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UKRAINE

УКРАЇНА

STATE AVIATION
ADMINISTRATION OF UKRAINE

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE

НОМЕР:
REFERENCE:

UA.145.0586

Відповідно до Повітряного кодексу України та Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань» (далі – Авіаційні правила України), чинних на час видачі, і зазначених далі умов
Державна авіаційна служба України цим сертифікатом засвідчує, що:
Pursuant to Air Code of Ukraine and Aviation rules of Ukraine «Continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts
and appliances, and the approval of organisations and personnel involved in these tasks» (hereinafter - Aviation rules of Ukraine) for
the time being in force and subject to the conditions specified below, the State Aviation Administration of Ukraine hereby certifies:"

MAVİ GÖK HAVACILIK ANONİM ŞİRKETİ
Barbaros Mah. Serik.(E) Cad. E Blok No: 419e İç Kapı No: 2, 07112 Aksu, Antalya/Turkey
як організація з технічного обслуговування відповідно до Розділу А додатка 2 (Part-145) до Авіаційних правил
України схвалена на виконання технічного обслуговування виробів, компонентів та обладнання, зазначених у
додатку до цього схвалення, та видачу відповідних сертифікатів передачі до експлуатації на підставі
вищезазначеного номера схвалення та (якщо передбачено) видачу рекомендації та сертифікатів перегляду льотної
придатності після перегляду льотної придатності, як визначено в M.A.901(l) додатка 1 (Part-M) до Авіаційних
правил України для повітряних суден, зазначених у Додатку до схвалення.
as a maintenance organisation in compliance with Section A of Annex 2 (Part-145) of Aviation rules of Ukraine, approved to
maintain products, parts and appliances listed in the attached approval schedule and issue related certificates of release to service
using the above references and, when stipulated, to issue recommendations and airworthiness review certificates after an
airworthiness review as specified in point M.A.901(l) of Annex 1 (Part-M) to the same regulation for those aircraft listed in the
attached approval schedule.
УМОВИ:
CONDITIONS:
1. Це схвалення обмежується обсягом робіт, зазначеним у розділі обсягу робіт схваленого керівництва
організації з технічного обслуговування, про яке йдеться у Розділі А додатка 2 (Part-145), та
This approval is limited to that specified in the scope of work section of the approved maintenance organisation exposition
as referred to in Section A of Annex 2 (Part-145), and
2. Це схвалення вимагає забезпечення відповідності процедурам, визначеним у схваленому Керівництві
організації з технічного обслуговування, та
This approval requires compliance with the procedures specified in the approved maintenance organization exposition, and
3. Це схвалення залишається чинним, доки схвалена організація з технічного обслуговування відповідає
вимогам додатка 2 (Part-145) до Авіаційних правил України.
This approval is valid whilst the approved maintenance organisation remains in compliance with Annex 2 (Part-145) of
Aviation rules of Ukraine.
4. За умови відповідності вищезазначеним умовам чинність цього схвалення не обмежено у часі, за винятком,
що сертифікат схвалення раніше здано, обмежено, призупинено або анульовано.
Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the
approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Дата первинної видачі: 14.03.2014
Date of original issue:

Дата перевидання: 27.05.2022

Видання №: 06

Date of this revision:

Revision No.

Підпис:

______________________________________________________

Signed:

Заступник Голови
Deputy Chairman

Ігор ЗЕЛІНСЬКИЙ
Ihor ZELINSKYI

Від компетентного органу:

Державна авіаційна служба України

For the competent authority:

State Aviation Administration of Ukraine

Форма 3-145 EASA Видання 3 (EASA Form 3-145 Issue 3)
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ДОДАТОК ДО СХВАЛЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE

НОМЕР:

UA.145.0586

REFERENCE:

MAVİ GÖK HAVACILIK ANONİM ŞİRKETİ
Barbaros Mah. Serik.(E) Cad. E Blok No: 419e İç Kapı No: 2, 07112 Aksu, Antalya/Turkey
КЛАС
CLASS

ПОВІТРЯНЕ
СУДНО

РЕЙТИНГ
RATING

ОБМЕЖЕННЯ
LIMITATION

A1 Літаки понад 5700 кг

Boeing 737600/700/800/900
(CFM-56)
Boeing 757-200/300
(PW2000/RR RB211)
Boeing
767-200/300/400ER
(GE CF6)
Boeing 767-200/300
(PW4000)
Boeing 777-200/300
(GE 90)

A1 Aeroplane above 5700 Kg

AIRCRAFT

КЛАС
CLASS

РЕЙТИНГ
RATING

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ
ПОСЛУГИ

D1 Неруйнівні методи
контролю

SPECIALISED SERVICES

D1 Non Destructive Testing

БАЗОВЕ ТО
BASE

ЛІНІЙНЕ ТО
LINE

НІ

ТАК

(NO)

(YES)

НІ

ТАК

(NO)

(YES)

НІ

ТАК

(NO)

(YES)

НІ

ТАК

(NO)

(YES)

НІ

ТАК

(NO)

(YES)

ОБМЕЖЕННЯ
LIMITATION

Вихрострумовий контроль
Eddy Current Testing (ET)

Капілярний контроль
Liquid Penetrant Testing (PT)

Магнітопорошковий контроль
Magnetic Particle Testing (MT)

Ультразвуковий контроль
Ultrasonic Testing (UT)

Цей перелік схвалення обмежується виробами, частинами та пристроями і видами робіт,
зазначеними у розділі обсягу робіт схваленого Керівництва організації з технічного
обслуговування
This approval schedule is limited to those products, parts and appliances and to the activities specified in the scope of work section of the approved
maintenance organisation exposition

Посилання на Керівництво організації з технічного
обслуговування:

Maintenance Organization
Exposition (MGA-MM-M03)

Maintenance Organisation Exposition reference:

Дата первинної видачі: 14.03.2014
Date of original issue:

Дата схвалення останнього видання: 22.05.2022
Date of last revision approved:

Зміна №: 16
Revision No.

Підпис: _________________________________________________________
Signed:

Заступник Голови
Deputy Chairman

Ігор ЗЕЛІНСЬКИЙ
Ihor ZELINSKYI

Від компетентного органу:

Державна авіаційна служба України

For the competent authority:

State Aviation Administration of Ukraine

Форма 3-145 EASA Видання 3 (EASA Form 3-145 Issue 3)

