилок, то необхідно встановити 

критерії, щоб встановити пріоритетність методів, які мають бути прийняті. 

 Незалежна інспекція. 

 Повторна інспекція (обмежена непередбаченими випадками, 

коли доступна лише одна особа). 



 91 

2.26. Процедури передачі робочих змін/завдань 
Shift/task handover procedures 

145.A.47(c) Частини-145В, AMC 145.A.47(c) АМС&GM до Частини-145В   

 

 Цілі та завдання передачі зміни. 

 Підготовка персоналу в процесі передачі зміни/завдання. 

 Запис про передачу зміни/завдання. 

 Процес офіційної передачі зміни та необхідна інформація про: 

 статус виробничих об’єктів; 

 статус робочого процесу;  

 статус людських ресурсів; 

 невирішені питання (основні проблеми); 

 інша можлива інформація 

 

 Відповідальна особа за управління процедурою передачі зміни/ 

завдання та заповнення документації. 
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2.27. Процедури для повідомлення УРДДАУ/утримувачу сертифіката типу 

(військового)/додаткового сертифіката типу (військового) про неточності 

та двозначності даних для ТОР 
Procedures for notification of maintenance data inaccuracies and ambiguities to the 

NMAA/(Military) TC/STC holder 

145.A.45(c) Частини-145В, AMC 145.A.45(c) АМС&GM до Частини-145В    

 

 Визначення двозначностей даних для ТОР. 

 

 Метод внутрішнього повідомлення про двозначності даних для ТОР. 

 

 Метод зовнішнього повідомлення про двозначності даних для ТОР авторам 

цих даних. 

 

 Метод оцінки та вилучення тих двозначностей/неточностей, що підлягають 

повідомленню згідно з Розділом 2.18 Частини 2 МОЕ як обов’язкові звітні 

випадки. 

 

 Впровадження змін, наданих утримувачем сертифіката типу 

(військового)/додаткового сертифіката типу (військового)/виробником та 

зворотній зв’язок із персоналом. 

 

 Вплив двозначності даних на поточне завдання з ТОР. 

 

Авторами даних для ТОР можуть бути: 

 розробники/виробники ПС/компонента; 

 компетентний орган, який видав директиву льотної придатності; 

 уповноважений орган з льотної придатності, який видав 

директивний/розпорядчий документ (вказівку, технічне 

розпорядження тощо); 

 безпосередньо організація з ТОР (робочі картки); 

 замовники (робочі картки, видані та надані замовниками). 
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2.28. Процедури планування ТОР 
Maintenance planning procedures 

145.A.47(a) Частини-145В, AMC 145.A.47(a) АМС&GM до Частини-145В, 145.A.47(b) 

Частини-145В, AMC 145.A.47(b) АМС&GM до Частини-145В, 145.A.10 Частини-145В,  

AMC 145.A.10 АМС&GM до Частини-145В, 145.A.65(b)1  

Частини-145В, GM 145.A.65(b)(1) АМС&GM до Частини-145В   

 

 Процес прийняття рішення. Виконання аналізу замовлення на ТОР 

для гарантування того, що: 

 чітке замовлення на ТОР (договір/контракт) було узгоджено між 

організацією з ТОР та замовником/ експлуатуючою організацією, з 

метою чіткого встановлення ТОР, яке має бути виконано; 

GM 145.A.65(b)(1) АМС&GM до Частини-145В містить керівництво щодо 

елементів, які необхідно враховувати в договорі (контракті) з ТОР між 

організацією з управління підтриманням льотної придатності/ уповноваженим 

замовником і організацією з ТОР. Організація з ТОР, схвалена за Частиною-145В, 

має брати до уваги ці елементи, щоб забезпечити чітке дотримання умов 

договору (контракту) або замовлення на ТОР, який(е) було укладено до надання 

послуг з ТОР. 

 ТОР, що вимагається, залишається в межах схваленого обсягу 

робіт; 

 забезпечено потребу в спеціальних виробничих об’єктах. 

Основним фактором, який визначає, чи ТОР, яке вимагається (замовляється), 

перебуває в межах схвалення, є зміст конкретного замовлення на ТОР. Додаткові 

завдання або обмеження можуть бути також пов’язані з діяльністю, що 

замовляється, такі як відкладені етапи завдання з ТОР, усунення дефектів, 

інспекційні запити щодо кваліфікованих робітників, кваліфікації персоналу, який 

засвідчує ТОР, умови навколишнього середовища, загальна тривалість завдань 

тощо. Тому “процес прийняття рішення” є необхідним для визначення, чи зміст 

діяльності з ТОР знаходиться в межах схвалення. Крім того, доступ до 

спеціальних виробничих об’єктів (наприклад, ангар для ТОР ПС тощо) має бути 

частиною прийняття рішення. 

 

 Перевірка того, що робочий пакет з ТОР (справа для записів про 

ТОР), наданий замовником, може бути використаний організацією з 

ТОР. У будь-якому випадку організація з ТОР має видати внутрішній 

робочий пакет, як це детально описано в Розділі 2.13 Частини 2 МОЕ: 

 випадок 1: робочі картки замовника (з проходженням належної 

підготовки); 

 випадок 2: робочий пакет, який буде розроблений та 

підготовлений організацією з ТОР, на базі замовлення на ТОР від 

замовника. 

 

 Контроль наявності та оновлення документів з ТОР (переліки, а також 

керівництва з ТОР/робочі картки/...). 

 

 Порядок встановлення всіх необхідних ресурсів, які мають бути 

доступні до початку роботи (наприклад, ангар, робоча сила з 
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необхідними можливостями (відповідною авторизацією), персонал, 

який засвідчує ТОР, виробничі об’єкти, інструменти, обладнання, 

запчастини, документація тощо). 

 

 Процедура залучення підрядників/персоналу за контрактом (за 

необхідності). 

 

 Процедура організації роботи персоналу з ТОР та надання всієї 

необхідної підтримки під час ТОР. 

 

 Розгляд обмежень людської продуктивності (циркадний ритм/добовий 

цикл тіла ...). 

 

 Планування важливих завдань з ТОР. 
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ЧАСТИНА L2. ДОДАТКОВІ ПРОЦЕДУРИ ЛІНІЙНОГО ТО 
PART L2.               ADDITIONAL LINE MAINTENANCE PROCEDURES 

 

Частина L2 МОЕ призначена для опису додаткових процедур, які є специфічними 

для сфери лінійного ТО, що не були охоплені у Частині 2 МОЕ. Якщо процедура 

вже була охоплена у Частині 2 МОЕ та немає необхідності надавати додаткову 

детальну інформацію, то пряме посилання на відповідний розділ Частини 2 МОЕ 

може бути використано у відповідному розділі Частини L2 МОЕ. 

 

L2.1. Контроль під час лінійного ТО компонентів ПС, інструментів, 

обладнання тощо 
Line maintenance control of aircraft components, tools, equipment, etc. 
145.A.75(d) Частини-145В 

Цей розділ повинен описувати додаткові/спеціальні процедури управління 

виробничими об’єктами, матеріалами/сировиною та інструментами/ 

обладнанням, технічною документацією, персоналом, пов’язаними з діяльністю з 

ТОР. Наприклад, це стосується випадків, коли лінійна станція (об’єкт, де 

виконують ТО перед польотом), відокремлена від основної бази виконання ТОР, 

повинна використовувати процедури контролю компонентів, інструментів, 

обладнання, які не використовуються (мають певну відмінність) на основній базі, 

як описано у Частині 2 МОЕ. 
 

 Приймання компонентів/матеріалів (необхідна документація, умови, 

процедура “Карантин”). 
 

 Компоненти, зняті з ПС у придатному до використання (справному) стані. 
 

 Процедури для підтримання задовільних умов зберігання (швидкозмінні 

вироби, швидкопсувні вироби/матеріали, легкозаймисті рідини, двигуни, 

великогабаритні вузли, вимоги щодо спеціального зберігання). 
 

 Система контролю строку (терміну) служби зберігання та стандарту 

модифікації. 
 

 Система позначення/маркування (придатний, непридатний, брак/утиль 

тощо). 
 

 Процес передачі компонентів для ТОР. 
 

 Інструменти та контрольно-вимірювальні прилади, програма ТО та 

калібрування, перелік (реєстр) обладнання. 
 

 Визначення термінів обслуговування/калібрування. 
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L2.2. Процедури лінійного ТО, пов’язані з обслуговуванням/ заправленням/ 

усуненням льоду, включаючи інспекцію з видалення залишків рідини 

для усунення обледеніння тощо 
Line maintenance procedures related to servicing/fuelling/de-icing, etc. 

145.A.75(d) Частини-145В 

Цей розділ повинен описувати додаткові/спеціальні процедури управління 

конкретними видами діяльності. 

 

 Управління технічною документацією та документацією з ТОР (контроль та 

зміни (поправки)). 

 

 Управління технічними процедурами/інструкціями організації з ТОР. 

 

 Контроль якості палива, що постачається (зберігання/заправка ПС). 

 

 Усунення льоду (процедури/моніторинг організацій, що залучаються). 

 

 ТО наземного допоміжного обладнання. 

 

 Моніторинг послуг наземного обслуговування, які надаються організаціями, 

що залучаються. 

 

L2.3. Контроль під час лінійного ТО за дефектами та повторними дефектами 
Line maintenance control of defects and repetitive defects 

145.A.75(d) Частини-145В 

Цей розділ повинен описувати загальні процедури, яких застосовує організація з 

ТОР для усунення дефектів під час лінійного ТО. Визначення та управління 

дефектами, що повторюються, є відповідальністю експлуатуючої організації, 

однак організація з ТОР може також ідентифікувати такі повторні дефекти 

або бути залученою експлуатуючою організацією до заходів щодо їх усунення, і 

цей розділ МОЕ також призначений для опису цієї сфери діяльності. 
 

 Правила відстрочки (відкладення усунення дефектів) (періоди, перегляди, 

персонал, який надає відповідний дозвіл, відповідність положенням 

переліку мінімального обладнання тощо). 
 

 Інформування про наявність на ПС дефектів, усунення яких відкладено. 
 

 Аналіз технічного бортового журналу ПС (повторні дефекти, зауваження 

членів екіпажу, аналіз та передача записів з бортового журналу (за 

необхідності)). 
 

 Координація дій з експлуатуючою організацією. 
 

 Процедура щодо дефектів, для усунення яких вимагається персонал, який 

засвідчує ТОР, категорії В2, у випадку лінійних станцій (об’єктів, де 

виконують ТО перед польотом), де цей персонал доступний не на постійній 

основі. 
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L2.4. Лінійна процедура заповнення технічного бортового журналу ПС під час 

лінійного ТО 
Line procedure for completion of technical log 

145.A.75(d) Частини-145В 

Цей розділ повинен описувати додаткові процедури управління/заповнення 

технічних бортових журналів (журналів підготовки), що використовуються. Ці 

процедури повинні бути пов’язані з Розділами 2.13, 2.16 Частини 2 МОЕ. 

 

 Система технічного бортового журналу ПС (журналу підготовки ПС): 

 з урахуванням процедури експлуатуючої організації; 

 заповнення сторінок (розділів, контрольних листів); 

 розповсюдження копій. 

 

 Підготовка за процедурами експлуатуючих організацій (замовників) та 

оформлення записів про ТО (бортовий журнал, журнал підготовки). 

 

 Сертифікація ТО/здавання під підпис (заяви про виконане ТО). 

 

 Поопераційний контроль. 

 

 Зберігання записів: 

 терміни (періоди) та місце зберігання; 

 методи та безпека (захищений доступ). 
 

L2.5. Лінійна процедура для виробів (частин), одержаних зі загального 

(спільного) складу (фонду) та запозичених виробів (частин) 
Line procedure for pooled parts and loan parts 

145.A.75(d) Частини-145В 

Цей розділ повинен описувати додаткові процедури управління запозиченими 

компонентами та компонентами з фонду запасних частин, необхідних для 

лінійного ТО. Також він має охоплювати зняття придатних (справних) частин з 

ПС для використання на іншому ПС. Ці процедури повинні бути пов’язані з 

Розділами 2.2, 2.3, 2.19, 2.20 Частини 2 МОЕ. 

 

 Перевірка затверджених/схвалених джерел надходження частин 

(компонентів) (джерела, відповідність вимогам організації з ТОР, стандарту 

модифікації та ДЛП, записи). 

 

 Дотримання вимог договору/контракту та умовам запозичення/оренди: 

 відстеження та контроль; 

 необхідна документація. 

 

 Повернення знятих запозичених/орендованих частин (компонентів) до 

джерела надходження (записи). 

 

 Придатні (справні) компоненти, зняті з ПС. 
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L2.6. Лінійна процедура повернення дефектних виробів (частин), знятих з ПС 
Line procedure for return of defective parts removed from aircraft 

145.A.75(d) Частини-145В 

У цьому розділі слід описати додаткові процедури управління обробкою 

дефектних компонентів, пов’язаних з діяльністю з лінійного ТО. Ці процедури 

повинні охоплювати ті самі питання, зазначені у Розділах 2.19, 2.20 Частини 2 

МОЕ (повернення знятих компонентів, відправлення компонентів тощо). 
 

 Необхідна документація. 

 

 Сервісні записи (записи про ТО). 

 

 Обробка даних технічних записів щодо зняття та відправлення. 

 

 Відправлення частини для усунення дефектів. 
 

 

L2.7. Лінійна процедура контролю виконання важливих завдань 
Line procedure for control of critical tasks 

145.A.75(d) Частини-145В 

Цей розділ аналогічний Розділам 2.23 та 2.25 Частини 2 МОЕ в частині, що 

стосується діяльності з лінійного ТО. Він призначений для опису особливостей, 

якщо такі є, для управління важливими (критичними) завданнями з ТОР у сфері 

лінійного ТО, разом з будь-яким пов’язаним із цим методом виявлення помилок. 
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ЧАСТИНА 3. ПРОЦЕДУРИ СИСТЕМИ ЯКОСТІ 
PART 3.              QUALITY SYSTEM PROCEDURES 

 

 

3.1. Аудит якості процедур організації 
Quality audit of organisation procedures 

145.A.65(c)1 Частини-145В, AMC 145.A.65(c)(1), GM 145.A.65(c)(1) АМС&GM до Частини-

145В, 145.A.65(c)2 Частини-145В, AMC 145.A.65(c)(2) АМС&GM до Частини-145В 

Цей розділ повинен пояснити, як аудит внутрішніх процедур організовано та 

виконується відповідно до нормативних вимог. Зокрема, цей розділ має 

описувати, як дотримуються вимоги до аудиту системи/процедури та 

методологія аудиту. Невелика організація з ТОР для проведення аудитів може на 

договірних засадах вибрати іншу організацію або зовнішню особу із задовільними 

технічними знаннями та задовільним аудиторським досвідом (посилання на 

Розділ 3.6 Частини 3 МОЕ). 
 

 Визначення аудиту “системи/процедури”. 

 Єдиний комплексний аудит або аудит, розподілений на частини 

протягом 12 місяців. 

 

 Програма аудиту системи/процедури.  

 План аудиту системи/процедури. 

План аудиту має гарантувати, що всі аспекти відповідності Частині-145В 

будуть перевірені кожні 12 місяців.  

 Принципи планування щорічної процедури аудиту. 

 Групування (об’єднання) аудитів. 

 Дати та графіки (часові рамки). 

 Аудит системи якості незалежним аудитором, який є: 

• особою, яка найнята організацією з ТОР, що працює в іншому 

структурному підрозділі, або;  

• особою, яка найнята організацією з ТОР (на умовах неповного 

робочого дня або короткострокового контракту на підставі пункту 

145.A.30(d) Частини-145В персоналу за контрактом) для проведення 

аудитів процедур системи якості. Цей випадок не означає систему 

якості на договірних засадах.  

 Аудит залучених підрядних організацій/несхвалених організацій/ 

постачальників, залежно від критеріїв моніторингу, визначених у Розділі 2.1 

Частини 2 МОЕ. 

 Планові аудити, аудити, які будуть проводитись випадковим чином 

(позапланові аудити), та аудити,  які будуть проводитись під час ТОР, 

включаючи нічні виробничі зміни. 

 Затвердження/внутрішнє схвалення програми аудиту та управління 

змінами в програмі. 

 Відстеження програми аудиту: аудит заплановано, проведено, 

оформлено звіт про аудит, невідповідності “не закриті/закриті” – 

взаємозв’язок з Розділом 3.3 Частини 3 МОЕ. 

 

 Політика організації з ТОР щодо проведення аудитів, включаючи аудити 

відповідності: 
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 повідомлення про аудит; 

 звіти про проведені аудити (використані документи, особа, яка 

підготувала звіт, оформлення звіту, перевірені пункти програми/плану та 

позначені відхилення, встановлений термін для усунення); 

 посилання може бути зроблено до Розділу 3.3 Частини 3 МОЕ, де 

детально описано процес управління результатами аудиту (виявленими 

недоліками); 

 виділення ресурсів для проведення аудиту (група аудиторів, керівник 

групи тощо); 

 принципи для випадків, якщо відхилення позначаються на лінійці 

виробів. 

 

 Зберігання звітів про аудит якості. 

 Тривалість (принаймні 2 роки від дати “закриття” недоліків) та місце 

зберігання. 

 Типи документів (повідомлення, звіти про аудити, контрольна 

карта/перелік, програми аудиту). 
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3.2. Аудит якості ПС та компонентів 
Quality audit of aircraft and components 

145.A.65(c)1 Частини-145В, AMC 145.A.65(c)(1) АМС&GM до Частини-145В, 145.A.65(c)2 

Частини-145В, AMC 145.A.65(c)(2) АМС&GM до Частини-145В 

Цей розділ повинен описувати процедури, пов’язані з аудитами виробів (ПС, 

компонент ПС, двигун, спеціалізовані види обслуговування) відповідно до 

Частини-145В. 

Невелика організація з ТОР для проведення аудитів може на договірних засадах 

вибрати іншу організацію або зовнішню особу із задовільними технічними 

знаннями та задовільним аудиторським досвідом (посилання на Розділ 3.6 

Частини 3 МОЕ). 

 

 Визначення аудиту “виробу”. 

Перевірка зразка виробу означає засвідчення будь-якого відповідного тестування 

(випробування) та візуального огляду виробу, а також пов’язаної документації. 

Перевірка зразка не має включати повторне розбирання або тестування 

(випробування), якщо перевірка зразка не виявить результати (недоліки), що 

вимагають таких дій. 

 

 Політика організації з ТОР щодо проведення аудитів “виробів”. 

 Спеціальна політика щодо проведення аудитів “виробів” може бути 

додана, якщо вона не суперечить описаній в попередньому розділі. 

Процедура організації з ТОР щодо проведення аудиту має включати аудит 

якості ПС (та/або компонентів). 

 

 Програма аудитів “виробів”.  

 Зразки виробів з кожної виробничої лінії (ПС та/або компоненти, 

та/або двигуни, та/або спеціалізовані види обслуговування).  

 Дати та графіки (часові рамки). 

 

 Методи проведення аудитів “виробів”.  

 Вибірковий.  

 Проведення аудитів шляхом “відстеження”/“розслідування”. 

 

 Звітні записи (документи) про аудит “виробу”. 

 Тривалість зберігання (принаймні 2 роки від дати “закриття” 

недоліків) та місце зберігання. 

 Типи документів (повідомлення, звіти про аудити, контрольна 

карта/перелік, програми аудиту тощо). 
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3.3. Аудит якості процедури коригувальних дій 
Quality audit remedial action procedure 

145.A.65(c)2 Частини-145В, AMC 145.A.65(c)(2) АМС&GM до Частини-145В, 145.A.95(a), 

145.A.95(b), 145.A.95(c) Частини-145В 

Цей розділ повинен описувати процедури подальшої діяльності з відстеження 

виконання  коригувальних дій. 

 

 Класифікація недоліків (посилання на параграф 145.A.95 Частини-145). 

 

 Управління термінами усунення недоліків. 

 Система сповіщення, база даних, виявлених недоліків. 

 Продовження терміну виконання заходів з усунення недоліків. 

 Процедура, що описує дії організації з ТОР, коли термін виконання 

коригувальний дій має бути перенесений, або якщо відповідь щодо 

усунення недоліку не була отримана вчасно. 

 

 Процес коригувальної дії. 

 Планування коригувальних дій та подальша діяльність з їх 

відстеження (наприклад, повідомлення (інформування виконавців, 

керівного персоналу, компетентного органу), надані відповіді, прийняття 

коригувальних дій (заходів), стан усунення недоліків (невідповідності 

“закриті”/“не закриті”)). 

Подальша діяльність щодо відстеження результатів (усунення недоліків) має 

описувати дії, вжиті аудитором або керівником з проведення аудиту, для 

перевірки виконання коригувальних дій. 

 План коригувальних дій має бути розроблений таким чином, щоб 

дозволити ідентифікувати (виявити) та описати недолік, основну причину 

його виникнення, доречні негайні та довгострокові запобіжні заходи з 

відповідними термінами (часовими рамками). 

  Відповідальність за проведення коригувальних дій та подальшої 

діяльності з їх відстеження. 

 Процес коригувальних дій щодо недоліків, виявлених компетентним 

органом. 

 

 Опис системи зворотного зв’язку щодо якості.  

 Доступ до відповідального керівника. 

 Перегляд загальних результатів системи якості. 

 Нарада (зустріч) з відповідальним керівником (включаючи запис про 

процедуру наради) 

 Регулярні зустрічі для перевірки прогресу коригувальних дій 
 

Система зворотного зв’язку щодо якості не має передаватися за договором 

(контрактом) іншим особам. 
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3.4. Процедури підготовки та кваліфікації персоналу, який засвідчує ТОР, та 

допоміжного персоналу 
Certifying staff and support staff qualification and training procedures 

145.A.30(e), 145.A.30(f), 145.A.30(g) Частини-145В, AMC 145.A.30(g) АМС&GM до 

Частини-145В, 145.A.30(h)1, 145.A.30(i) Частини-145В, AMC 145.A.30(h), AMC 145.A.30(f), 

GM 145.A.30(f) АМС&GM до Частини-145В, 145.A.35(a), 145.A.35(b), 145.A.35(c), 

145.A.35(d), 145.A.35(e), 145.A.35(f), 145.A.35(g), 145.A.35(h), 145.A.35(m), 145.A.35(n), 

145.A.35(o) Частини-145В, AMC 145.A.35(b), AMC1 145.A.35(c), AMC2 145.A.35(c), AMC 

145.A.35(d), AMC 145.A.35(e), AMC 145.A.35(f), AMC 145.A.35(n), AMC 145.A.35(o) 

АМС&GM до Частини-145В 
 

Цей розділ має описувати процедури кваліфікації для персоналу, який засвідчує 

ТОР, та допоміжного персоналу категорії B1 та B2 (відповідних підкатегорій 

згідно з пунктом 66.А.3(b) Частини-66В). Очікується чітка диференціація для 

кожного різного рейтингу в рамках обсягу робіт (наприклад, ПС, двигунів, 

компонентів, спеціалізованих видів обслуговування). 

 

3.4.1. Персонал, який засвідчує ТОР ПС, та/або допоміжний персонал. 
 

 Мінімальний вік для персоналу, який засвідчує ТОР, та допоміжного 

персоналу, становить 21 рік. 

 

 Вимоги до досвіду, підготовки та компетентності. 

 

 Індивідуальне повноваження (дозвіл) персоналу, який засвідчує ТОР, та 

допоміжного персоналу: вимоги до первинної видачі, розширення (обсяги 

робіт), продовження дії, анулювання повноваження (дозволу), в тому числі 

(якщо застосовно): 

 “Сертифікаційне повноваження” для персоналу, який засвідчує 

базове/лінійне ТОР (категорії A, B1, B2, C, якщо застосовно). 

  Індивідуальне повноваження (дозвіл) для допоміжного персоналу, 

який виконує базове ТОР ПС (B1, B2, якщо застосовно). 

 

 Процедури поточного (неперервного) навчання (процедури організації з 

ТОР, нові технології, питання людських факторів тощо). 

 

 Демонстрація досвіду ТОР 6/24 місяців (6 місяців виконання завдань з ТОР 

протягом останнього дворічного періоду), включаючи таблицю аналогічних 

типів ПС (досвід виконання ТОР на однотипних ПС, який стосується обсягу 

робіт, який виконується організацією з ТОР), яка буде використовуватися 

для демонстрації вимоги 6/24 місяців. 

 

 Разове сертифікаційне повноваження (процедура передачі до експлуатації з 

використанням разового сертифікаційного повноваження включена до 

Розділу 2.16 Частини 2 МОЕ, якщо застосовно). 

 

Очікується, що процес оцінки компетентності щодо видачі, продовження та 

відновлення індивідуальних повноважень персоналу, який засвідчує ТОР, та 
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допоміжного персоналу буде описано у Розділі 3.14 “Оцінка компетентності 

персоналу” Частини 3 МОЕ. 
 

Для отримання додаткових рекомендацій щодо розробки цього пункту, 

звертайтесь до нижченаведених документів EASA (якщо застосовно): 

 

- “Foreign Part 145 – aircraft certifying staff and support staff 

UG.CAO.00121-XXX”; 

- “Foreign Part 145 – aircraft type training (theoretical and practical), 

UG.CAO.00122-XXX”;  

- “Foreign Part 145 – demonstration of 6/24 months maintenance 

experience, UG.CAO.00128-XXX”;  

- “Foreign Part 145 – aircraft line maintenance, UG.CAO.00134-XXX”.  

 

3.4.2. Персонал, який засвідчує ТОР компонентів/двигунів/ДСУ. 
 

 Мінімальний вік для персоналу, який засвідчує ТОР, та допоміжного 

персоналу, становить 21 рік. 

 

 Вимоги до досвіду, підготовки та компетентності. 

 

 Індивідуальне повноваження (дозвіл) персоналу, який засвідчує ТОР: 

вимоги до первинної видачі, розширення (обсяги робіт), продовження дії, 

анулювання повноваження (дозволу) та відповідні процедури. 
 

Очікується, що процес оцінки компетентності щодо видачі, продовження та 

відновлення індивідуальних повноважень персоналу, який засвідчує ТОР, буде 

описано у Розділі 3.14 “Оцінка компетентності персоналу” Частини 3 МОЕ. 

 

 Процедури поточного (неперервного) навчання (процедури організації з 

ТОР, нові технології, питання людських факторів тощо). 

 

 Демонстрація досвіду ТОР 6/24 місяців (6 місяців виконання завдань з ТОР 

протягом останнього дворічного періоду), включаючи критерії для 

визначення подібності двигунів/компонентів/ДСУ (досвід виконання ТОР 

однотипних двигунів/компонентів/ДСУ, який стосується обсягу робіт, який 

виконується організацією з ТОР), яка буде використовуватися для 

демонстрації вимоги 6/24 місяців. 
 

 

Для отримання додаткових рекомендацій щодо розробки цього пункту, 

звертайтесь до нижченаведених документів EASA (якщо застосовно): 

 

- “Foreign Part 145 – components, engines and APU certifying staff 

UG.CAO.00126-XXX”;  

- “Foreign Part 145 – demonstration of 6/24 months maintenance 

experience, UG.CAO.00128-XXX”.  

https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20B/B3.%20UG.CAO.00121%20Aircraft%20certifying%20staff.pdf
https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20B/B3.%20UG.CAO.00121%20Aircraft%20certifying%20staff.pdf
https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20B/B4.%20UG.CAO.00122%20Type%20training.pdf
https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20B/B4.%20UG.CAO.00122%20Type%20training.pdf
https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20B/B10.%20UG.CAO.00128%20Demonstration%20of%206-24%20months%20experience.pdf
https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20B/B10.%20UG.CAO.00128%20Demonstration%20of%206-24%20months%20experience.pdf
https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20B/B16.%20UG.CAO.00134%20Aircraft%20Line%20Maintenance.pdf
https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20B/B8.%20UG.CAO.00126%20Components%20engines%20and%20APU%20certifying%20staff.pdf
https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20B/B8.%20UG.CAO.00126%20Components%20engines%20and%20APU%20certifying%20staff.pdf
https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20B/B10.%20UG.CAO.00128%20Demonstration%20of%206-24%20months%20experience.pdf
https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20B/B10.%20UG.CAO.00128%20Demonstration%20of%206-24%20months%20experience.pdf
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3.4.3. Персонал, який засвідчує спеціалізовані види обслуговування 

(неруйнівний контроль). 

 

 Мінімальний вік для персоналу, який засвідчує ТОР, та допоміжного 

персоналу, становить 21 рік. 

 

 Вимоги до внутрішнього досвіду, навчання та кваліфікації на додаток до 

вимог стандарту EN 4179. 

 

 Індивідуальне повноваження (дозвіл) персоналу, який засвідчує ТОР: 

вимоги до первинної видачі, розширення (обсяги робіт), продовження дії, 

анулювання повноваження (дозволу) та відповідні процедури. 
  

Очікується, що процес оцінки компетентності щодо видачі, продовження та 

відновлення індивідуальних повноважень персоналу, який засвідчує ТОР, буде 

описано у Розділі 3.14 “Оцінка компетентності персоналу” Частини 3 МОЕ. 

 

 Процедури поточного (неперервного) навчання (процедури організації з 

ТОР, нові технології, питання людських факторів тощо). 

 

 Демонстрація досвіду ТОР 6/24 місяців. 

 

Для отримання додаткових рекомендацій щодо розробки цього пункту, 

звертайтесь до нижченаведених документів EASA (якщо застосовно): 

 

- “Foreign Part 145 – demonstration of 6/24 months maintenance 

experience, UG.CAO.00128-XXX).  

https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20B/B10.%20UG.CAO.00128%20Demonstration%20of%206-24%20months%20experience.pdf
https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Annex%20B/B10.%20UG.CAO.00128%20Demonstration%20of%206-24%20months%20experience.pdf
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3.5. Записи про персонал, який засвідчує ТОР, та допоміжний персонал 
Certifying staff and support staff records 

145.A.35(j) Частини-145В, AMC 145.A.35(j) АМС&GM до Частини-145В, 145.A.35(k), 

145.A.35(l), 145.A.35(h) Частини-145В  

Цей розділ повинен описувати, яким чином здійснюється управління записами про 

персонал, який засвідчує ТОР, та допоміжний персонал. 

 

 Структура (комплект) записів, включаючи: 

 прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, посилання на номер 

індивідуального повноваження, досвід, обсяг повноваження, дату видачі, 

термін дії, копію свідоцтва авіаційного персоналу, копії дипломів, копії 

сертифікатів про підготовку, поточну підготовку, копію індивідуального 

повноваження, зведені (загальні) відомості, записи про оцінку 

компетентності та інші пов’язані документи/матеріали, ...); 

 тип запису: електронна або паперова копія.  

 

 Управління записами про персонал, який засвідчує ТОР, та допоміжний 

персонал. 

 

 Зберігання записів. 

 Тривалість/місце знаходження. 

 Тип документів. 

 

 Формат документів щодо індивідуальних повноважень та процедура їх 

кодифікації (нумерації) для забезпечення того, щоб персонал, який 

засвідчує ТОР, був спроможний надати своє сертифікаційне повноваження 

будь-якій уповноваженій особі протягом 24 годин. 

 

 Контроль записів про персонал, який засвідчує ТОР, та допоміжний 

персонал. 

 Уповноважені особи. 

 Персонал УРДДАУ. 

 Уповноважені керівники. 

 Надання копій індивідуальних повноважень у паперовому або 

електронному форматі. Обсяг робіт має бути деталізованим, включаючи 

обмеження, у разі необхідності. 
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3.6. Процедури кваліфікації персоналу, що виконує аудит якості 
Procedure(s) for qualifying of quality audit personnel 

145.A.30(e) Частини-145В  

Цей розділ повинен описувати, яким чином здійснюється управління персоналом 

системи якості. 

 

 Необхідний досвід та компетентність (професійний досвід та мінімальна 

кількість аудитів, проведених під наглядом). 

 

 Необхідна підготовка, включаючи методи аудиту, нормативні вимоги 

(законодавство), МОЕ та поточне навчання. 

 

 Специфічний досвід та/або технічна підготовка для отримання повноважень 

(допуску) для проведення аудиту специфічних сфер (галузей) або для 

охоплення конкретних функцій аудиту, якщо застосовно в організації з ТОР 

(наприклад, аудит галузей НК, провідний аудитор тощо). 

 

 Обсяг повноважень для аудиторів (наприклад, аудитор виробу, аудитор 

системи, аудитор НК тощо). 

 

 Процедури видачі, розширення, продовження або анулювання повноважень 

(дозволів). 

 

Примітка: Очікується, що процес оцінки компетентності для видачі, розширення, 

продовження дії повноважень за Частиною-145В буде описано в Розділі 3.14 

“Оцінка компетентності персоналу” Частини 3 МОЕ. 

 

 Незалежність персоналу з аудиту якості, коли організація з ТОР 

використовує кваліфікований персонал, що працює в іншому структурному 

підрозділі, окрім підрозділу з якості. 

 

 Зберігання записів. 

 Тривалість/місце знаходження. 

 Тип документів. 

 

 Перевірка того, що кількість персоналу з якості залишається адаптованою 

до потреб діяльності з ТОР, яка підлягає нагляду (взаємозв’язок з Розділом 

2.22 Частини 2 МОЕ щодо планування людино-годин). 
 

 Розподілення робочого часу (якщо не повний робочий день) має бути 

розглянуто. 
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3.7. Процедури кваліфікації контролерів 
Procedure(s) for qualifying of supervisors 

145.A.30(e) Частини-145В  

Цей розділ присвячений кваліфікації та авторизації “контролерів (інспекторів)”, 

які здійснюють функції перевірки та здавання під підпис (підписання) відповідних 

завдань. 

 

 Визначення класифікації контролерів організації з ТОР. 

Має бути наведена класифікація персоналу-“контролер (інспектор)”, як 

застосовно в організації з ТОР (наприклад, контролер завдань з ТОР ПС, 

контролер завдань з ТОР компонентів, контролер завдань з ТОР двигуна, 

інспектор з вхідного контролю на складі тощо). Очікується чітка диференціація 

для кожного різного рейтингу в обсязі (сфері) роботи (наприклад, ПС, двигунів, 

компонентів, спеціалізованих видів обслуговування). 
 

Рекомендується, щоб перелік (реєстр) всього персоналу з ТОР, офіційно 

уповноваженого підписати завдання, як “контролери (інспектори)”, був 

доступним в організації з ТОР під контролем керівника з якості. 

 

Вони можуть бути авторизованими: 

“ПРИКЛАД”  

– як контролери ПС/компонентів/двигунів, для підписання (посилання на 

таблицю у Розділі 2.13 Частини 2 МОЕ) завдання, що виконуються під 

наглядом (тобто, роботи, що виконуються стажерами); 

– як інспектори ПС/компонентів/двигунів, для підписання (посилання на 
таблицю у Розділі 2.13 Частини 2 МОЕ) завдань незалежної інспекції; 

– як інспектори вхідного контролю на складі, для виконання та засвідчення 

інспекції компонентів/матеріалів ПС відповідно до процедури, наведеної в 

Розділі 2.2 Частини 2 МОЕ. 

 

Контролери (інспектори) ПС/компонентів/двигунів не мають повноважень 

видавати сертифікат передачі до експлуатації ПС, компонентів або двигунів, за 

винятком випадків, коли він/вона також є утримувачем “привілею персоналу, 

який засвідчує ТОР”. 

У сфері ТОР ПС функції контролерів (інспекторів) не відповідають функціям 

допоміжного персоналу. Після здавання під підпис завдання, необхідний 

додатковий етап перевірки допоміжним персоналом категорій B1 та/або B2. 

Допоміжний персонал має гарантувати, що усі відповідні завдання чи інспекції 

були виконані відповідно до необхідного стандарту, перш ніж персонал, який 

засвідчує ТОР, категорії С, видасть сертифікат передачі до експлуатації. 

 

Якщо персонал має більше одного повноваження (наприклад, механік, контролер 

та персонал, який засвідчує ТОР), то ці повноваження мають бути чітко 

відокремлені. Особа може бути одночасно: 

“ПРИКЛАД”  

– персоналом з ТОР (механіком) планера літаків Су-17М4Р, Су-17УМ3, Су-25, 

Су-25УБ та Су-27, Су-27УБ; 

– контролером планера літаків Су-25, Су-25УБ та Су-27, Су-27УБ; 
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– утримувачем сертифікаційного повноваження персоналу, який засвідчує 
ТОР, тільки для літаків Су-25 та Су-25УБ. 

 

 Вимоги до досвіду, підготовки та компетентності. 

 

 Досвід в авіаційній галузі та практичний досвід. 

 

 Загальна підготовка (FTS, CDCCL, EWIS, якщо застосовно, людський 

фактор, МОЕ, стандартні практики тощо). 

 

 Вимоги до спеціальної підготовки, що застосовуються до сфери діяльності 

(ПС, двигун, зберігання на складі тощо). 

 

 Знання мови, якою викладено схвалені/затверджені дані для ТОР. 

 

 Процедури видачі, розширення, продовження або анулювання повноважень 

(дозволів), включаючи обсяг повноважень. 

 

Примітка: Очікується, що процес оцінки компетентності для видачі, розширення, 

продовження дії повноважень за Частиною-145В буде описано в Розділі 3.14 

“Оцінка компетентності персоналу” Частини 3 МОЕ. 

 

 Процедури поточного навчання, в тому числі: 

 навчальна програма (МОЕ та пов’язані з ним процедури, Частина-

145В, людський фактор, спеціальні вимоги тощо); 

 організація навчання; 

 тривалість, інтервали. 

 

 Зберігання записів. 

 Тривалість/місце знаходження. 

 Тип документів. 
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3.8. Процедури кваліфікації персоналу з ТОР 
Procedure(s) for qualifying of maintenance personnel 

145.A.30(e) Частини-145В  

Цей розділ має посилатися на різні спеціальності персоналу з ТОР (тобто, на 

механіків планера, механіків силової установки, авіоніків, робітників з обробки 

металу, кабіни (інтер’єру/салону), палива, двигунів, малярів, зварювальників, 

прибиральників, компонентів, персонал НК, композитів, лінійного ТО тощо), які 

застосовні для організації з ТОР. Цей персонал має розглядатися як 

авторизований (уповноважений, допущений) організацією з ТОР, схваленою за 

Частиною-145В, для здавання під підпис (підписання) завдань, який він особисто 

виконує. Послідовність підписання має бути узгоджена з політикою здавання під 

підпис, описаної в Розділі 2.13 Частини 2 МОЕ. Авторизований персонал з ТОР 

(механік, авіонік тощо) не має повноважень видавати сертифікат передачі до 

експлуатації ПС, компонентів, двигунів або НК, за винятком випадків, коли 

він/вона також є утримувачем “привілею персоналу, який засвідчує ТОР”. 

 

 Визначення класифікації персоналу з ТОР в організації з ТОР. 

 

Рекомендується, щоб перелік (реєстр) всього персоналу з ТОР, офіційно 

уповноваженого підписати завдання, як “механік/авіонік…”, був доступним в 

організації з ТОР під контролем керівника з якості. 

Якщо персонал є утримувачем більше ніж одного повноваження (наприклад, 

механік, інспектор та персонал, який засвідчує ТОР), то різні повноваження 

мають чітко відокремлені. 

Особа може бути одночасно: 

“ПРИКЛАД” 

– персоналом з ТОР (механіком) планера літаків Су-17М4Р, Су-17УМ3, Су-25, 
Су-25УБ та Су-27, Су-27УБ; 

– контролером планера літаків Су-25,Су-25УБ та Су-27, Су-27УБ; 

– утримувачем сертифікаційного повноваження персоналу, який засвідчує 
ТОР, тільки для літаків Су-25 та Су-25УБ. 

 

Очікується чітка диференціація для кожного різного рейтингу в обсязі (сфері) 

роботи (наприклад, ПС, двигунів, компонентів, спеціалізованих видів 

обслуговування). 

 

 Вимоги до досвіду, підготовки та компетентності. 

 

 Досвід в авіаційній галузі та практичний досвід. 

 

 Загальна підготовка (FTS, CDCCL, EWIS, якщо застосовно, людський 

фактор, МОЕ, стандартні практики тощо). 

 

 Вимоги до спеціальної підготовки, що застосовуються до сфери діяльності 

(ПС, двигун тощо). 

 

 Знання мови, якою викладено схвалені/затверджені дані для ТОР. 
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 Процедури видачі, розширення, продовження або анулювання повноважень 

(дозволів), включаючи обсяг повноважень. 

 

Примітка: Очікується, що процес оцінки компетентності для видачі, розширення, 

продовження дії повноважень за Частиною-145В буде описано в Розділі 3.14 

“Оцінка компетентності персоналу” Частини 3 МОЕ. 

 

 Процедури поточного навчання, в тому числі: 

 навчальна програма (МОЕ та пов’язані з ним процедури, Частина-

145В, людський фактор, спеціальні технічні вимоги тощо); 

 організація навчання; 

 тривалість, інтервали. 

 

 Зберігання записів. 

 Тривалість/місце знаходження. 

 Тип документів. 
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3.9. Контроль процесу перенесення (звільнення від) виконання завдань з ТОР 

ПС або компонентів ПС 
Aircraft or aircraft component maintenance tasks exemption process control 

145.A.65(b)1 Частини-145В, GM 145.A.65(b)(1) АМС&GM до Частини-145В  
 

Цей розділ повинен описувати процедури організації з ТОР щодо виняткових 

дозволів, пов’язаних із завданнями з ТОР. Експлуатуюча організація має зробити 

запит на перенесення (звільнення від) виконання завдання з ТОР (відхилення) 

своєму компетентному органу/уповноваженому органу з льотної придатності 

або особисто надати на це дозвіл відповідно до  схваленої процедури (прийнятної 

її компетентному органу/уповноваженому органу з льотної придатності). 

Договір/контракт між експлуатуючою організацією/уповноваженим замовником 

та організацією з ТОР має визначати підтримку, яку схвалена за Частиною-145В 

організація з ТОР, може надавати експлуатуючій організації для обґрунтування 

запиту на відхилення. Цей розділ вважається застосовним тільки для 

вищезазначених обставин. 

 

 Система контролю та взаємодії з компетентним органом/ уповноваженим 

органом з льотної придатності, яка включає: 

 взаємодію з експлуатуючою організацією/замовником у випадку, 

якщо існують обмеження (проблеми) в процесі виконання ТОР; 

 надання експлуатуючій організації/замовнику інформації, яка 

дозволяє оформити запити на перенесення (звільнення від) виконання 

завдання з ТОР (відхилення) для отримання виняткових дозволів; 

 контроль за схваленням від компетентного органу/ уповноваженого 

органу з льотної придатності (взаємозв’язок із видачею сертифіката 

передачі до експлуатації). 

 

Має бути врахована різниця між вищенаведеними діями організації з ТОР, 

схваленої за Частиною-145В, та діями замовників/експлуатуючих організацій 

щодо вивчення/підготовки/подання заявки для отримання дозволу на перенесення 

(звільнення від) виконання завдання з ТОР. 
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3.10. Контроль за дозволом на відхилення від процедур організації 
Concession control for deviation from organisation’s procedures 

AMC 145.A.65(b) АМС&GM до Частини-145В 
 

Цей розділ повинен описувати процедури, яких має дотримуватись організація з 

ТОР, щоб у разі необхідності відхилитися від схвалених процедур МОЕ. 

Необхідно розуміти, що будь-який запит про надання дозволу на відхилення від 

процедур МОЕ у будь-якому випадку має відповідати будь-яким нормативним 

вимогам, зокрема з посиланням на Частину-145В. 

За жодних обставин цей розділ не може використовуватися для випадків щодо 

відхилення від нормативних вимог. 

 

 Критерії до надання дозволу на відхилення від процедур МОЕ. 

 Об’єкт (мета), задіяні процедури, обґрунтування, компенсаційні 

умови, термін дії тощо. 

 

 Процедура управління наданням дозволу на відхилення від процедур МОЕ. 

 Внутрішня оцінка. 

 Процес розробки (запиту про надання дозволу на відхилення від 

процедур МОЕ). 

 Відповідь. 

 Процес внутрішньої перевірки та подальшого впровадження. 

 

 Система схвалення та контролю за дозволом на відхилення. 
 

 Зворотний зв’язок від системи якості організації з ТОР до компетентного 

органу. 

 

Будь-яке відхилення від процедур МОЕ має бути схвалено компетентним 

органом. 
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3.11. Кваліфікаційна процедура для спеціалізованих видів діяльності, таких 

як неруйнівний контроль, зварювання тощо 
Qualification procedure for specialised activities such as NDT, welding etc. 

145.A.30(f) Частини-145В, AMC 145.A.30(f), AMC 145.A.65(b)(2), AMC1 145.A.30(e), GM2 

145.A.30(e), GM3 145.A.30(e) АМС&GM до Частини-145В  

Цей розділ стосується кваліфікації персоналу із спеціалізованих видів 

обслуговування, такого як визначено в пункті AMC 145.A.30(f) АМС&GM до 

Частини-145В. Він застосовується до всіх спеціалізованих послуг (видів 

діяльності), зазначених у Розділі 1.9 Частини 1 МОЕ (наприклад, НК, фарбування, 

зварювання, механічна обробка, неруйнівні інспекції). 

Рекомендовано, щоб структура цього розділу була побудована таким чином, щоб 

вимоги до кваліфікації кожної групи персоналу із спеціалізованих послуг (видів 

діяльності) наводились в окремих підрозділах. 

 

Стандарт EN 4179 вимагає наявності задокументованої практики проведення 

НК для визначення: 

• специфічної(их) технології(й) для кожного методу НК, які 

використовуються в організації з ТОР; 

• кваліфікації та порядку авторизації (допуску) персоналу з НК для 

дотримання відповідності вимогам EN 4179. 

 

Для цілей Частини-145В має бути видано: 

• документ, пов’язаний з МОЕ, під назвою “Керівництво з НК” (“NDT 

manual”), який тільки деталізує технічне узгодження діяльності/технологій з 

НК, які відповідають Розділу 1.9 Частини 1 МОЕ. У МОЕ/Керівництві з НК 

мають бути зазначені: 

 відомості про види та інструментальні засоби НК, що 

застосовуються організацією з ТОР під час виконання ТОР; 

 джерело інформації про номенклатуру деталей та вузлів, що 

підлягають НК, за кожним типом ПС/компоненту, на яких 

виконуються завдання з ТОР (затверджений/наданий розробником/ 

виробником перелік деталей та вузлів, що підлягають НК, відповідні 

розділи даних для ТОР (ремонтної документації) тощо). 

Крім того, відповідний процес затвердження/схвалення Керівництва з НК має 

бути описано в Розділі 1.11 Частини 1 МОЕ; 

• процедуру, що докладно описує кваліфікацію та повноваження персоналу з 

НК, які мають бути включені безпосередньо до Розділу 3.11 Частини 3 МОЕ. 

 

3.11.1. Персонал з неруйнівного контролю. 

 

 Персонал з НК. 

 Перелік персоналу з НК. 

 Рівні кваліфікації та авторизації (повноважень). 

 Роль і привілеї (права) цього персоналу (у тому числі персоналу 3(ІІІ)-

го рівня, який має схвалити Керівництво з НК організації з ТОР). 

 

 Досвід і кваліфікація. 

 Критерії щодо досвіду, підготовки та навичок. 
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 Досвід, який вимагається методом НК для кожного рівня авторизації 

(повноважень). 

 Персонал з НК, який відповідає рівню 3(III) має продемонструвати 

відповідні знання вимог даних для ТОР виробників, вимог Частини-145В, 

МОЕ, людських факторів, FTS та EWIS. 

 У цьому пункті має бути вказано, що для персоналу з НК рівня 3(III) 

вимагається відповідна підготовка/екзаменування (сертифікація), що 

проводиться організацією, яка діє під загальним контролем EU NDT Board 

(Європейського Комітету з питань неруйнівного контролю) [посилання на 

діюче законодавство України, що стосується фахівців ІІІ рівня кваліфікації з 

НК: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0010-13]. 
 

 Підготовка. 

 Базова підготовка з НК для кожного рівня авторизації (повноважень). 

 Навчання процедурам з НК, які застосовуються в організації з ТОР. 

 

 Екзаменування. 

 Процедура оцінки навичок (практичне оцінювання та/або 

екзаменування, пов’язане із робочою карткою). 

 Загальне екзаменування з основних принципів методів НК. 

 Екзаменування за конкретним методом НК. 

 Практичне екзаменування за рівнем авторизації (повноважень). 

 Медичний огляд. 

 Перевірка зору. 

 

 Поточне навчання та тестування. 

 

 Процедури видачі повноважень (дозволів), продовження терміну дії або 

анулювання повноважень. 

 

 Зберігання записів про персонал з НК. 

 Тривалість/місце знаходження. 

 Тип документів. 

 

 Роботи за контрактом (це застосовно для випадків, коли персонал 

залучається за контрактом як визначено у пункті AMC 145.A.30(d) 

АМС&GM до Частини-145В). 

 

Уповноважений персонал, який засвідчує ТОР, категорії B1 (відповідних 

підкатегорій В1.х) відповідно до Частини-66В може виконувати та/або 

контролювати виконання НК з використанням капілярного методу (“Penetrant 

tests”). 

 

Якщо організація з ТОР використовує методи НК, які зазначені у розділі 6.4 

стандарту EN 4179 як такі, що знаходяться на стадії становлення (нові, 

перспективні), то організацією з ТОР також мають бути встановлені вимоги до 

підготовки, досвіду та екзаменування персоналу відповідно до стандарту  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0010-13
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EN 4179 та конкретних рекомендацій виробників обладнання.  

 

Цей розділ має також описувати кваліфікаційні вимоги, що застосовуються до 

персоналу з НК рівня 3(ІІІ), зокрема, якщо він працює за контрактом та/або не є 

персоналом, який засвідчує ТОР. 

 

3.11.2. Персонал інших спеціалізованих видів діяльності (наприклад, 

зварювальники, маляри тощо). 

 

 Визначення персоналу різних видів спеціалізованої діяльності в організації з 

ТОР. 

 

Організація з ТОР має впровадити кваліфікаційний процес для кожної 

спеціалізованої діяльності (аналогічний, зазначеному для процедури кваліфікації 

персоналу з НК). Кваліфікаційний процес має базуватися на міжнародних 

стандартах промисловості (галузевих стандартах) та/або на стандартах, 

опублікованих виробниками. 
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3.12. Контроль бригад виробників та інших робочих груп з ТОР 
Control of manufacturers’ and other maintenance working teams 

145.A.75(b) Частини-145В, AMC 145.A.75(b), AMC 145.A.10 АМС&GM до Частини-145В, 

145.A.55(a) Частини-145В 

Цей розділ має стосуватися ролі сторонніх груп, що діють в приміщеннях 

організації з ТОР, для виконання завдання з ТОР на ПС/двигуні/компоненті в 

межах завдання, за яке відповідає організація з ТОР. 

 

3.12.1. Зовнішня робоча група (бригада) від схваленої за Частиною-145В 

організації з ТОР.  

У цьому випадку, після завершення роботи, зовнішня робоча група (бригада) 

видасть власний сертифікат передачі до експлуатації для виконаної роботи 

(сертифікат передачі до експлуатації ПС або Форма 1 EMAR (EMAR Form 1), 

якщо застосовно). 

 

 Відокремлення (розмежування) двох організацій з ТОР, які працюють в 

одних (тих самих) приміщеннях. 

 

 Чітке замовлення на роботу, надане зовнішній робочій групі (бригаді). 

 

 Тип підтримки (інструменти/обладнання, виробничі об’єкти тощо), доступні 

для зовнішньої робочої групи (бригади). 

 

 Управління процесом роботи (наради тощо). 

 

 Передача до експлуатації за Частиною-145В, яку слід очікувати від 

зовнішньої робочої групи (бригади). 

 

3.12.2. Зовнішня робоча група (бригада) від організації, яка не є 

утримувачем схвалення за Частиною-145В. 

У цьому випадку, зовнішня робоча група (бригада) має бути розглянута як 

організація (несхвалена організація), з якою укладено контракт (договір)/угоду на 

виконання завдання, і слід дотримуватися відповідних процедур, розроблених і 

зазначених у Розділі 2.1 Частини 2 МОЕ. Організація має бути включена до 

Розділу 5.2 Частини 5 МОЕ разом із обсягом авторизації (дозволу). 

 

 Контроль зовнішньої робочої групи (бригади) від несхваленої організації. 

 

 Система контролю матеріалів, інструментів, робочих інструкцій та 

процедур. 

 

 Система контролю документів, таких як креслення, модифікації (бюлетені), 

інструкції з ремонту. 

 

 Управління процесом роботи (наради тощо). 
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 Процедура сертифікації робіт, виконаних робочою групою (бригадою) від 

несхваленої організації, таких як: ремонт, зокрема в рамках капітального 

ремонту, заміна, модифікація, випробування, перевірка. 

 

 Умови навколишнього середовища. 

 

 Остаточна сертифікація, з урахуванням виконаного ТОР зовнішньою 

робочою групою (бригадою) від несхваленої організації. 

 

 Навчання зовнішнього персоналу внутрішнім процедурам організації з ТОР.  
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3.13. Процедура підготовки людському фактору 
Human factors training procedure 

145.A.30(e) Частини-145В, AMC 2 145.A.30(e), GM 1 145.A.30(e) АМС&GM до 

Частини-145В 
 

Цей розділ має посилатися на підготовку персоналу організації з ТОР з питань 

людських факторів. 

 

3.13.1. Початкова (первинна) підготовка (крім персоналу, який засвідчує 

ТОР, та допоміжного персоналу). 

 

 Цілі та завдання. 

 

 Категорії персоналу, що підлягає підготовці. 

 

 Встановлення термінів реалізації, періодичності. 

 

 Методи підготовки та навчальна програма (дивись пункт GM 1 145.A.30(e) 

АМС&GM до Частини-145В). 

 

 Тривалість підготовки. 

 

 Підтвердження (перевірка) навчальних курсів (навчальна програма та 

тривалість). 

 

 Вимоги до інструкторів (викладачів). 

 

 Зберігання записів. 

 Тривалість/місце знаходження. 

 Тип документів. 

 

3.13.2. Поточне навчання всього персоналу, залученого до ТОР. 

 

 Цілі та завдання. 

 

 Категорії персоналу, що підлягає навчанню. 

 

 Методи навчання та навчальна програма відповідно до пункту GM 1 

145.A.30(e) АМС&GM до Частини-145В, адаптована до аудиторії (з 

урахуванням категорій персоналу (специфіки діяльності)) + результати 

проведених аудитів + зворотний зв’язок стосовно відповідних результатів 

аудиту якості (виявлених недоліків) та інших внутрішніх/зовнішніх джерел 

інформації, доступних організації з ТОР, про людські помилки під час 

проведення ТОР (взаємозв‘язок з Розділом 2.25 Частини 2 МОЕ).  

 

 Тривалість навчання. 
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 Підтвердження (перевірка) навчальних курсів (навчальна програма та 

тривалість). 

 

 Вимоги до інструкторів (викладачів). 

 

 Зберігання записів. 

 Тривалість/місце знаходження. 

 Тип документів. 

 

Підготовка персоналу з людських факторів може бути відкоригована таким 

чином, щоб врахувати особливий характер (специфіку діяльності) організації з 

ТОР (розмір, обсяг робіт). Поточне навчання людським факторам має бути 

достатньо тривалим у кожному дворічному періоді. 
 

 

Довідково: Початкова (первинна) підготовка з питань людських факторів для 

персоналу, який засвідчує ТОР, та допоміжного персоналу визначена у 

Розділі 3.4 Частини 3 МОЕ. 

Початкова (первинна) підготовка має бути проведена не пізніше 6-ти 

місяців з дня найму на роботу до організації з ТОР, проте тимчасовий 

персонал має пройти підготовку в найкоротші терміни з моменту 

прийняття на роботу до організації з ТОР. 
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3.14. Оцінка компетентності персоналу 
Competence assessment of personnel 

145.A.30(a)3, 145.A.30(b)3, 145.A.30(e) Частини-145В, AMC 145.A.30(a),  

AMC 1 145.A.30(e), AMC 3 145.A.30(e), AMC 4 145.A.30(e), GM 2 145.A.30(e),  

GM 3 145.A.30(e) AMC&GM до Частини-145В, 145.A.35(a) Частини-145В,  

AMC 145.A.35(a) AMC&GM до Частини-145В, Додаток 4 до AMC&GM до Частини-

145В (до АМС 145.А.30(e) та АМС 145.В.10(с)) 
 

Цей Розділ 3.14 Частини 3 МОЕ застосовується до всього персоналу, який 

залучений до схваленої за Частиною-145В діяльності з ТОР (керівний персонал, 

персонал, який засвідчує ТОР, персонал з ТОР (механіки, авіоніки тощо), 

контролери (інспектори), аудитори з якості, інженерний персонал, персонал з  

планування ТОР, комірники складів, персонал з управління інструментами, 

персонал з логістики тощо). 
 

Очікується, що вимоги до кваліфікації для кожної категорії персоналу описані у 

відповідних розділах МОЕ (наприклад, у Розділі 3.4 Частини 3 МОЕ – для 

персоналу, який засвідчує ТОР, та допоміжного персоналу, в Розділі 3.6 Частини 

3 МОЕ – для персоналу, що виконує аудит якості, в Розділі 3.7 Частини 3 МОЕ – 

для контролерів, у Розділі 3.8 Частини 3 МОЕ – для персоналу з ТОР). 
 

 Управління оцінкою компетентності. 

 Процедури оцінки для первинного отримання, розширення та 

продовження терміну дії повноваження (процес/метод, який 

використовується). 

 Особа, відповідальна за цей процес від імені організації з ТОР. 

 Коли оцінка має відбутися. 

 Експерти. 

 Комісія/екзаменування. 

 Заходи, які необхідно вжити, якщо оцінка не є задовільною. 
 

 Оцінка компетентності має включати: 

 підтвердження (перевірку) того, що виконані всі застосовні 

кваліфікаційні вимоги для конкретної категорії персоналу, які деталізовані у 

відповідному розділі МОЕ/описі роботи (наприклад, у Розділі 3.4 Частини 3 

МОЕ для випадку персоналу, який засвідчує ТОР); 

 підтвердження компетенцій, зазначених у пункті GM 2 145.A.30(e) 

AMC&GM до Частини-145В, та включати перевірку: 

• відповідних знань, навичок та досвіду у сфері виробу/техніки, що 

застосовні до робочих функцій; 

• належного ставлення до безпеки та дотримання процедур; 

• знання процедур (наприклад, ідентифікації та поводження з 

компонентами, використання переліку мінімального обладнання тощо), 

що застосовні до робочих функцій. 
 

 Оцінка компетентності має базуватися на: 

 перегляді записів про персонал; 

 проведенні співбесіди; 

 оцінюванні компетентності “на робочому місці” та/або тестування 

знань належним чином кваліфікованим персоналом (наприклад, у випадку, 
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коли оцінка пов’язана з новою діяльністю, для якої організація з ТОР ще не 

схвалена, такі як новий тип ПС, новий компонент, новий рівень ТОР тощо). 
 

 Записи про оцінку. 

 Місце знаходження. 

 Тип документів. 

 Чітке визначення обсягу оцінки (під час первинного надання, 

розширення або продовження індивідуальних повноважень (дозволів) 

персоналу, який засвідчує ТОР, та допоміжного персоналу).  

Це означає, наприклад: 

• для персоналу, який засвідчує ТОР ПС – категорія(ї) персоналу 

(наприклад, персонал, який засвідчує лінійне ТО, категорії В1, 

допоміжний персонал базового ТОР категорії В1, персонал, який 

засвідчує базове ТОР, категорії C, персонал, який засвідчує лінійне 

ТОР, категорії А тощо), а також тип(и) ПС, щодо яких здійснюється 

оцінка для підтвердження (надання) повноваження (первинне або 

розширення привілеїв); 

• для персоналу, який засвідчує ТОР компонентів – рейтинг(и) 

компонентів (наприклад, C14, C6, C5 тощо) та конкретні компоненти, 

пов’язані з кожним рейтингом (наприклад, P/N (номер за кресленням) 

шасі, P/N акумуляторної батареї тощо), щодо яких здійснюється 

оцінка для підтвердження (надання) повноваження (первинне або 

розширення привілеїв); 

• для аудитора з якості – обсяг повноважень аудитора (наприклад, 

аудит системи/процедур або аудит виробу); 

• інше. 
 

 Процедура отримання кредиту на досвід/підготовку для нового персоналу з 

ТОР, що приєднується до організації з ТОР (дивись пункт GM 3 145.A.30(e) 

AMC&GM до Частини-145В). 
 

 Процедура оцінювання необхідності підготовки до проведення інспекцій та 

ТОР електрокомунікаційних систем (“Electrical Wiring Interconnection 

System (EWIS)”) для різних категорій персоналу з ТОР, якщо це застосовно 

до сфери схвалення організації з ТОР. 
 

 Процедура оцінки необхідності підготовки з безпеки паливних баків (“Fuel 

Tank Safety (FTS)”) для різних категорій персоналу з ТОР, з особливою 

увагою для тих, хто залучений до виконання завдань відповідно до 

контрольованих обмежень критичних конструктивних конфігурацій 

(“Critical Design Configuration Control Limitations (CDCCL)”), якщо це 

застосовно до сфери схвалення організації з ТОР. 

 

Примітка: Додаток 4 до AMC&GM до Частини-145В (до AMC 145.А.30(e) та 

AMC 145.B.10(c)) містить керівні матеріали, що призначені для 

проведення підготовки персоналу організацій з ТОР. 
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3.15. Процедури підготовки як зазначено в розділі 6 “Підготовка на 

виробництві” Додатку 3 до Частини-66В 
Training procedures for On-the-Job Training as per Section 6 of Appendix III to Military 

Part-66 
 

Цей розділ обмежується випадком, коли компетентний орган є єдиним для 

схвалень за Частиною-145В та для свідоцтв персоналу з технічного 

обслуговування авіаційної техніки державної авіації відповідно до Частини-66В. 

Цей розділ має описувати процедуру організації з ТОР щодо підготовки 

персоналу організації з ТОР на виробництві. Вимоги, мета та зміст підготовки 

на виробництві зазначено в розділі 6 Додатку 3 до Частини-66В. 

Затверджені завдання, відповідно до яких здійснюється підготовка персоналу на 

виробництві, деталізовані наряди/журнали та звіт про відповідність підготовки 

на виробництві вимогам Частини-66В мають бути надані компетентному 

органу. 

 

Довідково: 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, УРДДАУ визначено 

компетентним органом щодо нижченаведених правил, а саме: 

Правил підтримання льотної придатності авіаційної техніки 

державної авіації (Частина-МВ), зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 06.02.2017 за № 160/30028; 

Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та 

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

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.02.2017 за 

№ 161/30029; 

Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування 

авіаційної техніки державної авіації (Частина-66В), зареєстрованих в 

Міністерстві юстиції України 06.02.2017 за № 162/30030; 

Правил схвалення організацій з підготовки до технічного 

обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-147В), 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.02.2017 за 

№ 163/30031. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0160-17#n27
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0160-17#n27
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0160-17#n27
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0160-17#n27
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0160-17#n27
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0161-17/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0161-17/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0162-17/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0162-17/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0163-17/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0163-17/paran4#n4


 124 

3.16. Процедура надання УРДДАУ рекомендацій для видачі свідоцтва 

авіаційного персоналу відповідно до параграфа 66.B.105 Частини-66В 
Procedure for the issue of a recommendation to the NMAA for the issue of a MAML in 

accordance with 66.B.105 of Military Part-66  
 

Цей розділ обмежується випадком, коли компетентний орган є єдиним для 

схвалень за Частиною-145В та для свідоцтв персоналу з технічного 

обслуговування авіаційної техніки державної авіації відповідно до Частини-66В. 

Цей розділ має описувати процедуру організації з ТОР щодо підготовки та 

надання компетентному органу відповідних рекомендацій та відомостей, 

необхідних для видачі персоналу організації з ТОР свідоцтв персоналу з 

технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації відповідно до 

Частини-66В. 
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ЧАСТИНА 4. 
PART 4.  

 

Ця частина МОЕ призначена для охоплення будь-яких специфічних вимог 

експлуатуючої організації та деталізації їх у МОЕ з метою використання під час 

виконання ТОР (наприклад, як отримати необхідну інформацію для зняття 

(демонтажу) придатних до використання (справних) компонентів тощо). 

Ця частина має описувати процедури взаємодії з експлуатуючими організаціями, 

що використовує організація з ТОР відповідно до Частини-145В. 

Рекомендується мати окрему процедуру для кожної експлуатуючої організації 

(замовника). 

 

Якщо організація здійснює лінійне ТО для експлуатуючої організації (замовника), 

то ця частина МОЕ не застосовується і організація з ТОР має дотримуватися 

процедур лінійного ТО, які зазначені в Частині L2 MOE, а також будь-яких інших 

процедур лінійного ТО, що мають надаватися експлуатуючою організацією 

(наприклад, Керівництво лінійної станції експлуатуючої організації (“Operator 

line station manual”)). 

 

 

4.1. Організація з управління підтриманням льотної придатності 

(уповноважений замовник), з якою (яким) укладено контракт (договір)/ 

угоду на виконання завдання 
Contracting/tasking CAMO 

145.A.70(a)13  

 

У цьому розділі необхідно вказати експлуатуючі організації/організації з 

управління підтриманням льотної придатності/уповноважених замовників, для 

яких надаються послуги з ТОР, з докладною інформацією про типи ПС (та/або 

двигунів/ДСУ), компоненти та обсяги робіт, що виконуються, наприклад: базове 

ТОР (капітальний ремонт, середній ремонт, ремонт за технічним станом, 

регламентні роботи, модернізація тощо), лінійне ТО, усунення дефектів тощо із 

зазначенням будь-яких обмежень. 

Якщо довгостроковий договір з організацією з управління підтриманням льотної 

придатності не укладено, то слід вказати перелік основних уповноважених 

замовників, яким надаються (планується надавати) послуги з ТОР в межах 

схваленого переліку. 

Експлуатуючі організації/замовники, яким надаються послуги з ТОР без 

використання отриманого схвалення за Частиною-145В (наприклад, ТОР 

виконується під схваленням за іншими правилами або організація з ТОР виконує 

замовлення як несхвалена організація для іншої організації з ТОР, яка схвалена за 

іншими правилами), не вказуються. 
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4.2. Процедури роботи з організацією з управління підтриманням льотної 

придатності/документацією організації з управління підтриманням 

льотної придатності 
CAMO procedures/paperwork 

145.A.65(b)1 Частини-145В, GM 145.A.65(b)(1), GM 145.A.70(a) АМС&GM до 

Частини-145В  
 

Цей розділ повинен описувати для кожної експлуатуючої організації/ організації з 

управління підтриманням льотної придатності (для кожного уповноваженого 

замовника), з якою (яким) організацією з ТОР укладено договір/контракт, 

специфічний режим (особливості) роботи (процедури/документи/обмін 

інформацією, планування нарад, технічні аспекти, питання щодо якості 

(реагування на претензії/виклики, рекламаційні акти), питання надійності). 

 

 Передконтрактна робота, яка забезпечує усвідомлення замовників 

щодо реальних можливостей організації з ТОР (наприклад, випадки, 

коли відсутні схвалені організації з ТОР-підрядники, тобто обсяг 

схвалення не дозволяє організації з ТОР виконати замовлення в 

повному обсязі). 

 

 Підготовка персоналу стосовно процедур експлуатуючої організації/ 

організації з управління підтриманням льотної придатності 

(замовника).  

 

 Процедура, що забезпечує правильне використання/заповнення 

документації експлуатуючої організації/організації з управління 

підтриманням льотної придатності (замовника) (бортжурналу, 

журналів обліку параметрів, робочих карток/листів тощо). 

 

 Процедура організації досліджень виробів, що відмовили під час 

експлуатації, “закриття” рекламаційних актів, зокрема в умовах 

базування ПС замовника, з видачею необхідних сертифікатів передачі 

до експлуатації. 
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4.3. Оформлення записів для організації з управління підтриманням льотної 

придатності 
CAMO record completion 

145.A.60(d), 145.A.65(b)1, 145.A.55(b), 145.A.55(c)1, 145.A.55(c)2, 145.A.55(c)3 Частини-

145В  
 

Цей розділ повинен описувати (для кожної експлуатуючої організації/ організації 

з управління підтриманням льотної придатності (для кожного уповноваженого 

замовника), з якою (яким) організацією з ТОР укладено договір/контракт), як 

організація з ТОР здійснює нижченаведені функції. 

 

 Заповнення пономерної документації (формуляри, паспорта), 

журналів (бортжурнали, журнали обліку параметрів) експлуатуючої 

організації. 

 

 Заповнення всіх документів про виконання замовлення на ТОР та 

передачу до експлуатації, зокрема сертифікатів передачі до 

експлуатації. 

 

 Зберігання технічних записів експлуатуючої організації. 

 

 Зберігання записів, які здійснюються від імені експлуатуючої 

організації. 

 

 Підтримання зв’язку з експлуатуючою організацією/організацією з 

управління підтриманням льотної придатності (замовником). 
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ЧАСТИНА 5. ДОДАТКИ 
PART 5.               APPENDICES 

 

5.1. Зразки документів 
Sample Documents 

AMC 145.A.70(a) Частини-145В  
 

У цьому розділі мають бути наведені всі документи та форми, що 

використовуються організацією з ТОР. Кожній формі має бути надано окремий 

унікальний номер із зазначенням дати зміни для можливості відстеження змін.  

 

“ПРИКЛАДИ” (нижченаведений перелік не є вичерпним) 

  

 Запит до УРДДАУ для схвалення зміни (поправки) до МОЕ. 

  

 Запит до УРДДАУ для схвалення зміни до Переліку схвалених робіт з 

ТОР на компонентах. 

 

 Ярлики: Придатний; Непридатний; Списаний/Зруйнований. 

 

 Ідентифікаційний ярлик інструменту. 

 

 Карта завдання на ТОР (заплановане ТОР). 

 

 Карта завдання на ТОР (додаткові дефекти). 

 

 Сертифікат передачі до експлуатації ПС після базового ТОР. 

 

 Сертифікат передачі до експлуатації ПС після лінійного ТО та/або 

заповнення журналу підготовки ПС/технічного бортового журналу 

ПС з питання передачі до експлуатації відповідно до Частини-145В. 

 

 Форма 1 EMAR (EMAR Form 1) (EMAR 145 edition 1.2). 

 

 Внутрішній звіт про подію. 

 

 Форма звіту аудиту якості. 

 

 Форма звіту про виконання коригувальних дій. 

 

 Записи про підготовку персоналу. 

 

 Свідоцтво (індивідуальні повноваження) персоналу, який засвідчує 

ТОР. 

 

 Запит про надання дозволу на відхилення від процедур організації з 

ТОР, зазначених у МОЕ. 
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5.2. Перелік організацій з якими укладено контракт (договір)/угоду на 

виконання завдання як зазначено в пункті 145.A.75(b) Частини-145В 
List of contractors/tasked organisations as per Military Part-145 145.A.75(b) 

145.A.70(a)14 Частини-145В  
 

У цьому розділі має бути наведено перелік несхвалених за Частиною-145В 

організацій (не є утримувачами схвалення за Частиною-145В), які залучені до 

виконання ТОР та працюють відповідно до вимог системи якості (під 

контролем) організації з ТОР, і на які є посилання у Розділах 2.1, 2.2 та 2.9 

Частини 2 МОЕ. 

 

5.3. Перелік місць проведення лінійного ТО як зазначено в пункті 145.A.75(d) 

Частини-145В 
List of line maintenance locations as per Military Part-145  145.A.75(d) 

145.A.70(a)15, 145.A.75(d) Частини-145В  
 

У цьому розділі має бути наведено перелік місць розташування лінійних станцій 

(місця проведення лінійного ТО ( підготовок до польотів) ПС), на які є посилання 

у Розділах 1.8 та 1.9 (якщо застосовно) Частини 1 МОЕ (аеродроми/злітно-

посадкові майданчики та адреси). 

 

5.4. Перелік організацій з якими укладено контракт (договір)/угоду на 

виконання завдання як зазначено в підпункті 145.A.70(a)(16) 

Частини-145В 
List of contracted/tasked organisations as per Military Part-145 145.A.70(a)(16) 

145.A.70(a)16 Частини-145В  
 

У цьому розділі має бути наведено перелік організацій (підрядників) (зокрема (не 

обмежуючись цим) утримувачі схвалення за Частиною-145В, що відноситься до 

контракту (договору)/угоді на діяльність з ТОР), і на які є посилання у Розділах 

2.1, 2.2 та 2.9 Частини 2 МОЕ. 

 

Переліки, про які йдеться в Розділах 5.2, 5.3 та 5.4, наведені в Частині 5 MOE 

або видані окремо від МОЕ, є невід’ємною частиною схвалення. Це означає, що ці 

переліки мають бути схвалені (безпосередньо УРДДАУ або організацією з ТОР 

згідно з процедурою, яка була попередньо схвалена УРДДАУ (дивись Розділи 1.10 

та 1.11 Частини 1 МОЕ). 
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ЧАСТИНА 6. ПРОЦЕДУРИ ТОР ЕКСПЛУАТУЮЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
PART 6.              OPERATING ORGANISATION’S MAINTENANCE PROCEDURES 

 

Цю частину МОЕ зарезервовано для тих схвалених за Частиною-145В організацій 

з ТОР, які також є частиною експлуатуючих організацій ПС, які належать до 

військової техніки (наприклад, дослідне ПС; ПС, яке належать до військової 

техніки, та власником якого є схвалена організація з ТОР). 

Довідково: дослідне ПС – ПС, яке виготовлене (модернізоване, модифіковане) за 

наново розробленою документацією для перевірки шляхом 

випробувань відповідності його заданим технічним вимогам з метою 

прийняття рішення про можливість впровадження у виробництво 

та/або прийняття в експлуатацію (на озброєння). 

 

Наведені в цій частині МОЕ процедури мають доповнювати власну, як 

експлуатуючої організації, інструкцію з експлуатації ПС, включаючи угоди та 

процедури для її організації з управління підтриманням льотної придатності 

відповідно до глави G розділу А Частини-МВ. 

 

Ця частина МОЕ не застосовується, якщо діяльність, призначена для організації 

з управління підтриманням льотної придатності, здійснюється персоналом 

проекту Міністерства оборони України (під егідою уповноваженого 

структурного підрозділу Міністерства оборони України з організації та 

проведення дослідно-конструкторських робіт). 

 

Якщо ця частина МОЕ не використовується, то вона має бути наведена з 

позначкою “Не застосовується” (“Not Applicable”). 

 


