Порядок заповнення
заявки на видачу/внесення змін/ продовження дії свідоцтва персоналу
з технічного обслуговування повітряних суден Part-66
1. Пункт «ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЯВНИКА»
В цьому розділі включається наступна інформація: ім’я та прізвище, місце
проживання, громадянство, дата і місце народження.
Також рекомендується включити контактний номер телефону та адресу
електронної пошти.
2. Пункт «ДАНІ AML Part-66»
Цей розділ заповнюється у разі подання заявки на внесення змін або
продовження дії свідоцтва Part-66.
Зразок:
Номер свідоцтва: UA.66.2005 Дата видачі: 21.02.2021 (зазначається дата останньої
зміни свідоцтва).

3. Пункт «ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТОДАВЦЯ»
Включається інформація щодо найменування, місцезнаходження,
посилання на схвалення організації з технічного обслуговування, в якій працює
заявник на дату подачі заявки, а також номер телефону та/або факсу цієї
організації.
Якщо заявник не працює в організації з технічного обслуговуванні, жодні
записи не вносяться.
4. Пункт «ЗАЯВКА НА»
4.1. У залежності від того, на що подається заявка ставиться галочка («V»
або «X») у відповідному полі.
Наприклад, для первинної видачі свідоцтва
Видача AML

V

Внесення змін до AML

Продовження дії AML

4.2. У підпункті «Рейтинг:» заявлена категорія/підкатегорія позначається
галочкою («V» або «X») у відповідному полі.
Примітка:
При
внесенні
змін
до
свідоцтва
без
доповнення
новою
категорією/підкатегорією або при продовженні свідоцтва цей підпункт НЕ
ЗАПОВНЮЄТЬСЯ.
4.3. Підпункт «Внесення типу/ рейтингу/ усунення обмежень»
В залежності від того, на що подається заявка вноситься відповідна
інформація, а саме: включення НОВОГО рейтингу типу, групи, тощо або
усунення обмежень, встановлених при конвертації національного свідоцтва, або
передбачених пунктом 66.А.50 додатка 3 до Авіаційних правил України
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«Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до
виконання цих завдань», затверджених наказом Державіаслужби від 06.03.2019
№ 286, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 березня 2019 р.
за № 316/33287
Рейтинг типу записується як зазначено у Доповненні І до AMC до Part-66
або у Методичних рекомендаціях щодо внесення рейтингів типу повітряних
суден, які включаються до додатка «Національні права свідоцтва персоналу з
технічного обслуговування повітряного судна (Part-66)» Форми 26 EASA
Примітка:
При продовженні терміну дії свідоцтва ЖОДНИХ ЗАПИСІВ НЕ
ВНОСИТЬСЯ.
5. Пункт «Я бажаю подати заявку на видачу / внесення змін /
продовження дії свідоцтва персоналу з технічного обслуговування
повітряних суден Part-66, як зазначено вище, і підтверджую, що вся
зазначена в цій заявці інформація є достовірною на момент її подання …….»
У цьому пункті підкреслюється відповідний вид заявки:
Наприклад для продовження дії свідоцтва
«Я бажаю подати заявку на видачу / внесення змін / продовження дії свідоцтва персоналу
з технічного обслуговування повітряних суден Part-66 …..»

Також зазначається дата заповнення заявки, ім’я та прізвище особи, яка
подає заявку, та ставиться підпис заявника.
Наприклад:
Підпис:

«підпис»

Ім’я та прізвище: Петро ІВАНЧЕНКО

Дата: 04.02.2021

6. Пункт «Зарахування»
Інформація до цього пункту вноситься у разі бажання зарахування базового
досвіду, набутого поза межами технічного обслуговування цивільних повітряних
суден, максимального скорочення базового досвіду за наявності успішно
завершеного базового курсу підготовки та екзаменування (Part-147), зарахування
екзаменів відповідно.
7. Пункт «Додаю всі відповідні сертифікати»
У цьому пункті перелічуються відповідні сертифікати, включаючи номер та
дату видання, організацію, що видала, тощо.
Наприклад:
Сертифікат визнання з модулю 5 категорії В2, № ХХХХХ, ХХ.ХХ.ХХХХ, «назва організації» .

8. Пункт «Рекомендація (якщо застосовно): …»
НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ.
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9. Зразки
9.1. Зразок заповнення заявки на видачу свідоцтва
ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ/ВНЕСЕННЯ ЗМІН/ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ СВІДОЦТВА ПЕРСОНАЛУ
З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЗГІДНО З PART-66 (AML)

ФОРМА
19 EASA

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЯВНИКА:
Ім’я та прізвище: Петро ІВАНЧЕНКО
Місце проживання: вул. Огієнко, буд. 28, кв. 162, м. Київ
Громадянство:
Україна
Дата і місце народження: 01.01.1987, м. Київ, Україна
Тел: 069 352 27 86, e-mail: ivanchenkopt@ukr.net
ДАНІ AML Part-66 (якщо застосовно):
Номер свідоцтва: ............................................................. Дата видачі: .........................................................................
ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТОДАВЦЯ:
Найменування: ТОВ «АК «Крила»
Місцезнаходження:..вул. Стрітенко, буд. 25, офіс 5, м. Київ
Посилання на схвалення організації з технічного обслуговування: UA.145.0496
Тел: (044) 136 98 70

Факс: (044) 136 98 70

ЗАЯВКА НА: (Позначити відповідні квадрати)
Видача AML

V

Рейтинг

Внесення змін до AML

A

B1

Газотурбінний літак

☐

V

Поршневий літак

☐

☐

Газотурбінний вертоліт

☐

☐

Поршневий вертоліт

☐

☐

Авіоніка

B2

☐

☐

Продовження дії AML

B2L

B3

C

L (див. нижче)

☐ (див. системи рейтингів нижче)

Негерметизовані літаки з поршневим двигуном з максимальною
злітною масою 2 т або менше

☐

Повітряне судно складної конструкції, оснащене двигуном

☐

Повітряне судне інше, ніж повітряне судно складної
конструкції, оснащене двигуном

☐

Рейтинги систем для категорії B2L
1. автопілот

☐

2. приладові системи

☐

3. com/nav

☐
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4. системи спостереження

☐

5. системи планера

☐

Підкатегорії свідоцтва L
L1C: планери композитної конструкції

☐

L1: планери

☐

L2C: мотопланери композитної конструкції та повітряні судна ELA1 композитної конструкції

☐

L2: мотопланери та повітряні судна ELA1

☐

L3H: теплові аеростати

☐

L3G: газові аеростати

☐

L4H: теплові дирижаблі

☐

L4G: газові дирижаблі ELA2

☐

L5: газові дирижаблі, інші, ніж ELA2

☐

Внесення типу/ рейтингу/ усунення обмежень (якщо застосовно):
Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500)
Я бажаю подати заявку на видачу / внесення змін / продовження дії свідоцтва персоналу з технічного
обслуговування повітряних суден Part-66, як зазначено вище, і підтверджую, що вся зазначена в цій заявці
інформація є достовірною на момент її подання.
Я також усвідомлюю, що подання будь-якої недостовірної інформації в цій заяві дискваліфікує мене як власника
AML Part-66.
Підпис:
Дата: 01.07.2021

підпис

Ім’я та прізвище: Петро ІВАНЧЕНКО
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Я бажаю заявити про такі зарахування (якщо застосовно):
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Зарахування досвіду на підставі підготовки Part-147
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Зарахування екзамену на підставі еквівалентного екзамену
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Додаю всі відповідні сертифікати
Сертифікат визнання з модулів 1-10, 11А, 15, 17А підкатегорії В1.1, № ХХХХ - № ХХХХ, дата видачі:
ХХ.ХХ.ХХХХ, «назва організації»;
Сертифікат визнання з курсу підготовки на тип (теоретичний та практичний елемент) підкатегорії В1.1,
№ ХХХХ, дата видачі: ХХ.ХХ.ХХХХ, «назва організації»

Рекомендація (якщо застосовно): цим засвідчую, що заявник має відповідні знання і досвід, що вимагаються
Part-66, і рекомендую компетентному органові видати йому свідоцтво персоналу з технічного обслуговування
повітряних суден Part-66.
Ім’я та прізвище: ........................................................... Підпис: ......................................................................................
Посада: ......................................................................... Дата: ............................................................................................
Форма 19 EASA Видання 5 (EASA Form 19 Issue 5)
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9.2. Зразок заповнення заявки на внесення змін до свідоцтва (включення
рейтингу типу до наявної категорії)

ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ/ВНЕСЕННЯ ЗМІН/ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ СВІДОЦТВА ПЕРСОНАЛУ
З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЗГІДНО З PART-66 (AML)

ФОРМА
19 EASA

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЯВНИКА:
Ім’я та прізвище: Петро ІВАНЧЕНКО
Місце проживання: вул. Огієнко, буд. 28, кв. 162, м. Київ
Громадянство:
Україна
Дата і місце народження: 01.01.1987, м. Київ, Україна
Тел: 069 352 27 86, e-mail: ivanchenkopt@ukr.net
ДАНІ AML Part-66 (якщо застосовно):
Номер свідоцтва: .UA.66.0025 Дата видачі: 20.02.2016
ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТОДАВЦЯ:
Найменування: ТОВ «АК «Крила»
Місцезнаходження:..вул. Стрітенко, буд. 25, офіс 5, м. Київ
Посилання на схвалення організації з технічного обслуговування: UA.145.0496
Тел: (044) 136 98 70

Факс: (044) 136 98 70

ЗАЯВКА НА: (Позначити відповідні квадрати)
Видача AML

Рейтинг

Внесення змін до AML

A

B1

Газотурбінний літак

☐

V

Поршневий літак

☐

☐

Газотурбінний вертоліт

☐

☐

Поршневий вертоліт

☐

☐

Авіоніка

B2

☐

Продовження дії AML

V

☐

B2L

B3

C

L (див. нижче)

☐ (див. системи рейтингів нижче)

Негерметизовані літаки з поршневим двигуном з максимальною
злітною масою 2 т або менше

☐

Повітряне судно складної конструкції, оснащене двигуном

☐

Повітряне судне інше, ніж повітряне судно складної
конструкції, оснащене двигуном

☐

Рейтинги систем для категорії B2L
1. автопілот

☐

2. приладові системи

☐
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3. com/nav

☐

4. системи спостереження

☐

5. системи планера

☐

Підкатегорії свідоцтва L
L1C: планери композитної конструкції

☐

L1: планери

☐

L2C: мотопланери композитної конструкції та повітряні судна ELA1 композитної конструкції

☐

L2: мотопланери та повітряні судна ELA1

☐

L3H: теплові аеростати

☐

L3G: газові аеростати

☐

L4H: теплові дирижаблі

☐

L4G: газові дирижаблі ELA2

☐

L5: газові дирижаблі, інші, ніж ELA2

☐

Внесення типу/ рейтингу/ усунення обмежень (якщо застосовно):
Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500)
Я бажаю подати заявку на видачу / внесення змін / продовження дії свідоцтва персоналу з технічного
обслуговування повітряних суден Part-66, як зазначено вище, і підтверджую, що вся зазначена в цій заявці
інформація є достовірною на момент її подання.
Я також усвідомлюю, що подання будь-якої недостовірної інформації в цій заяві дискваліфікує мене як власника
AML Part-66.
Підпис:
Дата: 01.07.2021

підпис

Ім’я та прізвище: Петро ІВАНЧЕНКО
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Я бажаю заявити про такі зарахування (якщо застосовно):
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Зарахування досвіду на підставі підготовки Part-147
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Зарахування екзамену на підставі еквівалентного екзамену
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Додаю всі відповідні сертифікати
Сертифікат визнання з курсу підготовки на тип (теоретичний та практичний елемент) підкатегорії В1.1,
№ ХХХХ, дата видачі: ХХ.ХХ.ХХХХ, «назва організації»

Рекомендація (якщо застосовно): цим засвідчую, що заявник має відповідні знання і досвід, що вимагаються
Part-66, і рекомендую компетентному органові видати йому свідоцтво персоналу з технічного обслуговування
повітряних суден Part-66.
Ім’я та прізвище: ........................................................... Підпис: ......................................................................................
Посада: ......................................................................... Дата: ............................................................................................
Форма 19 EASA Видання 5 (EASA Form 19 Issue 5)
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9.3. Зразок заповнення заявки на внесення змін до свідоцтва (включення до
свідоцтва підкатегорії В1.1. нової категорії та рейтингу типу до нової
категорії)
ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ/ВНЕСЕННЯ ЗМІН/ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ СВІДОЦТВА ПЕРСОНАЛУ
З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЗГІДНО З PART-66 (AML)

ФОРМА
19 EASA

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЯВНИКА:
Ім’я та прізвище: Петро ІВАНЧЕНКО
Місце проживання: вул. Огієнко, буд. 28, кв. 162, м. Київ
Громадянство:
Україна
Дата і місце народження: 01.01.1987, м. Київ, Україна
Тел: 069 352 27 86, e-mail: ivanchenkopt@ukr.net
ДАНІ AML Part-66 (якщо застосовно):
Номер свідоцтва: .UA.66.0025 Дата видачі: 20.02.2016
ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТОДАВЦЯ:
Найменування: ТОВ «АК «Крила»
Місцезнаходження:..вул. Стрітенко, буд. 25, офіс 5, м. Київ
Посилання на схвалення організації з технічного обслуговування: UA.145.0496
Тел: (044) 136 98 70

Факс: (044) 136 98 70

ЗАЯВКА НА: (Позначити відповідні квадрати)
Видача AML

Рейтинг

Внесення змін до AML

A

B1

Газотурбінний літак

☐

☐

Поршневий літак

☐

☐

Газотурбінний вертоліт

☐

☐

Поршневий вертоліт

☐

☐

Авіоніка

B2

☐

Продовження дії AML

V

V

B2L

B3

C

L (див. нижче)

☐ (див. системи рейтингів нижче)

Негерметизовані літаки з поршневим двигуном з максимальною
злітною масою 2 т або менше

☐

Повітряне судно складної конструкції, оснащене двигуном

☐

Повітряне судне інше, ніж повітряне судно складної
конструкції, оснащене двигуном

☐

Рейтинги систем для категорії B2L
1. автопілот

☐

2. приладові системи

☐
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3. com/nav

☐

4. системи спостереження

☐

5. системи планера

☐

Підкатегорії свідоцтва L
L1C: планери композитної конструкції

☐

L1: планери

☐

L2C: мотопланери композитної конструкції та повітряні судна ELA1 композитної конструкції

☐

L2: мотопланери та повітряні судна ELA1

☐

L3H: теплові аеростати

☐

L3G: газові аеростати

☐

L4H: теплові дирижаблі

☐

L4G: газові дирижаблі ELA2

☐

L5: газові дирижаблі, інші, ніж ELA2

☐

Внесення типу/ рейтингу/ усунення обмежень (якщо застосовно):
Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500)
Я бажаю подати заявку на видачу / внесення змін / продовження дії свідоцтва персоналу з технічного
обслуговування повітряних суден Part-66, як зазначено вище, і підтверджую, що вся зазначена в цій заявці
інформація є достовірною на момент її подання.
Я також усвідомлюю, що подання будь-якої недостовірної інформації в цій заяві дискваліфікує мене як власника
AML Part-66.
Підпис:
Дата: 01.07.2021

підпис

Ім’я та прізвище: Петро ІВАНЧЕНКО
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Я бажаю заявити про такі зарахування (якщо застосовно):
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Зарахування досвіду на підставі підготовки Part-147
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Зарахування екзамену на підставі еквівалентного екзамену
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Додаю всі відповідні сертифікати
Сертифікат визнання з модулів ХХ -ХХ категорії В2, № ХХХХ - № ХХХХ, дата видачі: ХХ.ХХ.ХХХХ, «назва
організації»;
Сертифікат визнання з курсу підготовки на тип (теоретичний та практичний елемент) категорії В2,
№ ХХХХ, дата видачі: ХХ.ХХ.ХХХХ, «назва організації»

Рекомендація (якщо застосовно): цим засвідчую, що заявник має відповідні знання і досвід, що вимагаються
Part-66, і рекомендую компетентному органові видати йому свідоцтво персоналу з технічного обслуговування
повітряних суден Part-66.
Ім’я та прізвище: ........................................................... Підпис: ......................................................................................
Посада: ......................................................................... Дата: ............................................................................................
Форма 19 EASA Видання 5 (EASA Form 19 Issue 5)
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9.4. Зразок заповнення заявки на продовження дії свідоцтва
ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ/ВНЕСЕННЯ ЗМІН/ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ СВІДОЦТВА ПЕРСОНАЛУ
З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЗГІДНО З PART-66 (AML)

ФОРМА
19 EASA

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЯВНИКА:
Ім’я та прізвище: Петро ІВАНЧЕНКО
Місце проживання: вул. Огієнко, буд. 28, кв. 162, м. Київ
Громадянство:
Україна
Дата і місце народження: 01.01.1987, м. Київ, Україна
Тел: 069 352 27 86, e-mail: ivanchenkopt@ukr.net
ДАНІ AML Part-66 (якщо застосовно):
Номер свідоцтва: .UA.66.0025 Дата видачі: 20.02.2016
ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТОДАВЦЯ:
Найменування: ТОВ «АК «Крила»
Місцезнаходження:..вул. Стрітенко, буд. 25, офіс 5, м. Київ
Посилання на схвалення організації з технічного обслуговування: UA.145.0496
Тел: (044) 136 98 70

Факс: (044) 136 98 70

ЗАЯВКА НА: (Позначити відповідні квадрати)
Видача AML

Рейтинг

Внесення змін до AML

A

B1

Газотурбінний літак

☐

V

Поршневий літак

☐

☐

Газотурбінний вертоліт

☐

☐

Поршневий вертоліт

☐

☐

Авіоніка

B2

☐

☐

Продовження дії AML

B2L

B3

C

L (див. нижче)

☐ (див. системи рейтингів нижче)

Негерметизовані літаки з поршневим двигуном з максимальною
злітною масою 2 т або менше

☐

Повітряне судно складної конструкції, оснащене двигуном

☐

Повітряне судне інше, ніж повітряне судно складної
конструкції, оснащене двигуном

☐

Рейтинги систем для категорії B2L
1. автопілот

☐

2. приладові системи

☐

3. com/nav

☐

4. системи спостереження

☐

V
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☐

5. системи планера

Підкатегорії свідоцтва L
L1C: планери композитної конструкції

☐

L1: планери

☐

L2C: мотопланери композитної конструкції та повітряні судна ELA1 композитної конструкції

☐

L2: мотопланери та повітряні судна ELA1

☐

L3H: теплові аеростати

☐

L3G: газові аеростати

☐

L4H: теплові дирижаблі

☐

L4G: газові дирижаблі ELA2

☐

L5: газові дирижаблі, інші, ніж ELA2

☐

Внесення типу/ рейтингу/ усунення обмежень (якщо застосовно):
Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500)
Я бажаю подати заявку на видачу / внесення змін / продовження дії свідоцтва персоналу з технічного
обслуговування повітряних суден Part-66, як зазначено вище, і підтверджую, що вся зазначена в цій заявці
інформація є достовірною на момент її подання.
Я також усвідомлюю, що подання будь-якої недостовірної інформації в цій заяві дискваліфікує мене як власника
AML Part-66.
Підпис:
Дата: 01.07.2021

підпис

Ім’я та прізвище: Петро ІВАНЧЕНКО
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Я бажаю заявити про такі зарахування (якщо застосовно):
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Зарахування досвіду на підставі підготовки Part-147
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Зарахування екзамену на підставі еквівалентного екзамену
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Додаю всі відповідні сертифікати
Сертифікат визнання з модулів 1-10, 11А, 15, 17А підкатегорії В1.1, № ХХХХ - № ХХХХ, дата видачі:
ХХ.ХХ.ХХХХ, «назва організації»;
Сертифікат визнання з курсу підготовки на тип (теоретичний та практичний елемент) підкатегорії В1.1,
№ ХХХХ, дата видачі: ХХ.ХХ.ХХХХ, «назва організації»

Рекомендація (якщо застосовно): цим засвідчую, що заявник має відповідні знання і досвід, що вимагаються
Part-66, і рекомендую компетентному органові видати йому свідоцтво персоналу з технічного обслуговування
повітряних суден Part-66.
Ім’я та прізвище: ........................................................... Підпис: ......................................................................................
Посада: ......................................................................... Дата: ............................................................................................
Форма 19 EASA Видання 5 (EASA Form 19 Issue 5)

