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Начальника Управління регулювання діяльності державної авіації України
(з основної діяльності)

Q6.09.2017 м. Київ № 39

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо внутрішньої процедури 
Управління регулювання діяльності державної авіації України зі схвалення та 
нагляду за організаціями з технічного обслуговування га ремонту відповідно 
до Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту 
авіаційної техніки державної авіації (Частина- 145В)

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України, на виконання 
пункту 145.В. 10(6) Правил схвалення організацій з технічного 
обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації 
(Частипа-145В), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 лютого 
2017 року за №161/30029, затверджених наказом Міністерства оборони 
України від 23 грудня 2016 року №  714 “ І Іро затвердження правил державної 
авіації України з питань підтримання льотної придатності” , зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2017 року за №  160/30028, та 
пункту 1 протокольного рішення постійно діючої комісії Управління 
регулювання діяльності державної авіації України з питань сертифікації від 
17 серпня 2017 року №  1 1

Н А К А ЗУ Ю :

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо внутрішньої процедури 
Управління регулювання діяльності державної авіації України зі схвалення та 
нагляду за організаціями з технічного обслуговування та ремонту відповідно 
до Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту 
авіаційної техніки державної авіації (Частина- 145В), що додаються.

2. Визначити таким, що втратив чинність з 07 листопада 2017 року, 
наказ начальника Управління регулювання діяльності державної авіації



України віл 03 червня 2015 року № 13 “ Про затвердження Методичних 
рекомендацій до Правил схвалення організацій з технічного обслуговування 
та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В) щодо 
внутрішньої процедури Управління регулювання діяльності державної авіації 
України зі схвалення та нагляду за організаціями з технічного 
обслуговування та ремонту”  (зі змінами).

3. І (ей наказ набирає чинності з 07 листопада 2017 року.

4. Завідувачу сектору сертифікації організацій з технічного
обслуговування та ремонту авіаційної техніки Управління регулювання 
діяльності державної авіації України довести цей наказ до відома 
підприємств та організацій, зареєстрованих на території України, що 
здійснюють експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт авіаційної 
техніки державної авіації, встановленим порядком.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 
льотної придатності повітряних суден - заступника начальника Управління 
регулювання діяльності державної авіації України.

Начальник Управління регулюї 
діяльності державної авіації Ук М.Б.КУМИ ПРУК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника Управління регулювання 
діяльності державної авіації України 
06 вересня 2017 року № 39 
(у редакції наказу начальника 
Управління регулювання діяльності 
державної авіації України 
від 30 жовтня 2020 року № 55)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВНУТРІШНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ 
Управління регулювання діяльності державної авіації України 

зі схвалення та нагляду за організаціями з технічного обслуговування та 
ремонту відповідно до Правил схвалення організацій з технічного 
обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації

(Частина-145В)

І. Загальні положення

1.1. Ці методичні рекомендації щодо внутрішньої процедури 
Управління регулювання діяльності державної авіації України (далі -  
Процедура УРДДАУ) розроблено на виконання пункту 145.В.10^) 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 (далі -  Частина-145В), 
затверджених наказом Міністерства оборони України “Про затвердження 
правил державної авіації України з питань підтримання льотної придатності” 
від 23.12.2016 № 714, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
06.02.2017 за № 160/30028.

1.2. Відповідно до пункту 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, компетентним органом щодо 
Частини-145В визначено УРДДАУ.

1.3. Процедура УРДДАУ зі схвалення та нагляду за організаціями з 
технічного обслуговування та ремонту (далі -  організації з ТОР) відповідно до 
Частини-145В застосовується персоналом УРДДАУ під час процесу схвалення 
та нагляду за діяльністю організацій з ТОР.

1.4. Розробку цієї Процедури УРДДАУ здійснено з використанням 
таких документів:
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Частини-145В;
Прийнятних методів встановлення відповідності та керівного матеріалу 

до Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту 
авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В), затверджених наказом 
начальника Управління регулювання діяльності державної авіації України від 
31.05.2017 № 27 (зі змінами) (далі -  AMC & GM до Частини-145В);

“European Military Airworthiness Requirement. EMAR 145. AMC & GM”, 
видання 1.3, схваленого 12.02.2019 Форумом військових органів льотної 
придатності (Military Airworthiness Authorities Forum (MAWA Forum)) під 
егідою Європейського оборонного агентства (European Defence Agency 
(EDA)).

1.5. Процес схвалення та нагляду за діяльністю організації з ТОР 
виконується персоналом відділу сертифікації організацій з технічного 
обслуговування та ремонту авіаційної техніки УРДДАУ (далі -  відділ 
сертифікації організацій з ТОР). УРДДАУ гарантує, що персонал відділу 
сертифікації організацій з ТОР відповідає вимогам пункту 145.В.10(с) 
Частини-145В.

1.6. Права і обов’язки всього персоналу УРДДАУ, залученого до 
схвалення та нагляду за організаціями з ТОР, визначено відповідними 
положеннями про УРДДАУ та про структурні підрозділи УРДДАУ, а також 
відповідними посадовими інструкціями персоналу.

1.7. У залежності від розмірів організацій з ТОР, обсягу їх схвалення та 
наявності контрактних організацій -  залучених до ТОР організацій (з якими 
укладено контракт (договір)/угоду на виконання завдання з ТОР для 
організації з ТОР), до участі в окремих фазах процесу схвалення та нагляду 
може бути залучено відповідно підготовлений персонал усіх інших структурних 
підрозділів УРДДАУ за напрямом льотної придатності державних повітряних 
суден з відповідними обмеженнями.

1.8. Особою, уповноваженою до підпису Форми 3 EMAR (EMAR 
Form 3) (додаток 3 до Частини-145В) є:

начальник УРДДАУ; або
начальник відділу льотної придатності повітряних суден -  заступник 

начальника УРДДАУ (у разі хвороби, відпустки, вакантної посади 
начальника УРДДАУ).

1.9. Особою, уповноваженою до схвалення документів, пов’язаних із 
Керівництвом організації з ТОР є:

начальник відділу льотної придатності повітряних суден -  заступник 
начальника УРДДАУ; або

начальник відділу сертифікації організацій з ТОР; або

https://eda.europa.eu/docs/default-source/events/emar145-amc-gm-edition-1-3-12-feb-2019--approved.pdf
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заступник начальника відділу льотної придатності повітряних суден (у 

разі хвороби, відпустки вищезазначених посадових осіб).
Відповідні обмеження, при цьому, визначає начальник відділу льотної 

придатності повітряних суден -  заступник начальника УРДДАУ.

1.10. УРДДАУ забезпечено необхідною кількістю офісних приміщень для 
персоналу за адресою: вулиця Григорія Андрющенка, 6В, м. Київ, 01135, 
Україна. Персонал УРДДАУ забезпечено необхідною кількістю 
автоматизованих робочих місць, оснащених комп’ютерами.

1.11. Наказами начальника УРДДАУ (з основної діяльності) персонал 
відділу сертифікації організацій з ТОР призначається відповідальними 
інспекторами, які відповідають за повноту та якість виконання процедур 
схвалення та нагляду за організаціями з ТОР, за якими вони закріплені, та 
забезпечують взаємодію УРДДАУ з організаціями з ТОР.

ІІ. Процедури схвалення організацій з ТОР відповідно до 
Частини-145В

2.1. Загальні вимоги до процесу схвалення організації з ТОР
2.1.1. Процес схвалення організації з ТОР відповідно до вимог 

Частини-145В складається з таких фаз:
а) попередня зустріч (у разі первинного надання схвалення за 

Частиною-145В);
б) офіційна подача заявки;
в) оцінка документації;
г) проведення аудиту(ів);
д) видача схвалення.
Блок схему процесу схвалення організації з ТОР наведено в додатку 1 

до цієї Процедури УРДДАУ.
2.1.2. УРДДАУ дотримується фаз, зазначених у підпункті 2.1.1 цього 

пункту. Для того, щоб продовжити процес схвалення попередня фаза повинна 
бути завершена.

2.1.3. Процес схвалення припиняється на будь-якому етапі, в разі 
відмови організації з ТОР-заявника від продовження процесу схвалення.

У разі припинення процесу схвалення УРДДАУ письмово повідомляє 
про це заявника.

Відновлення процесу схвалення відбувається на загальних підставах, 
починаючи з фази, яку визначає УРДДАУ.

2.1.4. Схваленню підлягають зареєстровані в установленому 
законодавством порядку юридичні особи або відокремлені підрозділи 
юридичної особи.

2.1.5. До початку процесу первинного надання схвалення за 
Частиною-145В від організації з ТОР очікується направлений на ім’я 
начальника УРДДАУ лист про наміри бути схваленою відповідно до
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Частини-145В, складений у довільній формі та підписаний 
керівником/уповноваженою(ими) особою(ами), в якому організація з ТОР 
зазначає:

найменування, місцезнаходження, поштову та юридичну адресу 
організації з ТОР;

підтвердження фінансової спроможності;
документи, які підтверджують повноваження керівника;
відомості про державну реєстрацію юридичної особи/відокремленого 

підрозділу юридичної особи;
відомості про керівний персонал;
плани, що стосуються обсягу запланованих робіт з ТОР;
іншу інформацію, яку організація з ТОР вважає за необхідне надати.

2.2. Фаза попередньої зустрічі
2.2.1. Після отримання листа про наміри від організації з ТОР 

начальник УРДДАУ за пропозицією начальника відділу сертифікації 
організацій з ТОР, погодженою начальником відділу льотної придатності 
повітряних суден -  заступником начальника УРДДАУ призначає 
відповідального інспектора, який організовує подальший процес її 
первинного схвалення.

2.2.2. У разі позитивних результатів розгляду відповідальним 
інспектором листа про наміри та прийнятого рішення в УРДДАУ про 
доцільність початку фази попередньої зустрічі організації з ТОР 
призначається попередня зустріч, про що вона інформується відповідним 
листом-запрошенням (готує відповідальний інспектор). До листа-запрошення 
додається проєкт план-графіка процесу схвалення організації з ТОР (додаток 
2 до цієї Процедури УРДДАУ) для його попереднього розгляду керівним 
персоналом організації з ТОР. На попередню зустріч, яка відбувається в 
офісах УРДДАУ, запрошується керівний персонал організації з ТОР, 
зазначений у пунктах 145.А.30(а), 145.А.30(Ь) та 145.А.30(с) Частини-145В 
(відповідальний керівник за участю керівника(ів) за напрямами діяльності 
(ТОР) та керівника з якості).

2.2.3. Метою попередньої зустрічі є:
знайомство з відповідальним керівником організації з ТОР, 

керівником(ами) за напрямами діяльності (ТОР) та керівником з якості;
представлення керівному персоналу організації з ТОР відповідального 

інспектора;
отримання підтвердження, що відповідальний керівник організації з 

ТОР у повній мірі розуміє свою відповідальність щодо забезпечення 
організації з ТОР фінансами на заплановану діяльність та забезпечення 
функціонування організації з ТОР згідно з вимогами Частини-145В протягом 
всього періоду схвалення;

отримання підтвердження, що призначені відповідно до пункту 
145.А.30(Ь) Частини-145В керівники за напрямами діяльності (ТОР) та 
відповідно до пункту 145.А.30(с) Частини-145В керівник з якості організації з
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ТОР володіють знаннями щодо вимог Частини-145В, AMC & GM до 
Частини-145В та методичних рекомендацій державної авіації щодо їх 
застосування (МРДА-08/17 (зі змінами)), а також здатні практично їх 
реалізувати під час розробки всіх необхідних процедур для гарантування 
діяльності організації з ТОР відповідно до вимог Частини-145В у повному 
обсязі.

У разі необхідності до проведення та під час попередньої зустрічі 
УРДДАУ надає керівному персоналу організації з ТОР методичну допомогу.

2.2.4. За результатами попередньої зустрічі відповідальний інспектор 
складає протокол (додаток 3 до цієї Процедури УРДДАУ), який підписується 
обома уповноваженими сторонами (відповідальним керівником від 
організації з ТОР та відповідальним інспектором від УРДДАУ), в якому 
зазначаються рекомендації щодо подальших дій.

У разі позитивних результатів попередньої зустрічі (підтвердження у 
протоколі попередньої зустрічі можливості офіційної подачі заявки 
організацією з ТОР) відповідальний інспектор підписує два примірники 
план-графіка процесу схвалення організації з ТОР, погоджує їх з 
відповідальним керівником організації з ТОР та за встановленим в УРДДАУ 
порядком подає на затвердження начальнику УРДДАУ. Один примірник 
план-графіка процесу схвалення організації з ТОР разом із протоколом 
попередньої зустрічі із супровідним листом (готує відповідальний інспектор) 
надсилається на адресу організації з ТОР.

2.3. Фаза офіційної подачі заявки
2.3.1. На підставі позитивних результатів попередньої зустрічі 

(підтвердження у протоколі попередньої зустрічі можливості офіційної 
подачі організацією з ТОР “Заявки для схвалення за Частиною-145В 
(первинне надання)”) від організації з ТОР (заявника) очікується подання до 
УРДДАУ із супровідним листом такого пакету документів (пакету 
документів офіційної заявки):

а) оригінал Форми 2 EMAR (EMAR Form 2) (додаток 3 до AMC & GM 
до Частини-145В), заповненої на українській та англійській мові;

б) оригінали Форм 4 EMAR (EMAR Form 4) (додаток 1 до AMC & GM 
до Частини-145В) для погодження призначеного керівного персоналу, 
зазначеного у пункті 145.А.30(Ь) Частини-145В, заповненої на українській 
мові;

в) Керівництво організації з ТОР (далі -  МОЕ) згідно з вимогами 
параграфа 145.А.70 Частини 145В на електронному та/або паперовому носіях;

г) завірену в установленому порядку копію статуту (положення) 
організації з ТОР (витягу з нього, в якому вказані відомості про 
найменування, місцезнаходження та види робіт (предмет діяльності));

ґ) документ про проведену самооцінку на відповідність вимогам 
Частини-145В, який складено за позитивними результатами проведення 
внутрішнього аудиту організації з ТОР.
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2.3.2. “Заявка для схвалення за Частиною-145В (первинне надання)” 

приймається УРДДАУ до розгляду за умови повного та правильного 
заповнення Форми 2 EMAR (EMAR Form 2) та наявності всіх інших 
документів, що входять до пакету документів офіційної заявки, зазначених у 
підпункті 2.3.1 цього пункту. У випадку суттєвих недоліків у документах, 
поданих заявником в пакеті документів офіційної заявки, відповідальний 
інспектор повідомляє про це начальника відділу сертифікації організацій з 
ТОР та начальника відділу льотної придатності повітряних суден -  заступника 
начальника УРДДАУ і готує для заявника лист-повідомлення про причини 
неприйняття заявки. Заявник може доопрацювати документи, що входять до 
пакету документів офіційної заявки, та повторно подати їх на розгляд
у р д д а у . . . . .

2.3.3. У разі прийняття заявки до розгляду відповідальний інспектор 
здійснює заходи щодо її реєстрації у Журналі реєстрації заявок (додаток 4 до 
цієї Процедури УРДДАУ), який ведеться в електронному виді.

2.3.4. УРДДАУ інформує заявника листом про реєстрацію заявки та 
прийняття її до розгляду, який готує відповідальний інспектор.

2.3.5. Відповідальний інспектор утворює на комп’ютері папку для 
електронних файлів організації з ТОР та заводить справу для паперових 
документів, що стосуються процесу схвалення організації з ТОР. До видачі 
організації з ТОР схвалення папка для електронних файлів та справа 
організації з ТОР має номер ідентичний реєстраційному номеру заявки.

Справа організації з ТОР є постійно поповнюваним комплектом 
документів, що визначають стан схвалення організації з ТОР, і ведеться 
протягом всього періоду підтримання схвалення організації з ТОР.

2.4. Фаза оцінки документації
2.4.1. Оцінка пакету документів офіційної заявки виконується протягом 

періоду, зазначеного у плані-графіку процесу схвалення організації з ТОР.
2.4.2. Під час фази оцінки документації детальному розгляду 

підлягають усі документи, зазначені в підпункті 2.3.1 пункту 2.3 розділу ІІ цієї 
Процедури УРДДАУ.

2.4.3. Під час оцінки документації відповідальним інспектором 
встановлюється, чи заявник має:

а) відповідні документи для виконання заявленої діяльності;
б) необхідні виробничі об’єкти, персонал, обладнання, інструменти та 

документацію для виконання заявлених видів робіт з ТОР;
в) дієві процедури згідно з параграфом 145.А.70 Частини-145В, пунктів 

AMC 145.А.70(а) та GM 145.А.70(а) AMC & GM до Частини-145В;
г) засоби для забезпечення зв’язку з УРДДАУ;
ґ) обов’язки керівного персоналу, їх відповідальність та взаємозв’язки 

структурних підрозділів організації з ТОР.
2.4.4. Результат розгляду МОЕ оформляється шляхом заповнення 

частини 3 Форми 6 EMAR (EMAR Form 6) (додаток 2 до AMC & GM до 
Частини-145В).
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2.4.5. Під час фази оцінки документації заявника відповідальний 

інспектор визначає відповідність кандидатур керівного персоналу організації 
з ТОР кваліфікаційним вимогам та відсутності у цього персоналу порушень, 
які мають (мали) вплив на безпеку польотів.

Для кожної особи керівного персоналу організації з ТОР, яка 
призначена для виконання обов’язків відповідно до вимог пункту 145.А.30(Ь) 
Частини-145В, шляхом підпису відповідального інспектора у Формі 4 EMAR 
(EMAR Form 4) УРДДАУ підтверджує погодження зазначеного персоналу. 
Оскільки заповнений бланк Форми 4 EMAR (EMAR Form 4) містить 
персональну інформацію, то він має статус конфіденційного.

У випадку наявності чітких доказів того, що раніше відповідальний 
керівник організації з ТОР займав(ла) керівну посаду в будь-якій іншій 
схваленій організації з ТОР, та зловживав(ла) службовим становищем 
недотримуючись конкретних діючих вимог, відповідальний інспектор 
повідомляє про це начальника відділу сертифікації організацій з ТОР та 
начальника відділу льотної придатності повітряних суден -  заступника 
начальника УРДДАУ і готує для заявника лист-повідомлення про причини 
відхилення кандидатури відповідального керівника.

Кандидатура відповідального керівника приймається шляхом 
схвалення МОЕ, що містить підписану заяву про зобов’язання 
відповідального керівника.

2.4.6. За результатами оцінки пакету документів офіційної заявки 
УРДДАУ надсилає заявнику лист з результатами попередньої оцінки (у разі 
наявності недоліків у листі робиться посилання на відповідний параграф 
(пункт, підпункт) Частини-145В, AMC & GM до Частини-145В або інший 
нормативно-правовий акт, нормативно-технічний документ), який готує 
відповідальний інспектор. Усі виявлені недоліки відповідальний інспектор 
вносить до частини 4 Форми 6 EMAR (EMAR Form 6) (додаток 2 до 
AMC & GM до Частини-145В).

2.4.7. Від організації з ТОР (заявника) у визначений план-графіком 
процесу схвалення організації з ТОР строк очікується подання до УРДДАУ 
звіту про усунення недоліків із супровідним листом та відповідною 
доказовою документацією. УРДДАУ (відповідальний інспектор) проводить 
аналіз звіту про усунення недоліків.

2.4.8. У разі неприйнятності коригувальних дій щодо усунення 
недоліків, УРДДАУ офіційно повідомляє про це організацію з ТОР 
(заявника) із зазначенням відповідних причин (відповідний лист- 
повідомлення готує відповідальний інспектор).

2.4.9. Після усунення недоліків організацією з ТОР (заявником) та 
підтвердження цього у відповідному звіті про усунення недоліків, 
прийнятному для УРДДАУ, УРДДАУ (відповідальний інспектор) “закриває” 
недоліки у частині 4 Форми 6 EMAR (EMAR Form 6) (додаток 2 до 
AMC & GM до Частини-145В) та приступає до організації фази проведення 
аудиту(ів).
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2.5. Фаза проведення аудиту(ів)
2.5.1. Протягом фази проведення аудиту(ів) встановлюється можливість 

організації з ТОР (заявника) реалізувати відповідність з процедурами, 
описаними в МОЕ.

2.5.2. Під час планування аудиту(ів) відповідальний інспектор враховує 
рекомендації пункту АМС 145.В.20(с) АМС & GM до Частини-145В та надає 
свої пропозиції начальнику відділу сертифікації організацій з ТОР, який 
узгоджує їх з начальником відділу льотної придатності повітряних суден -  
заступником начальника УРДДАУ. Дата початку та період аудиту попередньо 
обговорюється із заявником.

2.5.3. Узгоджені пропозиції щодо проведення аудиту організації з ТОР 
начальник відділу сертифікації організацій з ТОР та/або начальник відділу 
льотної придатності повітряних суден -  заступник начальника УРДДАУ 
доповідає начальнику УРДДАУ та організовує підготовку наказу начальника 
УРДДАУ про проведення аудиту, в якому визначається:

персонал, який повинен провести аудит;
період проведення аудиту;
завдання відповідальному інспектору щодо підготовки план-графіка 

проведення аудиту та доведення до заявника відповідної інформації про 
аудит.

2.5.4. У разі прийняття начальником УРДДАУ рішення про проведення 
аудиту групою інспекторів, наказом начальника УРДДАУ про проведення 
аудиту призначається сертифікаційна група, яка очолюється відповідальним 
інспектором, або начальником відділу сертифікації організацій з ТОР, або 
начальником відділу льотної придатності повітряних суден -  заступником 
начальника УРДДАУ.

У разі призначення до складу сертифікаційної групи начальника 
відділу сертифікації організацій з ТОР та/або начальника відділу льотної 
придатності повітряних суден -  заступника начальника УРДДАУ, керівником 
сертифікаційної групи є старша посадова особа.

2.5.5. На виконання наказу начальника УРДДАУ про проведення 
аудиту відповідальний інспектор складає план-графік проведення аудиту 
(додаток 5 до цієї Процедури УРДДАУ), який затверджує начальник 
УРДДАУ.

2.5.6. УРДДАУ (готує відповідальний інспектор) офіційним листом 
інформує організацію з ТОР (заявника) про період проведення аудиту, склад 
сертифікаційної групи та доводить план-графік проведення аудиту (до листа 
додається копія плану).

2.5.7. У разі наявності об’єктивних причин у організації з ТОР 
(заявника) щодо неможливості прийняти сертифікаційну групу у визначений 
період, УРДДАУ розглядає можливість перенесення періоду аудиту, вносить 
відповідні зміни до наказу начальника УРДДАУ про проведення аудиту, 
план-графіка проведення аудиту (готується нова редакція плану) та офіційно 
інформує заявника про неможливість гарантування дотримання строків, 
встановлених у план-графіку процесу схвалення організації з ТОР.
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2.5.8. Аудит організації з ТОР (заявника) має починатись із зустрічі 

(брифінгу) сертифікаційної групи з керівним персоналом організації з ТОР 
(можливе залучення й іншого персоналу -  керівників структурних 
підрозділів організації з ТОР) з метою визначення:

а) закріпленого керівного персоналу за напрямками;
б) порядку проведення аудиту (у разі необхідності уточнення план- 

графіка проведення аудиту);
в) порядку встановлення відповідності;
г) порядку надання пояснень;
ґ) порядку надання доказової документації.
2.5.9. Керівник сертифікаційної групи/відповідальний інспектор та інші

особи персоналу сертифікаційної групи під час аудиту мають
супроводжуватися представником організації з ТОР. Зазвичай керівник з 
якості організації з ТОР супроводжує керівника сертифікаційної 
групи/відповідального інспектора. Причиною такого супроводу є 
гарантування того, що організація з ТОР буде постійно ознайомлена з будь- 
якими недоліками, які можуть бути виявлені під час аудиту.

2.5.10. Під час проведення аудитів сертифікаційною групою/ 
відповідальним інспектором використовується (у разі необхідності) чек-лист 
схвалення організації з ТОР (форму чек-листа схвалення організації з ТОР 
наведено в додатку 6 до цієї Процедури УРДДАУ). Чек-лист схвалення 
організації з ТОР розробляється індивідуально для кожної конкретної 
організації з ТОР.

За можливості між особами персоналу сертифікаційної групи 
здійснюється розподіл напрямів аудиту за спеціальностями.

2.5.11. На завершальному етапі аудиту має бути проведено підсумкова 
зустріч (підсумковий брифінг), де керівному персоналу організації з ТОР 
керівник сертифікаційної групи/відповідальний інспектор та інші особи 
персоналу сертифікаційної групи (у разі необхідності) повідомляє(ють) про 
всі недоліки, виявлені під час аудиту.

2.5.12. За результатами аудиту оформлюється рапорт з аудиту (додаток 
7 до цієї Процедури УРДДАУ), в який чітко вписуються всі недоліки, 
виявлені під час аудиту (без двозначного тлумачення), з посиланням на 
параграф (пункт, підпункт) Частини-145В та терміни їх усунення. Рапорт з 
аудиту складається в двох рівнозначних примірниках. Про отримання 
другого примірника рапорту з аудиту представник організації з ТОР 
(заявника) ставить свій підпис у блоці 16, а у випадку відмови від підписання 
рапорту з аудиту -  підлягають заповненню блоки 19 та 20.

Можуть бути випадки, коли УРДДАУ виявляє ситуації в організації з 
ТОР, в яких воно не впевнене щодо відповідності вимогам Частини-145В. У 
такому випадку, керівник сертифікаційної групи/відповідальний інспектор 
інформує організацію з ТОР (заявника) про можливу невідповідність в той 
час, та факт, що ситуація буде переглянута персоналом УРДДАУ до 
прийняття рішення.
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2.5.13. Недоліки, виявлені під час аудиту схвалення (первинного 

надання), не потребують класифікації на рівень 1 та/або 2, оскільки жодні дії 
не можуть вплинути на ще не видане схвалення відповідно до вимог 
Частини-145В.

2.5.14. У разі необхідності додаткового уточнення змісту недоліків, їх 
класифікації на рівень 1 та/або 2, або за браком часу на складання рапорту з 
аудиту безпосередньо під час аудиту, рапорт з аудиту складається після 
завершення аудиту організації з ТОР. У цьому випадку впродовж 2 тижнів 
від дати завершення аудиту УРДДАУ офіційним супровідним листом (готує 
відповідальний інспектор) надсилає заявнику один примірник рапорту з 
аудиту, у блок 16 якого вносяться реквізити супровідного листа (дата та 
вихідний №) УРДДАУ.

2.5.15. Керівник сертифікаційної групи та/або начальник відділу 
сертифікації організацій з ТОР/відповідальний інспектор, або начальник 
відділу сертифікації організацій з ТОР та/або відповідальний інспектор звітує 
начальнику УРДДАУ шляхом складання звіту про проведення аудиту 
організації з ТОР.

2.5.16. Усі виявлені під час аудиту недоліки відповідальний інспектор 
вносить до частини 4 Форми 6 EMAR (EMAR Form 6) (додаток 2 до 
AMC & GM до Частини-145В). Для первинного надання схвалення всі 
недоліки мають бути усунуті заявником та “закриті” УРДДАУ до видачі 
організації з ТОР схвалення.

2.5.17. Усунення всіх недоліків організація з ТОР (заявник) має 
підтвердити у письмовій формі. Від організації з ТОР (заявника) у 
визначений план-графіком процесу схвалення організації з ТОР строк 
очікується подання до УРДДАУ звіту про усунення недоліків із супровідним 
листом та відповідною доказовою документацією.

2.5.18. УРДДАУ виконує розгляд та аналіз звіту з доказовою 
документацією. У разі неприйнятності коригувальних дій щодо усунення 
недоліків (дії, які не забезпечують відповідності вимогам Частини-145В), 
УРДДАУ повідомляє про це заявника офіційним листом (готує 
відповідальний інспектор), в якому мають бути зазначені причини їх 
неприйнятності.

2.5.19. Від організації з ТОР (заявника) очікується застосування 
додаткових коригувальних дій та письмове підтвердження усунення 
недоліків додатковим звітом з доказовою документацією.

2.5.20. Усі коригувальні дії організації з ТОР (заявника) щодо усунення 
недоліків, виявлених УРДДАУ під час аудиту(ів), виконуються протягом 
періоду, що не перевищує 3 місяці. У разі неприйняття будь-яких з них, 
УРДДАУ відповідним листом (готує відповідальний інспектор) офіційно 
повідомляє про це організацію з ТОР з визначенням остаточної дати 
усунення недоліків.

2.5.21. Для підтвердження усунення недоліків може виникнути 
необхідність проведення додаткового аудиту організації з ТОР (заявника).
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У разі проведення додаткового аудиту складається окремий рапорт з 

аудиту.
Рішення про необхідність проведення аудиту приймає начальник 

УРДДАУ після відповідної доповіді начальника відділу сертифікації 
організацій з ТОР/відповідального інспектора, погодженої начальником 
відділу льотної придатності повітряних суден -  заступником начальника 
УРДДАУ.

Постійно діюча комісія УРДДАУ з питань сертифікації також може 
надавати рекомендації щодо проведення додаткових аудитів.

2.5.22. Термін усунення недоліків може бути продовжено УРДДАУ за 
умови отримання від організації з ТОР (заявника) відповідного письмового 
звернення з обґрунтуванням такої необхідності. У цьому випадку УРДДАУ 
може вимагати від організації з ТОР (заявника) відповідний план щодо 
усунення недоліків.

Про результати розгляду вищезазначеного звернення УРДДАУ 
повідомляє заявника офіційним листом (готує відповідальний інспектор).

2.5.23. Результат(и) розгляду(ів) звіту(ів) щодо усунення недоліків 
оформляється шляхом заповнення відповідальним інспектором блоку 21 
рапорту(ів) з аудиту(ів) та частини 4 Форми 6 EMAR (EMAR Form 6) 
(додаток 2 до AMC & GM до Частини-145В).

2.5.24. Документи, пов’язані з проведенням аудиту(ів) організації з ТОР 
(заявника), включаючи звітні документи організації з ТОР (заявника) щодо 
усунення недоліків, відповідальний інспектор долучає до справи організації з 
ТОР (заявника).

2.6. Фаза видачі схвалення
2.6.1. Після завершення виконання попередніх фаз, у разі їх позитивних 

результатів відповідальний інспектор оформлює частину 5 Форми 6 EMAR 
(EMAR Form 6) (додаток 2 до AMC & GM до Частини-145В), яку долучає до 
справи організації з ТОР (заявника). Відповідальний інспектор підписує 
сторінки підрозділу МОЕ “Перелік діючих сторінок”, розділу 1.9 частини 1 
МОЕ та відповідного додатку до МОЕ (за наявності).

2.6.2. Перегляд справи організації з ТОР здійснює начальник відділу 
сертифікації організацій з ТОР або начальник відділу льотної придатності 
повітряних суден -  заступник начальника УРДДАУ, якщо начальник відділу 
сертифікації організацій з ТОР призначений відповідальним інспектором цієї 
організації з ТОР.

2.6.3. Під час перегляду справи організації з ТОР (заявника) 
встановлюється:

наявність повного комплекту документів щодо процесу схвалення;
правильність оформлення документів;
узгодженість Форми 2 EMAR (EMAR Form 2) (додаток 3 до 

AMC & GM до Частини-145В) із Формою 6 EMAR (EMAR Form 6) та МОЕ;
відповідність висновку відповідального інспектора, зазначеного в 

частині 5 Форми 6 EMAR (EMAR Form 6).
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2.6.4. Задовільний перегляд справи організації з ТОР має бути 

завершено підписом Форми 6 EMAR (EMAR Form 6) та сторінок підрозділу 
МОЕ “Перелік діючих сторінок”, розділу 1.9 частини 1 МОЕ та відповідного 
додатку до МОЕ (за наявності).

2.6.5. У разі задовільного перегляду справи організації з ТОР (заявника) 
відповідальний інспектор разом із секретарем постійно діючої комісії 
УРДДАУ з питань сертифікації готують відповідне засідання зазначеної 
комісії, до розгляду якої пропонується питання про можливість схвалення 
заявника як організації з ТОР відповідно до Частини-145В.

Членам постійно діючої комісії УРДДАУ з питань сертифікації разом із 
порядком денним надаються відповідні інформаційні матеріали щодо 
процесу схвалення заявника, підготовлені відповідальним інспектором.

Відповідальний інспектор запрошується на засідання постійно діючої 
комісії УРДДАУ з питань сертифікації для доведення до членів комісії 
інформації про результати процесу схвалення заявника з використанням 
справи організації з ТОР та надання пропозиції про можливість схвалення 
заявника як організації з ТОР відповідно до Частини-145В.

Результати засідання постійно діючої комісії УРДДАУ з питань 
сертифікації зазначаються у відповідному протоколі, копія якого разом із 
копією порядку денного долучаються відповідальним інспектором до справи 
організації з ТОР.

2.6.6. У разі підтримки постійно діючою комісією УРДДАУ з питань 
сертифікації пропозиції відповідального інспектора про можливість 
схвалення заявника як організації з ТОР відповідно до Частини-145В відділу 
сертифікації організацій з ТОР ставиться завдання щодо підготовки 
встановленим порядком проєкту наказу начальника УРДДАУ про схвалення 
відповідного заявника як організації з ТОР, про що також зазначається у 
протоколі, про який йдеться у підпункті 2.6.5 цього пункту.

2.6.7. Підготовлений відповідальним інспектором та погоджений з 
начальником відділу льотної придатності повітряних суден -  заступником 
начальника УРДДАУ проєкт вищезазначеного наказу разом з відповідною 
доповідною запискою (готує відповідальний інспектор) подається за 
встановленим в УРДДАУ порядком на підпис начальнику УРДДАУ. 
Підписаний начальником УРДДАУ та зареєстрований встановленим 
порядком наказ є підставою для заповнення відповідальним інспектором 
сертифіката схвалення організації з ТОР за Формою 3 EMAR (EMAR Form 3) 
(додаток 3 до Частини-145В) та розроблення проєкту план-графіка 
постійного нагляду (додаток 8 до цієї Процедури УРДДАУ) з урахуванням 
положень пунктів AMC 145.В.30(а) та AMC 145.B.30(b) AMC & GM до 
Частини-145В.

2.6.8. На Формі 3 EMAR (EMAR Form 3) зазначається реєстраційний 
номер схвалення, який присвоюється відповідно до шифру реєстрації 
схвалень, наведеного в додатку 9 до цієї Процедури УРДДАУ.

2.6.9. Начальник відділу сертифікації організацій з ТОР або начальник 
відділу льотної придатності повітряних суден -  заступник начальника УРДДАУ
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подає начальнику УРДДАУ повний комплект документів організації з ТОР 
разом з доповідною запискою (готує відповідальний інспектор) про 
завершення процесу схвалення організації з ТОР (заявника).

2.6.10. Начальник УРДДАУ схвалює МОЕ (ставить підпис та дату у 
відповідному штампі, заздалегідь проставленому в МОЕ відповідальним 
інспектором) та підписує Форму 3 EMAR (EMAR Form 3) на бланку 
сертифіката схвалення та під переліком схвалення організації з ТОР, а також 
затверджує план-графік постійного нагляду. Копію Форми 3 EMAR (EMAR 
Form 3) та план-графік постійного нагляду організації з ТОР відповідальний 
інспектор долучає до справи організації з ТОР.

2.6.11. Відповідальний інспектор комплектує пакет документів для 
передачі разом із супровідним листом відповідальному керівнику схваленої 
організації з ТОР. До цього пакету належать такі документи:

оригінал Форми 3 EMAR (EMAR Form 3);
оригінал (примірник 1) МОЕ/лист схвалення МОЕ та сторінка(и) 

підрозділу МОЕ “Перелік діючих сторінок”, розділу 1.9 частини 1 МОЕ та 
відповідного додатку до МОЕ (за наявності);

копії Форм 4 EMAR (EMAR Form 4);
копія план-графіка постійного нагляду.
Крім того, підлягає передачі блок 21 рапорту(ів) з аудиту(ів), якщо 

раніше він не був направлений до організації з ТОР.
2.6.12. Начальник УРДДАУ або уповноважена ним посадова особа 

видає відповідальному керівнику організації з ТОР або особі, яка ним/нею 
уповноважена згідно з відповідним дорученням документи, зазначені в 
підпункті 2.6.12 цього пункту. Про отримання зазначених документів має 
бути відмітка на копії сертифіката схвалення організації з ТОР Форми 3 
EMAR (EMAR Form 3) у справі організації з ТОР.

Видача оригінала сертифіката схвалення організації з ТОР Форми 3 
EMAR (EMAR Form 3) підтверджується підписами у Журналі реєстрації 
схвалень та видачі сертифікатів схвалення Форм 3 EMAR (EMAR Form 3) 
(додаток 9 до цієї Процедури УРДДАУ).

ІІІ. Процедури постійного нагляду за схваленими організаціями з 
ТОР відповідно до Частини-145В

3.1. Схвалення змін в схваленій організації з ТОР та поправок до
МОЕ

3.1.1. Зміни в схваленій організації з ТОР, зазначені у параграфі 
145.А.85 Частини-145В, є підставою для змін до МОЕ, які підлягають 
прямому/непрямому схваленню УРДДАУ поправок (змін) до МОЕ з 
урахуванням положень параграфа AMC 145.В.40 AMC & GM до 
Частини-145В та AMC до додатку 3 до Частини-145В AMC & GM до 
Частини-145В.
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3.1.2. Перелік змін в схваленій організації з ТОР визначається в розділі 

1.10 частини 1 МОЕ. Процедури внесення змін до МОЕ схваленої організації 
з ТОР визначені у розділі 1.11 частини 1 МОЕ.

3.1.3. У разі надходження змін до МОЕ за процедурою непрямого 
схвалення поправок МОЕ (другорядні зміни до МОЕ), УРДДАУ офіційним 
листом (готує відповідальний інспектор) підтверджує отримання змінених 
сторінок МОЕ у письмовій формі. До листа додається сторінка(и) підрозділу 
МОЕ “Перелік діючих сторінок”, підписані відповідальним інспектором.

Відповідальний інспектор виконує заміну змінених сторінок у 
відповідному МОЕ (примірнику УРДДАУ/відповідної копії МОЕ) схваленої 
організації з ТОР.

У разі незгоди із поправками (змінами) до МОЕ, УРДДАУ офіційним 
листом (готує відповідальний інспектор) повідомляє схваленій організації з 
ТОР конкретні причини такої незгоди.

3.1.4. У разі надходження повідомлення від схваленої організації з ТОР 
про можливі зміни, що підпадають під процедуру прямого схвалення 
(головні зміни), УРДДАУ визначає умови, за яких схвалена організація з ТОР 
може працювати під час впровадження зазначених змін, або визначає 
випадки, коли буде прийнято рішення про призупинення схвалення в силу 
характеру або ступеня змін.

3.1.5. У разі необхідності впровадження змін прямого схвалення 
(головних змін), схвалена організація з ТОР (заявник) може подати до 
УРДДАУ із супровідним листом такий пакет документів офіційної “Заявки 
для схвалення за Частиною-145В зміни”:

а) оригінал Форми 2 EMAR (EMAR Form 2) (додаток 3 до AMC & GM 
до Частини-145В), заповненої на українській та англійській мові;

б) оригінали Форм 4 EMAR (EMAR Form 4) (додаток 1 до AMC & GM 
до Частини-145В) для погодження нового призначеного керівного персоналу, 
зазначеного у пункті 145.А.30(Ь) Частини-145В, заповненої на українській 
мові;

в) МОЕ (наступне видання) згідно з вимогами параграфа 145.А.70 
Частини 145В або сторінки МОЕ, що підлягають заміні, на електронному 
та/або паперовому носіях;

г) завірену в установленому порядку копію статуту (положення) 
організації з ТОР (витягу з нього, в якому вказані відомості про 
найменування, місцезнаходження та види робіт (предмет діяльності)), якщо 
відбулися зміни від дати первинного схвалення;

ґ) документ про проведену самооцінку на відповідність вимогам 
Частини-145В, який складено за позитивними результатами проведення 
внутрішнього аудиту організації з ТОР щодо змін у схваленій організації з 
ТОР.

3.1.6. Під час схвалення змін у схваленій організації з ТОР УРДДАУ 
дотримується відповідних застосовних елементів первинного процесу, 
зазначеного у розділі ІІ цієї Процедури УРДДАУ.



15

3.1.7. Зміни до МОЕ, які не мають впливу на зміст сертифіката, не 
вимагають перевидання Форми 3 EMAR (EMAR Form 3) (сертифіката 
схвалення та/або переліку схвалення організації з ТОР).

3.2. Постійний нагляд за схваленими організаціями з ТОР
3.2.1. УРДДАУ здійснює постійний нагляд за схваленими організаціями з 

ТОР з метою забезпечення впевненості у повноті та якості ТОР для 
підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації.

УРДДАУ забезпечує постійний нагляд шляхом проведення аудитів за 
період, що не перевищує 24 місяці з урахуванням положень пунктів 
AMC 145.В.30(а) та AMC 145.В.30(Ь) AMC & GM до Частини-145В.

Постійний нагляд за схваленими організаціями з ТОР здійснюється 
відповідно до програми постійного нагляду за схваленими організаціями з 
ТОР, яка складається відділом сертифікації організацій з ТОР на поточний рік 
та враховує дані план-графіків постійного нагляду за конкретними 
схваленими організаціями з ТОР. Плани діяльності УРДДАУ та відділу 
сертифікації організацій з ТОР враховують заходи, передбачені 
вищезазначеною програмою.

3.2.2. Під час постійного нагляду застосовуються такі види аудитів:
планові аудити, що визначені план-графіком постійного нагляду. План-

графік проведення конкретного планового аудиту постійного нагляду 
оформлюється відповідальним інспектором та подається начальником відділу 
сертифікації організацій з ТОР за встановленим в УРДДАУ порядком на 
затвердження начальнику УРДДАУ;

позапланові аудити, що проводяться для контрольної оцінки 
відповідності схваленої організації з ТОР вимогам Частини-145В. Під час 
позапланового аудиту, як правило, перевіряється виконання умов та 
обмежень, що встановлені сертифікатом схвалення Форма 3 EMAR (EMAR 
Form 3) (додаток 3 до Частини-145В).

3.2.3. УРДДАУ може встановити для схвалених організацій з ТОР 
форми додаткової поточної звітної документації. На підставі експертної 
оцінки інформації, що зазначена у цих формах, та у формах звітності, 
зазначених у пунктах GM 145.А.60(а) та GM 145A.60(c) AMC & GM до 
Частини-145В, яка подається схваленою організацією з ТОР до УРДДАУ, 
можливе прийняття рішення щодо відповідності фактичної діяльності 
схваленої організації з ТОР вимогам Частини-145В без проведення аудиту.

3.2.4. Процедура виконання планового аудиту має відповідати вимогам 
пункту 2.5 розділу ІІ цієї Процедури УРДДАУ.

3.2.5. Уся документація, що стосується проведення аудитів конкретної 
схваленої організації з ТОР, зберігається у справі організації з ТОР.

3.2.6. Якщо під час аудиту(ів) або за допомогою інших засобів буде 
виявлено невідповідність схваленої організації з ТОР вимогам Частини-145В, 
УРДДАУ вживає заходів, як зазначено у пункті 1453.50(a) Частини-145В 
після ґрунтовного аналізу причин та можливих наслідків, виявлених



недоліків рівня 1 з урахуванням системи аналізу недоліків для визначення їх 
впливу на безпеку польотів.

3.2.7. Якщо схвалена організація з ТОР неспроможна забезпечити 
відповідність вимогам Частини-145В протягом визначеного УРДДАУ 
періоду, УРДДАУ вживає заходів із часткового або повного призупинення дії 
схвалення.

3.2.8. Питання анулювання, призупинення дії та обмеження схвалення 
організації з ТОР підлягають розгляду на постійно діючій комісії УРДДАУ з 
питань сертифікації.

Анулювання схвалення означає, що організація з ТОР позбавляється 
наданого схвалення в цілому та остаточно, без права поновлення. УРДДАУ 
анулює схвалення у випадку невжиття негайних коригувальних дій щодо 
усунення недоліків за рівнем 1 з проведенням аналізу причин виникнення 
цих недоліків та відсутності обов’язкового інформування УРДДАУ. Після 
анулювання схвалення УРДДАУ офіційним листом (готує відповідальний 
інспектор) вимагає від організації з ТОР повернення до УРДДАУ оригіналу 
сертифіката схвалення Форма 3 EMAR (EMAR Form 3) (додаток 3 до 
Частини-145В).

Призупинення дії схвалення означає, що УРДДАУ частково або 
повністю виключає рейтинги з переліку схвалення організації з ТОР у Формі 
3 EMAR (EMAR Form 3) та МОЕ. УРДДАУ призупиняє дію схвалення у 
випадку невиконання схваленою організацією з ТОР коригувальних дій у 
встановлений УРДДАУ термін. Після призупинення дії схвалення УРДДАУ 
офіційним листом (готує відповідальний інспектор) вимагає від організації з 
ТОР повернення до УРДДАУ оригіналу сертифіката схвалення Форма 3 
EMAR (EMAR Form 3) (додаток 3 до Частини-145В).

Обмеження схвалення означає, що УРДДАУ накладає обмеження 
привілеїв, що були надані організації з ТОР шляхом схвалення МОЕ, без 
зміни переліку схвалення у Формі 3 EMAR (EMAR Form 3) та МОЕ.

3.2.9. За рішенням постійно діючої комісії УРДДАУ з питань 
сертифікації відділ сертифікації організацій з ТОР готує проєкт наказу 
начальника УРДДАУ про обмеження, або часткове/повне призупинення дії 
схвалення, або анулювання схвалення організації з ТОР.

3.2.10. УРДДАУ доводить вимоги наказу начальника УРДДАУ про 
обмеження, або часткового/повного призупинення дії, або анулювання 
схвалення офіційним(и) листом (листами) (готує відповідальний інспектор) 
до організації з ТОР, заінтересованих замовників та органу функціонального 
управління організацією (у разі наявності). Копію наказу відповідальний 
інспектор долучає до справи організації з ТОР.

3.2.11. Справа організації з ТОР закривається та встановленим порядком 
передається до архіву після анулювання схвалення та надходження від 
організації з ТОР оригіналу сертифіката схвалення Форма 3 EMAR (EMAR 
Form 3), який долучається відповідальним інспектором до справи організації 
з ТОР.
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3.2Л2. Якщо схвалена орз’анізація з ТОР добровільно відмовилась від 

схвалення таз офіційним листом надіслала до УРДДАУ оригінал сертифіката 
схвалення Форма З EMAR (EMAR Form 3}т схвалення підлягає анулюванню 
наказом начальника УРДДАУ бет розгляду постійно діючою комісією 
УРДДАУ з питань сертифікації. УРДДАУ офіційним(и) листом (листами) 
(готує відповідальний інспектор) доводить вимоги наказу начальника 
УРДДАУ про анулювання схвалення до організації з ТОР, заінтересованих 
замовників та органу функціонального управління організацією (у разі 
наявності). Копію наказу та оригінал сертифіката схвалення Форма З EMAR 
(EMAR Form 3) відповідальний інспектор долучає до справи організації з 
ТОР, яка закривається та встановленим порядком передасться до архіву,

ості
Начальник відділу льотної придатності повітряних суден 
заступник начальника Управління рогулю 
державної авіації України 
полковник ("У^ Віталій ЯРОШЕНКО
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Додаток 1
до Методичних рекомендацій щодо 
внутрішньої процедури Управління 
регулювання діяльності державної 
авіації України зі схвалення та нагляду 
за організаціями з технічного 
обслуговування та ремонту відповідно 
до Правил схвалення організацій з 
технічного обслуговування та ремонту 
авіаційної техніки державної авіації 
(Частина-145В)
(підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу ІІ)

Блок схема процесу схвалення організації з ТОР
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Продовження додатка 1

1. Форма 2 EMAR (EMAR Form 2) - 
Заявка;
2. Форма 4 EMAR (EMAR Form 4) - 
Інформація про керівний персонал;
3. Керівництво організації з ТОР
(МОЕ);
4. Статут (положення) організації;
5. Документ про самооцінку

Кінець

Лист УРДДАУ Реєстрація
Ні Так Заявка том Лист УРДДАУ

^ документ суттєві w про неприйняття
Заявки нед ? Заявки

Звіт організації про 
усунення недоліків у 

Заявці
(документації)

Лист УРДДАУ План-графік

з план-графіком (ауд итів)

Розгляд УРДДАУ Аудит Рапорт з
___ ь

Лист УРДДАУ 
щодо уточнення 
Рапорту з аудитуЗвіту організації про 

усунення недоліків
(аудити) аудиту

Засідання ПДК 
УРДДАУ з питань 
сертифікації щодо 

схвалення організації

т

Перегляд справи організації, 
зокрема:

1. МОЕ (підпис відповідних 
сторінок);
2. Форм 4 EMAR (EMAR Form 4);
3. Форми 6 EMAR (EMAR Form 6)

Звіт схвалення 
організації Форма 6

EMAR (EMAR Form 6)
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Продовження додатка 1
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Додаток 2
до Методичних рекомендацій щодо 
внутрішньої процедури Управління 
регулювання діяльності державної 
авіації України зі схвалення та нагляду 
за організаціями з технічного 
обслуговування та ремонту відповідно 
до Правил схвалення організацій з 
технічного обслуговування та ремонту 
авіаційної техніки державної авіації 
(Частина-145В)
(підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу ІІ)

Форма план-графіка 
процесу схвалення організації з ТОР

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління регулювання 
діяльності державної авіації України

(найменування посади відповідального керівника)

4С 55
(ім’я, прізвище)

20__р. 55

(ім’я, прізвище)

20__ р.

ПЛАН-ГРАФІК 
процесу схвалення організації:

(найменування організації з ТОР)

№
п/п

Найменування фаз 
схвалення та процедурні дії

Термін
проведення

Місце
проведення Примітки

1 2 3 4 5
1. Фаза попередньої зустрічі (у разі первинного отримання схвалення)*.

1.1.
Попередня зустріч з 

керівним персоналом 
організації.

(дата) УРДДАУ

1.2. Оформлення протоколу 
попередньої зустрічі. (дата) УРДДАУ

П ротокол поперед
ньої зустрічі п ідпису
ють відповідальний  
керівник та відпові
дальний інспектор.

2. Фаза офіційної подачі заявки.
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Продовження додатка 2

1 2 3 4 5

2.1.

Підготовка заявки з пакетом 
документів та направлення із 
супровідним листом до 
УРДДАУ.

За готовністю 
заявника

(скорочене
найменування

організації)

Ф орма 2 E M A R  
(EM A R  Form  2);

Ф орми 4 E M A R  
(EM A R  Form  4); 

МОЕ;
Статут (положення); 
Документ про 

самооцінку.

2.2. Прийняття заявки з пакетом 
документів.

пп. 2.1 + 
д о __днів

УРДДАУ Доручення про 
опрацювання заявки

2.3.
Реєстрація заявки (у разі 

відсутності суттєвих недоліків у 
заявці з пакетом документів).

пп. 2.2 + 
1 день УРДДАУ

Реєстраційний  
номер у  Ж урналі 
реєстрації заявок.

2.4. Повідомлення заявника про 
прийняття (неприйняття) заявки.

пп. 2.2 (2.3) + 
1 день УРДДАУ

П овідомлення  
(лист) з інф ормацією  
про реєстраційний  
номер заявки або про 
неприйняття заявки.

3. Фаза оцінки документації.

3.1.

Попередня оцінка заявки. 
Оформлення результатів 

попередньої оцінки заявки та 
надання повідомлення заявнику.

п. 2 + 
д о __днів УРДДАУ

Оформлення  
Ф орми 6 EM A R  
(EM A R  Form  6).

П ідпис Ф орм 4 
E M A R  (EMAR Form 4).

П овідомлення  
(лист) з інф ормацією  
про виявлені недоліки  
та пропозиції до  
документації (за  
наявності).

3.2.

Усунення заявником 
недоліків (у разі наявності) за 
результатами попередньої 
оцінки заявки (документації).

Направлення звіту про 
усунення недоліків із 
супровідним листом до 
УРДДАУ.

пп. 3.1 + 
днів ±

(скорочене
найменування

організації)

Коригувальні д ії 
щ одо усунення  
недоліків.

Звіт про усунення  
недоліків.

3.3.

Розгляд звіту заявника про 
усунення недоліків за 
результатами попередньої 
оцінки заявки (документації).

пп. 3.2 + 
д о __днів УРДДАУ

Оформлення  
Ф орми 6 EM A R  
(EM A R  Form  6).

4. Фаза проведення аудиту(ів).

4.1.

Визначення обсягу робіт 
щодо схвалення для проведення 
аудиту(ів).

Підготовка наказу 
начальника УРДДАУ про 
проведення аудиту організації.

п. 3 + 
д о __днів УРДДАУ

Доповідна записка. 
Наказ начальника 

У Р Д Д А У  про 
проведення аудиту.



23
Продовження додатка 2

1 2 3 4 5

4.2. Розробка план-графіку 
проведення аудиту організації.

пп. 4.1 + 
1 день УРДДАУ

План-графік про
ведення аудиту зат
верджується началь
ником У РД Д А У .

4.3. Повідомлення заявника про 
проведення аудиту.

пп. 4.2 + 
1 день УРДДАУ

П овідомлення  
(лист) з інф ормацією  
про проведення  
аудиту (план-графік  
проведення аудиту  
додається).

4.4. Проведення аудиту(ів).
План-графік
проведення

аудиту
(скорочене

найменування
організації)

Рапорт з аудиту.

4.5. Оформлення документації 
за результатами аудиту(ів).

Дата
завершення 

аудиту + 
до 2 тижнів

УРДДАУ

Звіт про проведен
ня аудиту.

У  разі необхідності 
повідомлення (лист) 
щ одо уточнення  
Рапорту з аудиту.

Рапорт з аудиту  
(якщо не було  
складено п ід  час 
аудиту).

Оформлення  
Ф орми 6 EM A R  
(EM A R  Form  6).

4.6.

Усунення заявником 
недоліків за результатами 
аудиту(ів).

Направлення до УРДДАУ 
звіту про усунення недоліків за 
результатами аудиту(ів) з 
доказовою документацією та 
супровідним листом.

пп. 4.4 (4.5) + 
до 3 міс./до 

повного 
усунення 

(остаточну 
дату визначає 

УРДДАУ)

(скорочене
найменування

організації)

Коригувальні д ії 
щ одо усунення  
недоліків.

Звіт про усунення  
недоліків з доказовою  
документацією .

4.7.

Розгляд звіту заявника про 
усунення недоліків за 
результатами аудиту(ів) з 
доказовою документацією.

пп. 4.6 + 
д о __днів УРДДАУ

Закриття недоліків  
в Рапорті з аудиту.

Оформлення  
Ф орми 6 EM A R  
(EM A R  Form  6).

4.8.
Додатковий аудит для 

підтвердження усунення 
недоліків.

За необхідності (скорочене
найменування

організації)

Рапорт з аудиту.

5. Фаза видачі схвалення.

5.1.
Оформлення Форми 6 

EMAR (EMAR Form 6).
Перегляд справи організації.

п. 4 + 
д о __днів УРДДАУ Ф орма 6 E M A R  

(EM A R  Form  6).
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1 2 3 4 5

5.2.

Прийняття постійно діючою 
комісією УРДДАУ з питань 
сертифікації рішення про 
можливість схвалення.

пп. 5.1 + 
д о __днів УРДДАУ

П орядок денний та 
протокол засідання  
постійно дію чої 
ком ісії У Р Д Д А У  з 
питань сертифікації.

5.3.
Підготовка наказу 

начальника УРДДАУ про 
схвалення організації.

пп. 5.2 + 
д о __днів УРДДАУ

Доповідна записка. 
Наказ начальника

у р д д а у .

5.4.

Підготовка Форми 3 EMAR 
(EMAR Form 3), план-графіка 
постійного нагляду та МОЕ до 
підпису, затвердження та 
схвалення відповідно.

пп. 5.3 + 
д о __днів УРДДАУ

Реєстрація
схвалення у  Ж урналі 
реєстрації схвалень.

Бланк Ф орми 3 
E M A R  (EMAR Form 3).

План-графік  
постійного нагляду.

5.5.

Схвалення МОЕ, 
підписання Форми 3 EMAR 
(EMAR Form 3) та затвердження 
план-графіка постійного 
нагляду.

п. 5.4 + 
д о __днів УРДДАУ

5.6.

Безпосередня видача Форми
3 EMAR (EMAR Form 3), 
МОЕ/сторінок МОЕ, копій Форм
4 EMAR (EMAR Form 4) та 
план-графіка постійного 
нагляду.

За умов 
виконання 
попередніх 

пунктів

УРДДАУ

Ж урнал реєстрації 
схвалень та видачі 
сертифікатів схвален
ня організацій з ТОР.

* -  Лист про наміри від . .20 № (вх. № від . .20 ).
(найменування організації)

Відповідальний інспектор:

(найменування посади від повідального інспектора)

(військове звання за наявності)

“ ” 20 р.

(ім’я, прізвище)



25
Додаток 3
до Методичних рекомендацій щодо 
внутрішньої процедури Управління 
регулювання діяльності державної 
авіації України зі схвалення та нагляду 
за організаціями з технічного 
обслуговування та ремонту відповідно 
до Правил схвалення організацій з 
технічного обслуговування та ремонту 
авіаційної техніки державної авіації 
(Частина-145В)
(підпункт 2.2.4 пункту 2.2 розділу ІІ) 

Форма протоколу попередньої зустрічі

Протокол
. . попередньої зустрічі керівного персоналу організації з

....  представниками компетентного органу

Дата призначення зустрічі
(№  та дата вихідного листа)

Дата
проведення

зустрічі
Найменування організації

Представники організації
(посада, П.І.Б.)

Представники УРДДАУ
(посада, П.І.Б.)

Перелік та зміст питань, 
розглянутих під час 

попередньої зустрічі. 
Виявлені невідповідності 

(за наявності)

Висновки про результати 
попередньої зустрічі. 

Рекомендації
Відповідальний інспектор

(підпис, ім ’я, прізвище)

Відповідальний керівник 
організації

(підпис, ім ’я, прізвище)
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Додаток 4
до Методичних рекомендацій щодо 
внутрішньої процедури Управління 
регулювання діяльності державної 
авіації України зі схвалення та нагляду 
за організаціями з технічного 
обслуговування та ремонту відповідно 
до Правил схвалення організацій з 
технічного обслуговування та ремонту 
авіаційної техніки державної авіації 
(Частина-145В)
(підпункт 2.3.3 пункту 2.3 розділу ІІ)

Форма журналу реєстрації заявок

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВОК

№
пп

Дата
реєстрації № заявки Найменування 

організації з ТОР Примітка

1 2 3 4 5

Шифр реєстрації заявок організацій з ТОР -  ХХХХ.иА.145В.СХ.2017 
або ХХХХ.иА.145В.ЗМ.2020, де:

“ХХХХ.” -  порядковий № заявки (для заявки під № 1 -  0001, для № 2 -  
0002 і т.д.);

“иА.145В.” -  умовне найменування Частини-145В (літери “иА” 
означають -  код України, літера “В” означає -  військові);

“СХ.” -  процедура схвалення;
“ЗМ.” -  процедура внесення змін до схвалення;
“2020” -  рік реєстрації заявки.
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Додаток 5
до Методичних рекомендацій щодо 
внутрішньої процедури Управління 
регулювання діяльності державної 
авіації України зі схвалення та нагляду 
за організаціями з технічного 
обслуговування та ремонту відповідно 
до Правил схвалення організацій з 
технічного обслуговування та ремонту 
авіаційної техніки державної авіації 
(Частина-145В)
(підпункт 2.5.5 пункту 2.5 розділу ІІ)

Форма план-графіка проведення аудиту

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління регулювання 
діяльності державної авіації України

(ім’я, прізвище)

“____ ” _________ 20__ р.

План-графік проведення аудиту
за “Заявкою для схвалення за Частиною-145В” в ід __.__.20__№ ХХХХ.иА.145В.ХХ.20
Період аудиту: з __.__.20__п о __ .__.20__
Найменування організації, адреса:
Номер схвалення/дата видачі:
Адреса(и) виробничої(их) бази (об’єктів):
Відповідальний інспектор/Сертифікаційна група:____________________________________
№
пп

Найменування 
заходу/ параграф 
Частини-145В, 
відповідність 

вимогам якого 
встановлюється

Розділи
(пункти)

МОЕ

Дата Відмітка про 
виконання/підпис 

інспектора 
УРДДАУ

Прізвище,
ініціали

інспектора
УРДДАУ

Відповідальний інспектор/керівник сертифікаційної групи:

(найменування посади відповідального інспектора/керівника сертифікаційної групи)

(військове звання за наявності) (ім’я, прізвище)

‘____ ”_________ 20__ р.
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Додаток 6
до Методичних рекомендацій щодо 
внутрішньої процедури Управління 
регулювання діяльності державної 
авіації України зі схвалення та нагляду 
за організаціями з технічного 
обслуговування та ремонту відповідно 
до Правил схвалення організацій з 
технічного обслуговування та ремонту 
авіаційної техніки державної авіації 
(Частина-145В)
(підпункт 2.5.10 пункту 2.5 розділу ІІ) 

Форма чек-листа схвалення організації з ТОР

Чек-лист
схвалення організації з технічного обслуговування та ремонту

Найменування організації:
Вид аудиту: схвалення плановий позаплановий
Підстава для аудиту: Номер аудиту:

Обсяг аудиту: Відповідальний інспектор:
Напрямок: 
Пункт вимог:

Дата початку 
перевірки:

Дата закінчення 
перевірки:

№
пп

Питання, що підлягають перевірці 
під час аудиту

Відповідь ПриміткаТак Ні
1 2 3 4 5

Місце для нотаток:

Прізвище інспектора: 
Підпис:
Дата:

Кожна графа відповіді заповнюється таким чином: 
у графі “Так” чи графі “Ні” ставиться позначка “Х” (хрестик) або 

позначка “Ж/А” (не відноситься);
позначка “ЖЖ” свідчить про те, що відповідне питання не розглядалося 

інспектором.
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Додаток 7
до Методичних рекомендацій щодо 
внутрішньої процедури Управління 
регулювання діяльності державної 
авіації України зі схвалення та нагляду 
за організаціями з технічного 
обслуговування та ремонту відповідно 
до Правил схвалення організацій з 
технічного обслуговування та ремонту 
авіаційної техніки державної авіації 
(Частина-145В)
(підпункт 2.5.12 пункту 2.5 розділу ІІ)

Форма рапорту з аудиту

Рапорт з аудиту

Вид аудиту:
1. Найменування організації: 2. Номер схвалення: 3. Дата початку:

4. Номер аудиту:
5. Склад сертифікаційної групи:

Прізвище, ім’я, по батькові Функції

6. Представники організації, що брали участь в аудиті:
Прізвище, ім’я, по батькові Посада

7. Обсяг аудиту: 8. Результат аудиту:
Недоліки відсутні
Виявлено недоліки

9. Виконання коригувальних заходів за 
результатами попереднього аудиту 
підтверджено

Так Ні Не відноситься

10. Зміст недоліків: 11. Параграф (пункт,
підпункт) Частини-145В:

12. Рівень недоліків: 13. Термін усунення:

Блоки 10-13 заповнюються у доповненні до Рапорту з аудиту
14. Аркуш розсилки Рапорту з аудиту:
а.
Ь.
с.
15. 'апорт складено в двох рівнозначних примірниках Кількість аркушів
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16. Підпис представника організації

Підтвердж ую отримання оригіналу другого 
примірника Рапорту з аудиту

17. Підпис відповідального інспектора/ 
керівника сертифікаційної групи

18. Рапорт підписано Дата: Час:
19. Представник організації, яка пройшла аудит, відмовився 
підписати Рапорт з аудиту

Так Ні

20. Причина відмови від підписання Рапорту з аудиту:

21. Підтвердження виконання коригувальних заходів за результатами цього аудиту:
Дата

виконання
Рік / № Аудиту / 

№ недоліку
Шлях усунення 

недоліку
№ та дата листа, 
що підтверджує 

усунення

Доповнення до Рапорту з аудиту Дата: Кількість аркушів:

10. Зміст недоліків: 11. Параграф 
(пункт, 

підпункт) 
Частини-145В:

12. Рівень 
недоліків:

13. Термін 
усунення:
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Інструкція заповнення Рапорту з аудиту

“Вид аудиту”

Блок 1 -  “Найменування 
організації”

Блок 2 -  “Номер схвалення”

Блок 3 -  “Дата початку” 
Блок 4 -  “Номер аудиту”

Блок 5 -  “Склад 
сертифікаційної групи”

Блок 6 -  “Представники 
організації, що брали участь в 
аудиті”

Блок 7 -  “Обсяг аудиту”

Блок 8 -  “Результат аудиту” 
Блок 9 -  “Виконання 
коригувальних заходів за 
результатами попереднього 
аудиту підтверджено”
Блок 10 -  “Зміст недоліків”

вибрати та вписати відповідний вид 
аудиту.

вписати найменування організації з ТОР, 
яке зазначено в її Формі 2 EMAR (EMAR 
Form 2) (Додаток 3 до AMC & GM до 
Частини-145В)/Формі 3 EMAR (EMAR 
Form 3) (Додаток 3 до Частини-145В). 
вписати номер схвалення, який 
зазначено у Формі 3 EMAR (EMAR 
Form 3).
вписати дату початку проведення аудиту. 
вписати порядковий номер аудиту згідно 
з встановленою системою нумерування.

вписати склад сертифікаційної групи, 
вказавши прізвище, ім’я та по батькові 
інспектора і його функції (керівник 
сертифікаційної групи, відповідальний 
інспектор, інспектор, стажер).

вписати прізвище, ім’я та по батькові 
представника організації, який 
супроводжував персонал сертифікаційної 
групи (інспекторів) під час аудиту, та 
його посаду в організації (для прикладу: 
керівник з якості).
вписати запланований обсяг (напрямок) 
аудиту (для прикладу: “Система
забезпечення якості” або “Підтвердження 
виконання ТОР”).
поставити знак “V” у необхідне вікно.

поставити знак “V” у необхідне вікно. 
вписати текст недоліків.
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Блок 11 -  “Параграф (пункт, 
підпункт) Частини-145В”

Блок 12 -  “Рівень недоліків” 

Блок 13 -  “Термін усунення”

Блок 14 -  “Аркуш розсилки 
Рапорту з аудиту”

Блок 15 -  “Рапорт складено в 
двох рівнозначних 
примірниках”

Блок 16 -  “Підпис 
представника організації”

Блок 17 -  “Підпис 
відповідального інспектора/ 
керівника сертифікаційної 
групи”

Блок 18 -  “Рапорт підписано”

Блок 19 -  “Представник 
організації, яка пройшла 
аудит, відмовився підписати 
Рапорт з аудиту”
Блок 20 -  “Причина відмови 
від підписання Рапорту з 
аудиту”

Продовження додатка 7

вписати номер параграфа (пункту,
підпункту) Частини-145В, відповідно до 
якого інспектор виявив недолік
(встановив невідповідність вимогам
параграфа (пункту, підпункту) 
Частини-145В.
вписати арабською цифрою (“1” або “2”) 
рівень недоліків.
вписати дату усунення недоліку або 
період (термін) усунення недоліку (не 
більше 3-х місяців).

вписати в графи “а”, “Ь” та “с” адресат, 
якому надається примірник Рапорту з 
аудиту.

вказати у відповідному вікні арабською 
цифрою кількість аркушів.

підпис уповноваженого представника 
організації з ТОР є підтвердженням 
отримання оригіналу другого примірника 
Рапорту з аудиту.

ставиться підпис відповідального 
інспектора/керівника сертифікаційної 
групи.
вказується у відповідних вікнах дата та 
час оформлення Рапорту з аудиту.

поставити знак “V” у необхідне вікно.

у разі відмови підписати Рапорт з 
аудиту уповноваженим представником 
організації, стисло вказується причина 
таких дій.
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Блок 21 -  “Підтвердження 
виконання коригувальних

Продовження додатка 7

заходів за результатами цього 
аудиту” -  заповнюється після отримання листа про 

підтвердження усунення недоліків, 
зазначених в цьому Рапорті з аудиту.
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Додаток 8
до Методичних рекомендацій щодо 
внутрішньої процедури Управління 
регулювання діяльності державної 
авіації України зі схвалення та 
нагляду за організаціями з 
технічного обслуговування та 
ремонту відповідно до Правил 
схвалення організацій з технічного 
обслуговування та ремонту 
авіаційної техніки державної авіації 
(Частина-145В)
(підпункт 2.6.7 пункту 2.6 розділу ІІ)

Форма план-графіка постійного нагляду

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління регулювання діяльності 
державної авіації України

План-графік постійного нагляду
Період нагляду: з __.__.20__п о __ .__.20__
Найменування схваленої організації, адреса:
Номер схвалення/дата видачі 
Адреса(и) виробничої(их) бази (об’єктів):
Відповідальний інспектор:

20__р.
(ім’я, прізвище)



35

Продовження додатка 8

№
пп

Найменування заходу/параграф 
Частини-145В, відповідність вимогам якого 

встановлюється

Розділи 
(пункти) МОЕ

Період
аудиту

Номер 
Рапорту з 

аудиту

Відмітка про 
виконання/підпис 

інспектора 
УРДДАУ

Прізвище,
ініціали

інспектора
УРДДАУ

1 2 3 4 5 6 7

1. Брифінг (вступний) з керівним 
персоналом схваленої організації.

2. 145.А.25. Вимоги до виробничого об’єкта. 1.8; 2.3; 2.7

3. 145.А.30. Вимоги до персоналу. 1.3 -  1.7; 2.22; 3.4 -  
3.8; 3.11; 3.13; 3.14

4. 145.А.35. Персонал, який засвідчує ТОР, та 
допоміжний персонал. 3.4; 3.5

5. 145.А.40. Обладнання, інструменти та 
матеріали. 2.2 -  2.6

6. 145.А.42. Приймання компонентів. 2.1; 2.2; 2.19; 2.20; 
L2.1; L2.5; L2.6

7. 145.А.45. Дані для ТОР. 2.8; 2.10 -  2.16; 2.27; 
4.2

8. 145.А.47. Планування ТОР. 2.22; 2.28

9. 145.А.48. Виконання ТОР.
2.9 -  2.16; 2.23 -  2.26; 
L2.2; L2.3; L2.7; 3.9; 

3.10; 3.12; 5.2; 5.4
10. 145.А.50. Сертифікація ТОР. 2.16; L2.4; 5.1

11. 145.А.55. Записи про ТОР. 2.13; 2.14; 2.17; L2.4; 
3.9; 4.3; 5.1

12. 145.А.60. Повідомлення про дефекти. 2.18; 5.1

13.
145.А.65. Політика у сфері безпеки 

польотів та якості, процедури ТОР та система 
якості.

1.2; 3.1 -  3.3; 3.6; 3.7; 
5.1
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1 2 3 4 5 6 8
14. 145.А.70. Керівництво організації з ТОР. 1.1; 1.9 -  1.11; 4.1

15. 145.А.75. Привілеї схваленої організації з 
ТОР.

1.9; 1.11; 2.16; 2.20; 
2.26; L2.5; 3.10; 4.2; 

5.2; 5.4

16. Оформлення Рапорту з аудиту за 
результатами аудиту.

17.
Підведення підсумків аудиту. Брифінг 

(підсумковий) з керівним персоналом 
схваленої організації.

Відповідальний інспектор:

(найменування посади відповідального інспектора/керівника сертифікаційної групи)

(військове звання за наявності) (ім’я, прізвище)

“____ ”_________ 20__ р.
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Легенда:
“З” -  аудит заплановано (вказати дату початку аудиту);
“В” -  аудит проведено (вказати дату підписання рапорту з аудиту)

кч

Я*о2ча
ЕевX,
иЧоюо«
Е
ЕевЮ
О
ЕевЧ
Еев

00

Параграф Частини-145В, відповідність вимогам якого 
встановлюється

145.А.25
145.А.30

145.А.35
145.А.40

145.А.42
5 145.А.45

6 145.А.47
7 145.А.48

8 145.А.50
9 145.А.55

10 145.А.60
ї ї 145.А.65

12 145.А.70
13 145.А.75

14 Примітка
5 6 7 8 9 10 ї ї 12 13 14 ПриміткаII III IV V VI VII УШ IX X XI XII Обсяг

Процедури аудиту
3
В
3
В
3
В

2

3

4

1 2 3 4
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І II III IV V VI VII УШ IX X XI XII Обсяг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Примітка
Процедури аудиту

3
В
3
В
3
В
3
В
3
В
3
В
3
В
3
В
3
В
3
В
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І II III IV V VI VII УШ IX X XI XII Обсяг і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Примітка
Процедури аудиту

3
В

Відповідальний інспектор:

(найменування посади відповідального інспектора/керівника сертифікаційної групи)

(військове звання за наявності) (ім’я, прізвище)

‘____ ”_________ 20__ р
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Додаток 9
до Методичних рекомендацій щодо 
внутрішньої процедури Управління 
регулювання діяльності державної 
авіації України зі схвалення та нагляду 
за організаціями з технічного 
обслуговування та ремонту відповідно 
до Правил схвалення організацій з 
технічного обслуговування та ремонту 
авіаційної техніки державної авіації 
(Частина-145В)
(підпункт 2.6.8 пункту 2.6 розділу ІІ)

Форма журналу реєстрації схвалень та видачі сертифікатів схвалення Форм 3 EMAR (EMAR Form 3)

j £ 3 | Д  ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ СХВАЛЕНЬ ТА ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТІВ СХВАЛЕННЯ ФОРМ 3 EMAR (EMAR FORM 3)

№
пп Дата № схвалення Найменування організації Дата

видачі

Особа, яка видала 
сертифікат схвалення 

(підпис, ініціали, 
прізвище)

Особа, яка отримала 
сертифікат схвалення 

(№  доручення, підпис, 
ініціали, прізвище)

Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7 8

Шифр реєстрації схвалень -  UA.145B.XXXX, де:
“иА.145В.” -  умовне найменування Частини-145В (літери “иА” означають -  код України, літера “В” означає -  

військові);
“ХХХХ” -  порядковий № схвалення (для схвалення під № 1 у 2017 році -  0117, під № 2 у 2017 році -  0217, під 

№ 1 у 2020 році -  0120 і т.д.).


