Порядок заповнення Форма 2 EASA
Procedure of Form 2 EASA filling
Форма 2 EASA використовується у відповідності з пунктом 2.2.2. (145.A.15)
Правил Part-145 при виконання процедури офіційної подачі заявки.
Form 2 EASA is used in accordance with paragraph 2.2.2. (145.A.15) of the
Part-145 Rules in the execution of the formal filing procedure.
1. Застосування
Оригінал Форми 2 EASA надається на розгляд до Державіаслужби України в
паперовому форматі у разі:
- первинного схвалення організації з ТО за Правилами Part-145;
- зміни до схвалення Part-145 організації з ТО відповідно до процедур
пункту 1.10 діючого МОЕ організації.
1. Applicability
Original Form 2 EASA is submitted for consideration to the State Aviation
Administration of Ukraine in paper format in case of:
- Initial grant of the maintenance organization approval in accordance with
Part-145 Regulation;
- changes to the Part-145 maintenance approvals taking into account and within
the period specified in procedure 1.10 of the current MOE of the organization.
2. Порядок заповнення Форми 2 EASA
Всі записи у підрозділи пунктів 1÷5 Форми 2 EASA вносяться у печатному
вигляді.
2. EASA Form 2 completing procedure
All records in subsections 1 to 5 of EASA Form 2 are printed.
“Заявка на видачу схвалення» та
“Заявка на зміну схвалення”
“Application for initial grant” and
“Application for change of approval”
“Повна юридична назва
заявника”
“Legal address of applicant”

Поставити
позначку
відповідному квадратику
Place a check mark

“Комерційна назва (якщо
відрізняється) ”
“Trading name (if different)”

Вказати комерційну назву організації
(назву бренду)
Specify the trading name of organization
(brand name)
Вказати адреси виробничих баз, на
яких
організація
має
наміри
здійснювати свою діяльність як
організація
з
технічного
обслуговування
Specify the facilities location for the
maintenance activity

“Адреси виробничих баз
організації, які потребують
схвалення”
“Address(es) requiring approval”

“Х”

у

Вказати повну офіційну назву
організації, що зазначена в документі
про реєстрацію організації
Specify the legal name of organization as
suggested in registration statement

“Обсяг схвалення за Part-145”
“Scope of Part-145 Approval”

“Ім'я та посада Відповідального
керівника Дата та місце подачі
заявки”
“Name and position of Accountable
Manager. Place and date of
application”

Вказати, на якій авіаційній техніці та
на які види робіт з ТО організація має
наміри виконувати, беручи до уваги
можливі варіанти, що вказані на
сторінці 2 Форми 2 EASA
Specify the aircraft(s) type(s) and scope
of maintenance, taking into account the
choices, which are specified on the
page 2 of EASA Form 2
Вказати повне Прізвище, Ім'я та побатькові, а також назву посади
Відповідального
керівника
організації. Вказати місце та дату
заповнення заявки
Specify the full name and the post of
Accountable Manager. Specify the place
and date of application filling

