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0

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

0.1

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Це Керівництво з управління організацією (ОММ) публікується під керівництвом Керівника
з підготовки (НТ) та розповсюджується серед посадових осіб та окремих тримачів копій
ОММ відповідно до переліку, що міститься на початку цього керівництва.
Електронна версія цього керівництва доступна для всіх зареєстрованих користувачів сайту
http://chas.com.ua/crew-only/
Державна авіаційна служба України (SAAU) має перевірити та затвердити кожну нову
ревізію Керівництва з управління організацією до її публікації та розповсюдження.
Сторінка погодження та затвердження для цього видання Керівництва з управління
організацією, за підписами Відповідального керівника, Керівника з підготовки, Керівника з
якості (СМ) та уповноваженї особи Державної авіаційної служби є частиною розділу
«Перелік діючих сторінок». Кожного разу при новій ревізії, старий перелік діючих сторінок
має залишатися як вкладинка (перекреслена червоною діагональною лінією), щоб була
можливість відслідковування затвердження ревізій.
0.2

ЗОБОВЯЗАННЯ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ

Керівництво з виконання польотів та будь які пов’язані документи розроблено задля
відповідності процедур АТО національним авіаційним правилам України.
Крім цього, CHAS OMМ відповідає також правилам, директивам та рекомендованій
практиці міжнародної організації цивільної авіації ICAO, за умови якщо вони не суперечать
національним правилам України.
У випадку невідповідності положень ОММ та національного законодавства, останнє має
пріоритет. Якщо будь хто із зареєстрованих тримачів копії ОММ виявить таку
невідповідність, він мусить негайно сповістити НТ, який у свою чергу має негайно вжити
коригуючих заходів.
0.3

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА КЕРІВНИЦТВА

CHAS OMМ постійно переглядається та оновлюється задля забезпечення актуальною
інформацією всього персоналу навчального закладу, необхідної для проведення
навчальних заходів ефективно та у відповідності до стандартів з урахуванням юридичних
обмежень.
В CHAS OMМ також будуть враховуватися коментарі та пропозиції користувачів цього
Керівництва. З метою надання коментаря чи пропозиції на внесення змін, має бути
використана Форма пропозицій щодо внесення змін в Керівництво з управління
організацією (див. Частина 5, Додатки), задля надання такої інформації НТ або СММ.
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CHAS OMМ складається із наступних частин:








Адміністративний розділ
Частина 0. Загальна інформація
Частина 1. Процедури управління
Частина 2. Системи управління якістю
Частина 3. Система управління безпекою польотів
Частина 4. Льотні тренажери
Частина 5. Додатки

Зміст та структура CHAS OMM повністю відповідає вимогам національного законодавства
та PART-ORA. Лише Частини 0, 4 та 5 додаються до рекомендації, що містить PART-ORA.
0.4

ПОПРАВКИ ТА РЕВІЗІЇ

0.4.1

ЗМІНИ ДО КЕРІВНИЦТВА

Керівник підготовки (HT) займається підтриманням змісту контрольних копій CHASOMМ відповідно до останньої ревізії.
Зміни мають включати - змінені сторінки, Перелік діючих сторінок та сторінку Історії
ревізій. Зміст Керівництва має завжди співпадати із Переліком діючих сторінок.
Пропозиції щодо внесення змін можуть бути подані до НТ, із використанням Форми
пропозицій щодо внесення змін в CHAS-OMМ. НТ має визначити, чи є пропозиція
обґрунтованою.
CHAS, має надавати до SAAU заяву, що містить інформацію, про поправки, із датою їх
введення в дію. Така заява має включати стислий зміст запропонованих змін, а також у
вигляді додатку - змінені листи та нову сторінку Переліку діючих сторінок. Якщо зміни
стосуються будь якої частини Керівництва, що має відношення до Part-FCL, то така поправка
має бути затверджена SAAU до введення її у дію. У випадку, якщо зміни необхідно внести в
інтересах безпеки польотів, вони мають бути опубліковані та застосовувати з моменту
публікації.
До змін, що не потребують затвердження SAAU відносяться такі зміни, що не описані в
PART-FCL (наприклад – стандартні форми, додатки до ОMМ та інше). Такі зміни можуть бути
виконані та введені в дію після повідомлення про таку зміну до SAAU. Такі зміни не
потребують погодження, а лише вимагають повідомлення про неї.
Поправки виконані вручну не допускаються, за винятком ситуацій, що вимагають
негайних поправок або змін в інтересах безпеки польотів. Екіпажі повітряних суден (далі –
ПС) мають бути повідомлені про всі зміни що стосуються безпеки польотів, що вимагають
негайного введення в дію.

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019

CHAS-OMM

Сторінка 7

ORGANISATION MANAGEMENT MANUAL
ЧАСТИНА 0. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗДІЛ

CHAS зберігає CHAS-OMМ останньої редакції, задля чого сторінки що було змінено,
мають вставлятися у Керівництво або замінювати усі змінені листи, та потрібно
контролювати, щоб всі листи відповідали останній редакції Переліку діючих сторінок.
Кожна зміна має свій номер, номери ведуться у послідовному порядку. Після внесення
змінених листів, потрібно внести відповідну інформацію у Історії ревізій. Якщо нумерація
поправок в Історії ревізій не послідовна, це означає, що відповідну поправку тримач копії
документа не отримав, в такому випадку власник копії має негайно звернутися до офісу
CHAS. Також номер ревізії має бути відображено на кожній сторінці, що було змінено із
зазначенням дати ревізії цієї сторінки.
Якщо поправка чи зміна вимагає додавання додаткових сторінок до CHAS-OMМ, то у
такому випадку нумерація сторінок, окрім числової може бути і буквами латинського
алфавіту. Наприклад «сторінка 25а, сторінка 25b».
0.4.2 ТИМЧАСОВІ ЗМІНИ ДО КЕРІВНИЦТВА
У випадку необхідності введення в дію тимчасової зміни, термін дії якої до 3х місяців,
замість виконання зміни ОММ у вигляді нової ревізії, можна застосувати процедуру
тимчасової зміни. Такою зміною може бути наприклад: Зміна базового аеродрому, зміна в
кількості та адресі навчальних аудиторій та ін. Таку зміну також необхідно затвердити в
SAAU, а сама процедура відповідає описаній вище у пункті 0.4.1, із тією відмінністю, що
тимчасові зміни мають друкуватися на папері жовтого кольору. Після завершення терміну
дії зміни, замінені оригінальні листи мають бути вставлені у Керівництво на своє первинне
місце.
Інформація про тимчасові зміни має відображатися в таблиці історії тимчасових змін.
0.4.3 ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ ЗМІН
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Супровідний лист, що містить інформацію про зміст ревізії, має супроводжувати всі зміни.
Супровідний лист має бути підписаний після отримання зареєстрованим тримачем
Керівництва та повернутий до емітента (НТ). Це дозволить емітенту контролювати належне
оновлення всіх контрольних копій.
0.4.3.1 ПЕРЕЛІК ТИМЧАСОВИХ ЗМІН
Номер
зміни

Дата початку
дії зміни

Дата
закінчення
дії зміни

Номер(и) зміненого
листа

П.І.Б. та підпис
(хто замінив)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.4.4 ЛИСТ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ КОПІЙ
номер
копії

Формат копії

1

Друкований

2

Адресат

Дата

Відповідальний керівник

01.05.2019

Друкований та *.pdf

ДАС України (SAAU)

01.05.2019

3

Друкований

Керівник підготовки

01.05.2019

б.н

Друкований або *.pdf

Співробітники та курсанти АТО

01.05.2019

Форма підтвердження про отримання (супровідний лист) має бути направлена із кожною
копією, що має бути підписано адресантом та повернуто до НТ якомога швидше.
Підтвердження про отримання має на меті інформування керівництво CHAS, що кожен
адресант копії Керівництва отримав свій екземпляр, розуміє його та вніс відповідні
необхідні поправки.
У випадку, якщо зміни до Керівництва мають фундаментальне значення, така зміна
оформлюється у вигляді нового видання документу. При цьому історія ревізій обнулюється
і розпочинається з початку.
Інформація щодо номеру видання документу міститься на кожній сторінці.
НТ несе відповідальність за внесення змін до CHAS ОMМ та за розповсюдження таких
поправок.
Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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0.4.5 ПОРЯДОК НУМЕРАЦІЇ ТА ІДНЕТИФІКАЦІЇ СТОРІНОК
ORGANISATION MANAGEMENT MANUAL
ЧАСТИНА 0. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗДІЛ
Довідкова назва розділу

Логотип компанії

Номер та назва частини Керівництва
Повна назва документу

Номер видання

Номер ревізії

Ідентифікатор

сторінки

документа

Керівництва

Дата ревізії

Номер сторінки
керівництва

сторінки
Видання
1

0.5

Ревізія
0

Дата ревізії
24.12.2018

CHAS-OMM
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РЕДАГУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КЕРІВНИЦТВА

0.5.1 ЗАСТОСОВАНІ ВИЗНАЧЕННЯ
В цьому Керівництві з управління організацією слова застосовуються в такому значенні:
 Слова ПОВИНЕН, МАЄ, МУСИТЬ використовуються в обов’язковому значенні, що
вказує на обов’язкове виконання дії;
 Слово ВІН має відношення до людини в цілому а не до особи чоловічої статі;
 Слово МОЖЕ використовується в консультативному сенсі, що вказує на
рекомендовану дію. Також це слово може використовуватися у дозвільному
значенні, що вказує на повноваження чи дозвіл на дію у визначеному порядку;
 Слова у чоловічому роді, також стосуються і жіночої статі;
 Слова у однині також включають множину і навпаки;
 ВКЛЮЧНО означає «включати, але не обмежуватися ними»;
 ПОВНОВАЖНИЙ ОРГАН означає будь який юридичний орган, що має право
контролювати, наглядати, керувати діяльністю АТО;
 ІНСТРУКТОР вживається по відношенню до льотних інструкторів, інструкторів
тренажеру та викладачів теоретичних знань;
 ПРАВИЛА означають всі відповідні національні та міжнародні правила, директиви,
циркуляри тощо, видані компетентним повноважним органом.

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
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0.5.2 ЗНАННЯ ПЕРСОНАЛОМ OMМ
CHAS OMМ є основним документом з управління організацією. Повне знання цього
Керівництва персоналом є обов’язковим, і якщо це не загрожує безпеці, жодне відхилення
від його положень не припустиме без попереднього погодження із НТ.
Кожен співробітник має повністю знати свої обов’язки та відповідальність, що зазначено в
цьому Керівництві, і задля цього він мусить мати глибокі знання ОММ.
0.5.3 КОНТРОЛЬ КЕРІВНИЦТВА
НТ та СММ проводять регулярні виїзді перевірки індивідуальних копій CHAS ОМM. Тримачі
ОМM мають надавати свою копію (копії) для перевірки, коли це необхідно.

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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КОРПОРАТИВНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОГО КЕРІВНИКА

Цей документ визначає організацію та процедури що відповідають та основуються на
вимогах SAAU та PART- ORA.
Ці процедури не відкидають потребу підпорядкування будь-якому новому або зміненому
законодавству, що час від часу видаються SAAU, якщо ці нові або змінені правила будуть
конфліктувати з процедурами які зазначені у даному Керівництві.
Організація розуміє, що SAAU надасть схвалення організації на строк, поки вона буде
відповідати встановленим вимогам та стандартам. Є розуміння, що SAAU залишає за собою
право тимчасово призупинити, а по суті відкликати чи відмінити схвалення PART-ORA, що
надано, якщо у SAAU будуть обґрунтовані причини вважати, що ці процедури не
дотримуються і/або норми і стандарти не виконуються.
Ці процедури, затверджені підписами і повинні виконуватися та застосовуватися, щоразу
коли навчання відбувається за правилами та умовами схвалення PART - ORA .
Я, що нижче підписався, повністю приймаю обов'язки і відповідальність Відповідального
керівника, як зазначено в ORA.GEN.210

Відповідальний керівник:

Льовін Віктор Анатолійович

Від імені та за дорученням:

ТОВ «ЧВАШ»

(АТО CHAS)

Підпис:
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ПРОЦЕДУРИ
УПРАВЛІННЯ
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1

ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ

1.1

ПОВНОВАЖЕННЯ І ЗАСТОСОВУВАНІСТЬ

Керівництво з Управління Організацією (OMM) ATO ТОВ «ЧВАШ» розроблено у
відповідності з Наказом Державної авіаційної служби України №565 від 20.07.2017, що
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1056/30924. Це
керівництво відповідає AMC1 ORA.GEN.200
Дане Керівництво має бути і є доступним для всього персоналу ATO CHAS.
1.1.2 ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО АТО
Відповідно до ORA.GEN.105
Назва АТО:

ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ВИЩА АВІАЦІЙНА ШКОЛА»

Юридична адреса: 07801, Україна, Київська обл., Бородянський р-н.,
смт. Бородянка, пров. Польовий, будинок 9
Адреса офісу:

03065, Україна, м. Київ, вул. Світлогірська, будинок 5/6

Телефон:

+38 093 311 2373

Електронна пошта: info@chas.com.ua
Юридичний статус: дивись Додаток 1.
Контактна особа:
1.2

директор, Льовін Віктор Анатолійович

СТРУКТУРА КЕРІВНИЦТВА

Керівництво з Управління Організацією має наступну структуру:
ЧАСТ.

1

2

ЗАГОЛОВОК

ЗМІСТ

Процедури управління

Описує процедури управління, щоб відповідати
відповідним вимогам Part-ORA, що не входять в
Керівництво з виконання польотів (OM) або
Керівництво з навчання (TRM)

Системи управління якістю
/ Системи моніторингу
Описує контроль за дотриманням функцій системи
нормативної відповідності управління та вказує на відповідність ORA.GEN.200(6)
(CMM)

3

Видання
Оригінал

Система управління
безпекою

Ревізія
1

Описує процедури управління безпекою в ATO та
вказує на відповідність ORA.GEN.200(1), (2) та (3)

Дата ревізії
01.11.2020
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ЧАСТ.

1.3

ЗАГОЛОВОК

ЗМІСТ

4

Льотні тренажери

Описує процедури управління у частині, що
стосується використання льотних тренажерів при
навчанні

5

Додатки

Додатки

ОБСЯГИ НАВЧАННЯ (ЗАПРОПОНОВАНІ КУРСИ)

Відповідно до ORA.GEN.125
В ATO CHAS проводиться навчання за наступними курсами:


PPL(A)

- Літаки



CPL(A)

- Модульний курс - Літаки



IR(A)

- Модульний курс - Літаки



SEP(L)

- Літаки



MEP(L)



Ознайомлювальна підготовки з вивчення відмінностей ПС C172



Ознайомлювальна підготовки з вивчення відмінностей ПС PA34



FI(A)

- Літаки



CRI(A)

- Літаки



IRI(A)

- Літаки



CPL(A)/IR - Комплексний курс Літаки

1.4

- Літаки

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

Відповідно до ORA.GEN.200
Дивись Додаток 2, частина 5, CHAS-OМ.
Згідно AMC1 ORA.ATO.210 Personnel requirements, GENERAL (d)(3) та зважаючи на типи
надаваних курсів та обсяги діяльності з навчання, функції Головного інструктора з
теоретичних знань (CTKI) займає особа, що працює не повний робочий день (part time).
1.5

АДМІНІСТРАЦІЯ

Відповідно до ORA.GEN.210 та ORA.АТО.210
Дивись Додаток 3 частина 5, CHAS-OМ.

Видання
Оригінал

Ревізія
1

Дата ревізії
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1.5.1 ІНСТРУКТОРСЬКИЙ СКЛАД
Відповідно до ORA.GEN.210 та ORA.АТО.210
1.5.1.1 Інструктори з теоретичних знань (TKI)
Дивись Додаток 3, частина 5, CHAS-OMМ.
1.5.1.2 Льотні інструктори (FI)
Дивись Додаток 4, частина 5, CHAS-OMМ.
1.5.2 ДОПОМІЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПЕРСОНАЛ
Відповідно до ORA.GEN.210
Зважаючи на розміри АТО та обсяги виконуваної підготовки, допоміжний адміністративний
персонал – відсутній.
1.6

ЗАСОБИ ДЛЯ НАВЧАННЯ

1.6.1 НАВЧАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Відповідно до ORA.GEN.215
Приміщення для теоретичної підготовки знаходиться за адресою Україна, м.Київ, вул.
Світлогорська, будинок 5/6.
1.6.1.1 Схематичний план приміщення що використовується для теоретичної підготовки
наведено нижче:

Видання
Оригінал

Ревізія
1

Дата ревізії
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1.6.1.2 Фото приміщень

Навчальна аудиторія для теоретичної підготовки
1.6.1.3 Опис приміщень та наявного обладнання:
 Аудиторія дозволяє розмістити одночасно до 20ти курсантів. Аудиторія оснащена
білою доскою (дошка для маркерів), проектором та робочим місцем інструктора з
компьютером. Робочі місця курсантів обладнано компьютерами. Всі компьютери
приєднано до мережі інтернет.
 Кімната відпочинку (міні кафетерій) має диван для відпочинку а також стіл із кавою
та печевом.
 Кімната для інструкторів має всі необхідні меблі включно із компьютерною та
оргтехнікою. Тут також є у наявності навчальні посібники, стенди, плакати тощо.
 В кімнаті ресепшену розміщується обладнання для прийому гостей льотної школи.
1.6.2 НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
Дивись TRM-M.

Видання
Оригінал

Ревізія
1

Дата ревізії
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1.7

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Відповідно до ORA.GEN.115(a) та ORA.GEN 130
1.7.1 Будь які зміни в діяльності організації, що мають бути схвалені або будь яка частина
системи управління, як викладено у GM1 ORA.GEN.130(a), вимагає попереднього схвалення
SAAU до того як зміни вступлять в силу.
1.7.2 Заявки на внесення змін до сертифікату навчального закладу та додатків до нього,
повинні бути зроблені до початку дії будь-яких змін, і в супроводі всієї необхідної
супровідної документації. У разі планової зміни призначеної особи, потрібно у найкоротші
терміни повідомити SAAU.
1.7.3 Заплановані зміни, щодо наявного сертифікату АТО будуть повідомлені не менш ніж
за 30 днів до запланованої дати вступу в силу такої зміни. Зміни у адміністративному складі
(п.1.2.2, вище) будуть повідомлені не менш ніж за 10 днів до запланованої дати вступу в
силу такої зміни.
1.7.4 Непередбачені зміни, повинні бути доведені до відома SAAU у найкоротші терміни
при першій же можливості.
1.7.5 До змін, що потребують попереднього узгодження відносяться такі зміни, що
стосуються:
a) Керівного складу АТО;
b) Літаків;
c) Навчальних аеродромів;
d) Курсів підготовки.
1.8

ЗМІНИ, ЩО НЕ ВИМАГАЮТЬ ПОПЕРЕДНЬОГО СХВАЛЕННЯ

Відповідно до ORA.GEN.115(b)
1.8.1 Зміни в організації, які не вимагають попереднього схвалення SAAU, будуть зроблені
тільки після узгодження з Відповідальним керівником. Зміни будуть повністю
задокументовані до початку процесу реалізації такої зміни та відповідно до процедур
управління документаціює ATO CHAS.
1.8.2 SAAU буде повідомлено про зміни, що не вимагають попереднього схвалення
якомога швидше. Повідомлення буде супроводжуватися всією необхідною документацією.
1.8.3 До змін, що не вимагають попереднього схвалення відносяться наприклад: форми
звітності, інструкторський склад, навчальні маршрути та інші зміни, що не описано в PARTORA.
1.9

УМОВИ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

1.9.1 АЛЬТЕРНАТИВНІ ЗАСОБИ ВІДПОВІДНОСТІ
Відповідно до ORA.GEN.120

Видання
Оригінал

Ревізія
0
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1.9.1.1 ATO CHAS на даний час відповідає всім прийнятним засобам відповідності (AMC)
прийнятних для SAAU та опублікованих в Наказі Державної авіаційної служби України
№565 від 20.07.2017.
1.9.1.2 Альтернативні засоби дотримання вимог, прийнятих SAAU, можуть бути
запропоновані Організацією. Всі такі пропозиції будуть подані Відповідальним керівником.
В усіх випадках, пропозиції щодо альтернативних методів дотримання будуть
супровождуватися оцінкою ризиків, що має продемонструвати досягнення еквівалентного
рівня безпеки відповідно до прийнятих SAAU AMC.
1.9.2 АЛЬТЕРНАТИВНІ ЗАТВЕРДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Відповідно до ORA.GEN.125
Не застосовується.
1.10

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ

Відповідно до ORA.GEN.13
1.10.1 Сертифікат про схвалення АТО CHAS залишається в силі за умови, що організація
продовжує відповідати встановленим вимогам і сертифікат не скасовано або повернуто до
SAAU.
1.10.2 У разі відкликання або відмові від схвалення ATO, відповідальність за негайне
повернення сертифікату ATO до SAAU покладається на Відповідального керівника.
1.11

ДОСТУП УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

Відповідно до ORA.GEN.140
Представники SAAU мають вільний доступ до всіх об'єктів АТО CHAS, літаків, документації,
записів, даних та процедур АТО CHAS або будь-яких інших матеріалів, що мають відношення
до затвердженої діяльності.
Під час проведення перевірки, уповноваженого представника SAAU постійно має
супроводжувати співробітник ATO CHAS.
Доступ інших ніж представників уповноваженого органу відвідувачів регулюється
відповідними співробітниками. Самовільне відвідування будь яких приміщень ATO CHAS
сторонніми особами заборонено. Особливу увагу буде приділено доступу сторонніх осіб до
авіаційної техніки, до ангарних приміщень з технічного обслуговування ПС, кімнат брифінгу
та кімнат для інструкторів. Усі кімнати з обмеженим доступом позначено відповідними
табличками «Лише для персоналу» та «Вхід без дозволу заборонено».
Курсанти вільно можуть відвідувати лише навчальні аудиторії та кімнати брифінгу.
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1.12

НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ

Відповідно до ORA.GEN.200(a)(4)
1.12.1
Політика Організації полягає у постійному відстеженні навчання всього
персоналу задіяного в підготовці, а їх компетенція щодо виконання своїх обов’язків
постійно підлягає оцінці. Навчання персоналу є обов'язком Керівника підготовки (HT), що
несе відповідальність за ведення обліку всього виконаного навчання.
1.12.2
Процедури підготовки викладацького складу, детально викладені в Розділі 4,
CHAS-OM.
1.13

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА СУБПІДРЯДОМ

Відповідно до ORA.GEN.205
1.13.1 Елементи діяльності АТО можуть бути покладені на інші організації на договірних
засадах, незалежно від наявності сертифікації на виконання діяльності. У всіх випадках,
відповідальність за діяльність покладається на АТО CHAS.
1.13.2 Обов’язок Відповідального керівника полягає в тому, щоб наглядати за допомогою
Системи управління якістью ATO CHAS, що послуга за договором або продукт виконуються
у відповідності з діючими вимогами.
1.13.3 Всі субпідряди мають бути предметом письмових умов із зазначення обсягів
відповідальності всередині та між організаціями повинні бути ясними і недвозначними.
1.13.4 У разі підряду організації, яка самостійно не затверджена відповідно до Part-ORA,
проводити діяльність за контрактом можливо, за умови надання SAAU доступу до такої
організації.
1.13.5 ATO CHAS за договором використовує сертифікований льотний навігаційний
процедурний тренажер другого класу – FNPT(II), сертифікат SAAU - №UA/FSTD-038/2015(A).
Тренажер знаходиться за адресою Україна, м.Київ, вул. Рейтерська 28/2 та наоежить ТОВ
«АВІАЦЕНТР». Відповідний договір між ТОВ «ЧВАШ» та ТОВ «АВІАЦЕНТР» погоджено
уповноваженим представником SAAU. Під час підготовки на цьому тренажері задіюється
інструкторський склад ATO CHAS. Копія договору оренди міститься в додатку 2.
1.14

ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до ORA.GEN.210(e)
1.14.1 Весь персонал повинен бути поінформований про правила і процедури, пов'язані із
здійсненням ними своїх обов'язків.
1.14.2 Керівник з якості несе відповідальність за те, щоб всі співробітники були обізнані про
зміст відповідних Керівництв.
1.14.3 Листи ознайомлення (Форма ATO-CM-003) з підписами відповідних співробітників
повинні зберігатися для кожного керівного документа і відповідний персонал має
засвідчити своє знання і розуміння такого документу своїм підписом.
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1.14.4 Документи, з якими ознайомлюються під розпис:
Документ

Вимоги до персоналу

Керівництво з управління організацією
(OMM)

Всі співробітники АТО при прийнятті на
роботу, а потім після кожної поправки.

Керівництво з виконання польотів (OM)

Всі льотні інструктори, а також курсанти до
першого польоту у якості КПС на літаках АТО, а
потім після кожної поправки.

Керівництво з підготовки (TM-M)

Всі інструктори до першого надання
інструктажу за відповідним курсом, а потім
після кожної поправки.

Керівництво з управляння безпекою
польотів (SMM)

Всі співробітники АТО при прийнятті на
роботу, а потім після кожної поправки.

Системи управління якістью (CMM,
Частина 2 ОММ)

Всі співробітники АТО при прийнятті на
роботу, а потім після кожної поправки.

1.15

ЗАПИСИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ

Відповідно до ORA.ATO.120©
Керівник підготовки несе відповідальність за підтримання точної та актуальної інформації
про свідоцтва курсантів та пов'язаних з ними рейтингів і сертифікатів, в тому числі терміну
дії медичних сертифікатів та знання мов. Задля цього Керівник підготовки веде електронну
базу курсантів в форматі Excel із зазначенням відповідної інформації.
1.16

НАВЧАЛЬНІ ПС

Відповідно до ORA.ATO.135
1.16.1 Відповідальний керівник, несе відповідальність за підтримання технічного стану
парку повітряних суден, відповідно обладнаних для проведення затверджених курсів.
1.16.2 Керівник підготовки несе відповідальність за відповідність літаків, що
використовуються вимогам AMC1 ORA.ATO.135. Перш ніж АТО розпочне використання
літака у льотному навчанні, Керівник підготовки має заповнити та підписати Форму
прийнятності літака (ATO-OPS-03, Додаток 7, CHAS-OMM). Заповнена форма має зберігатися
мінімум 2 роки після початку використання літака в АТО.
1.16.3 Перелік ПС, що використовує ATO CHAS в льотному навчанні міститься в Додатоку 6,
частина 5, CHAS-OMМ.
1.17

АЕРОДРОМИ

Відповідно до ORA.ATO.140
Керівник підготовки відповідає за забезпечення того, що усі аеродроми та злітно-посадкові
майданчики, що використовуються для навчання, відповідають AMC1 ORA.ATO.140.
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1.7.1 ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ АЕРОДРОМИ
Наступні аеродроми є основними при виконанні навчально-тренувальних польотів ATO
CHAS. Однак інші аеродроми також можуть використовуватися при виконанні польотів,
наприклад при виконанні маршрутних польотів за умови наявності відповідного договору
з таким аеродромом. Окрім цього на аеродромах та злітно-посадкових майданчиках, що не
зазначено в цьому розділі, можуть виконуватися довготривалі зупинки за наступних умов:
- Навчальний політ може бути розрахований більше ніж на один день, незалежно від того
сталося це в наслідок несприятливих погодних умов чи інших операційних обмежень;
- Необхідно керуватися Керівництвом з виконання польотів (CHAS-OM), Частина 3
«Маршрути» щодо інформації про аеродроми які можуть бути використані додатково.
АЕРОДРОМ «БОРОДЯНКА»
Основна інформація
ICAO ідентифікатор:
UKKB
Країна:
Україна
Обладнання
ТАК/НІ
Радар
НІ
Аеродромні вогні
НІ
ILS
НІ
VOR
НІ
DME
НІ
NDB
НІ
GNSS/GPS
ТАК
НАЯВНІ СЛУЖБИ
ТАК/НІ
ATC
НІ
РЯТУВАЛЬНИКИ
ТАК
ПОЛІЦІЯ
НІ
ТАМОЖНЯ
НІ
ПОЖЕЖНА БРИГАДА
ТАК
DE-ICING
НІ
ПАЛИВО БЕНЗИН
ТАК
ТЕХ. ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТАК
АНГАР
ТАК
ПОДЧА FPL
ТАК
ТРЕНУВАННЯ
ТАК/НІ
VFR
ТАК
IFR
НІ
SID
НІ
STAR
НІ
HOLDINGS
НІ
RADAR VECTORIG
НІ
VOR INTERCEPTION
НІ
NDB INTERCEPTION
НІ
ILS APPROACH
НІ
Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019

Аеропорт «Антонов -2»
Основна інформація
ICAO ідентифікатор:
Країна:
Обладнання
Радар
Аеродромні вогні
ILS
VOR
DME
NDB
GNSS/GPS
НАЯВНІ СЛУЖБИ
ATC
РЯТУВАЛЬНИКИ
ПОЛІЦІЯ
ТАМОЖНЯ
ПОЖЕЖНА БРИГАДА
DE-ICING
ПАЛИВО БЕНЗИН
ТЕХ. ОБСЛУГОВУВАННЯ
АНГАР
ПОДЧА FPL
ТРЕНУВАННЯ
VFR
IFR
SID
STAR
HOLDINGS
RADAR VECTORIG
VOR INTERCEPTION
NDB INTERCEPTION
ILS APPROACH

CHAS-OMM

UKKM
Україна
ТАК/НІ
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК/НІ
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
НІ
НІ
ТАК
ТАК/НІ
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
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АЕРОДРОМ «БОРОДЯНКА»
VOR/DME APPROACH
НІ
NDB APPROACH
НІ
GNSS/GPS APPROACH
НІ
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗОНИ
ТАК
ПОЛЬОТИ КОЛОМ
ТАК
НІЧ
НІ

Аеропорт «Антонов -2»
VOR/DME APPROACH
NDB APPROACH
GNSS/GPS APPROACH
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗОНИ
ПОЛЬОТИ КОЛОМ
НІЧ

ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК

ЗПМ «Веселе»
Основна інформація
ICAO ідентифікатор:
Країна:
Обладнання
Радар
Аеродромні вогні
ILS
VOR
DME
NDB
GNSS/GPS
НАЯВНІ СЛУЖБИ
ATC
РЯТУВАЛЬНИКИ
ПОЛІЦІЯ
ТАМОЖНЯ
ПОЖЕЖНА БРИГАДА
DE-ICING
ПАЛИВО БЕНЗИН
ТЕХ. ОБСЛУГОВУВАННЯ
АНГАР
ПОДЧА FPL
ТРЕНУВАННЯ
VFR
IFR
SID
STAR
HOLDINGS
RADAR VECTORIG
VOR INTERCEPTION
NDB INTERCEPTION
ILS APPROACH
VOR/DME APPROACH
NDB APPROACH

Аеропорт «Вінниця»
Основна інформація
ICAO ідентифікатор:
Країна:
Обладнання
Радар
Аеродромні вогні
ILS
VOR
DME
NDB
GNSS/GPS
НАЯВНІ СЛУЖБИ
ATC
РЯТУВАЛЬНИКИ
ПОЛІЦІЯ
ТАМОЖНЯ
ПОЖЕЖНА БРИГАДА
DE-ICING
ПАЛИВО БЕНЗИН
ТЕХ. ОБСЛУГОВУВАННЯ
АНГАР
ПОДЧА FPL
ТРЕНУВАННЯ
VFR
IFR
SID
STAR
HOLDINGS
RADAR VECTORIG
VOR INTERCEPTION
NDB INTERCEPTION
ILS APPROACH
VOR/DME APPROACH
NDB APPROACH

UKWW
Україна
ТАК/НІ
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК/НІ
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
НІ
ТАК
ТАК
ТАК/НІ
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК

Видання
Оригінал

Ревізія
0

UKSW
Україна
ТАК/НІ
НІ
НІ
НІ
НІ
НІ
НІ
ТАК
ТАК/НІ
НІ
ТАК
НІ
НІ
ТАК
НІ
ТАК
ТАК
НІ
ТАК
ТАК/НІ
ТАК
НІ
НІ
НІ
НІ
НІ
НІ
НІ
НІ
НІ
НІ
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ЗПМ «Веселе»
GNSS/GPS APPROACH
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗОНИ
ПОЛЬОТИ КОЛОМ
НІЧ

НІ
ТАК
ТАК
ТАК

Аеропорт «Вінниця»
GNSS/GPS APPROACH
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗОНИ
ПОЛЬОТИ КОЛОМ
НІЧ

ТАК
ТАК
ТАК
ТАК

Для більш деталізованої інформації щодо наявного обслуговування та обладнання
аеродрому дивись відповідний розділ AD, AIP Ukraine.
1.6.2 АЕРОДРОМНІ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНІ ПРИМІЩЕННЯ
Відповідно до ORA.GEN.215
1.6.2.1 Аеродром «БОРОДЯНКА»
Аеродром є базовим та знаходиться в 40 км на північний-захід від м. Києва та є базовим
аеродромом ATO CHAS.
1.6.2.1.1 Схематичний план приміщення, що використовується для льотної підготовки
наведено нижче:

1.6.2.1.2 Опис приміщень та наявного обладнання:
 Ангарне приміщення дозволяє зберігати літаки льотної школи, проводити технічне
обслуговування та виїздні заняття.
 Кімната для інструкторів розміщена на другому поверсі будинку охорони. Кімнату
обладнано комп’ютером з доступом до мережі інтернет. З цієї кімнати добре
проглядається всі маневри ПС на аеродромі та всі польоти в районі аеродрому.
 Кімната для брифінгу розміщена у окремо стоячому будиночку біля будинку
охорони. Кімнату обладнано комп’ютером з доступом до мережі інтернет, а також
всіма необхідними посібниками (Керівництва, AIP та інше) у друкованому вигляді.
 Кімната для теоретичної підготовки розміщується в будинку адміністрації
аеродрому. Кімната омебльована для розміщення до 6и курсантів одночасно разом
з інструктором. Обладнано комп’ютером з проектором.
Видання
Оригінал
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 Готель має можливість розмістити до 30 осіб одночасно. Має все необхідне
обладнання для комфортного проживання на території аеродрому.
1.6.2.2 Аеропорт «Антонов -2»
Аеродром знаходиться в 20 км на північний-захід від м. Києва та є допоміжним
аеродромом ATO CHAS. Цей аеродром використовується для польотів VRF, IFR та NVFR.
1.6.2.2.1 Схематичний план приміщення що використовується для льотної підготовки
наведено нижче:

1.6.2.3 Аеропорт «ВІННИЦЯ»
Аеродром знаходиться в 180 км на південний-захід від м. Києва та є допоміжним
аеродромом ATO CHAS. Цей аеродром використовується для польотів VFR, IFR та NVFR.
1.6.2.3.1 Схематичний план приміщення що використовується для льотної підготовки
наведено нижче:
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1.6.2.3.2 Опис приміщень та наявного обладнання:
 Кімната для брифінгу розміщена приміщенні АРО аеродрому. Кімнату обладнано
комп’ютером з доступом до мережі інтернет, а також всіма необхідними
посібниками у друкованому вигляді.
1.6.2.4 ЗПМ «ВЕСЕЛЕ»
Аеродром знаходиться в 40 км на північ від м. Мелітополь та є допоміжним аеродромом
ATO CHAS. Цей аеродром використовується для польотів VFR та NVFR.
1.6.2.4.1 Схематичний план приміщення, що використовується для льотної підготовки
наведено нижче:

1.6.2.4.2 Опис приміщень та наявного обладнання:
 Кімната для брифінгу розміщена в будиночку керівника польотів.
 В приміщенні є у наявності поточні карти та графіки, поточні інформація AIS та
поточна метеорологічна інформація.
1.18

ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ

Відповідно до ORA.ATO.110
Персонал, що призначається на відповідні посади в АТО, повинен задовільняти наступним
мінімальним вимогам:
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Посада

Вимоги

Керівник підготовки (HT)

Повинен мати значний досвід інструкторської роботи з
підготовки
пілотів
для
отримання
свідоцтва
професійного пілота, а також пов’язаних з ним рейтингів
та сертифікатів.

Головний льотний інструктор
(CFI)

Повинен мати свідоцтво професійного пілота
найвищого рівня, відповідні рейтинги та дозволи, а
також рейтинг інструктора, що дає право проводити
навчання хоча б за одним з навчальних курсів, які
пропонує організація.

Льотний інструктор (FI); та
Інструктор тренажеру (SFI)
Головний інструктор з
теоретичної підготовки (CTKI)

Інструктор з теоретичної
підготовки (TKI)

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Повинен мати кваліфікацію, передбачену Рart-FCL в
частині, яка стосується підготовки, що вони проводять.
Повинен мати значний досвід роботи викладача з
теоретичних питань за напрямами, що є актуальними
для навчання, яке пропонує АТО
(1) мати практичний досвід роботи в авіації за
напрямками, що є необхідними для тематики
навчання, а також пройти курс підготовки з прийомів
викладання; або
(2) мати попередній досвід викладання теоретичних
курсів, а також теоретичний досвід з тематики, яку
такий інструктор буде викладати.
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ЧАСТИНА 2
СИСТЕМА
УПРАВЛІННЯ
ЯКІСТЮ
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2
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ / Системи моніторингу нормативної відповідності
(CMM)
2.1. ПОЛІТИКА ТА СТРАТЕГІЯ ЯКОСТІ
2.1.1. Політика у сфері якості
Чернігівська вища авіаційна школа (далі – CHAS) має на меті постійно забезпечувати рівень
підготовки авіаційним спеціалістам для вітчизняних та іноземних авіакомпаній, що
відповідає національним, європейським та міжнародним вимогам. Система менеджменту
якістю призначена реалізувати цю мету.
Керівництво CHAS ініціювало створення та впровадження Системи менеджменту якості, що
відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015, та забезпечує:
- особисту участь у її функціонуванні, контролі, періодичній оцінці та постійному поліпшенні;
- лідерство, що базується на особистому прикладі та заохоченні співробітників до творчого
виконання своїх обов’язків;
- прозорість функціонування Системи менеджменту якості та інформування про її
результативність з метою забезпечення обізнаності кожного щодо його ролі та вкладу в
досягнення цілей якості.
Політика у сфері якості є основою для визначення цілей у сфері якості та орієнтує
співробітників CHAS на виконання вимог і очікувань замовників та інших зацікавлених
сторін, забезпечення їх задоволення.
Співробітники на всіх рівнях складають основу Товариства, яка забезпечує реалізацію
політики та досягнення цілей у сфері якості. Їх мотивація до постійного підвищення
особистої компетентності та плідної праці на користь ТОВ ЧВАШ є постійною турботою
керівництва. Керівництво ТОВ ЧВАШ сприяє поширенню цієї політики та її розумінню всіма
співробітниками та курсантами.
Відповідальний керівник ТОВ ЧВАШ
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2.1.2. Стратегія й оперативні цілі.
Стратегія роботи всього CHAS, є основою формування його політики в області якості.
З політики в області якості випливає система цілей і задач, що визначають конкретні заходи,
спрямовані на послідовне задоволення тих що навчаються, підвищення рівня якості та
ефективності наданих послуг.
Дроблення цілей допомагає більш легко формувати заходи, спрямовані на досягнення цих
цілей, і контролювати їхні результати. При цьому основний упор робиться на те, щоб перед
кожним членом колективу ставилися задачі, за результатами виконання яких можливо
визначити його внесок у функціонування Товариства в цілому та окремо у забезпечення
якості. Сума цих внесків відображує загальні цілі і стратегію CHAS.
2.1.3. Організація CHAS.
Організаційна структура CHAS постійно аналізується відповідно з вимогами його розвитку
та ринку освітніх послуг. Керівництво розподіляє відповідальність і повноваження так, щоб
забезпечити ефективність роботи і виконання усіх вимог щодо якості наданих послуг.
Відповідальність за якість побудована за принципом - кожен співробітник є відповідальним
за якість продукту його діяльності як складової частини загальної роботи CHAS.
Керівництво несе відповідальність за забезпечення процесу методиками і засобами, що
дозволяють співробітникам виконувати поставлені перед ними вимоги.
2.1.4. Зазначені стандарти функціонування
Функціонування системи менеджменту якості являє собою спосіб забезпечення
дотримання CHAS відповідно до:
(a)

Всіх відповідних вимог Авіаційного законодавства України;

(c)

Процедур CHAS, що визначені у:

i.Керівництві з виконання польотів;
ii.Керівництва з підготовки;
iii.Відповідних курсів підготоки.
(d)
Усіх інших регулятивних вимог, яким підпорядковується CHAS.
2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ
2.2.1. Структура системи якості
CHAS представляє собою організацію з централізованим керуванням під керівництвом
Відповідального керівника. Відповідальному керівнику безпосередньо підпорядковується
Керівник з якості. Керівник з якості у співпраці із Керівником підготовки постійно займається
вдосконаленням Системі менеджменту якості. Всі зміни у Системі менеджменту якості
затверджуватися Відповідальним керівником.
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Організаційно-структурна схема системи якості ТОВ ЧВАШ
Відповідальний керівник

Керівник підготовки

Керівник з якості

2.3. ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І РОЗРОБКА ПРОДУКТА
Процес планування, організації і розробки технології навчання розділений на чотири
основних етапи:
- розробка специфікації продукту;
- розробка технології;
- планування ресурсів;
- організація надання освітніх послуг.
2.3.1. Розробка вимог до навчання (специфікації продукту).
На підставі інформації, підготовленої в процесі вивчення ринку, співробітники відповідних
служб CHAS (теоретична та льотна підготовка) розробляють чіткі вимоги до навчання,
необхідні для виконання вимог з якості в цій діяльності. Специфікація надання послуг
повинна враховувати мету, політику і можливості CHAS з урахуванням законодавчих вимог.
2.3.2. Розробка технології
На базі вимог до продукту (навчання), сформульованих у специфікації послуги, відповідні
служби розробляють технологію надання цієї послуги і чіткі процедури, що описують
діяльність у процесах:
- надання інформації про послуги, що надаються;
- проведення маркетингової і рекламної діяльності;
- реалізація послуги з підготовки;
- оформлення рахунків;
- збір платежів за послуги;
- взаєморозрахунок із субпідрядниками.
2.3.3. Планування ресурсів
Процес планування ресурсів передбачає, з одного боку, чітку і якісну специфікацію ресурсів
відповідно характеристикам послуги, що визначені в специфікації послуги. З іншого боку,
необхідно чітко визначити кількість необхідних ресурсів на основі специфікації послуги і
запланованих економічних показників діяльності.
Планування ресурсів здійснюється Відповідальним керівником разом з виробничими
відділами (теоретична та льотна підготовки). При цьому необхідно забезпечити, щоб якість
матеріально-технічного забезпечення, так само як кваліфікація і необхідна кількість
персоналу, відповідали вимогам до планованих послуг.
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Для цього необхідно:
- визначити вимоги до ресурсів, що деталізують тип і кількість оснащення і допоміжних
коштів;
- ідентифікувати кількість необхідного персоналу і необхідну кваліфікацію;
- установити вимоги до постачальників / субпідрядників у питаннях закупівлі продуктів і
послуг.
2.3.4. Організація надання послуг з підготовки
Процес організації надання послуг є останньою ланкою, що випливає перед процесом
надання послуги. Тому на даному етапі необхідно забезпечити всі дії, що дозволять
надавати послугу, по усіх показниках відповідним заданим вимогам з якості.
Ця діяльність складається з:
- вибору кваліфікованих постачальників;
- підписання договорів з постачальниками з урахуванням вимог до якості наданих ними
послуг;
- забезпечення всього необхідного оснащення;
- контроль устаткування;
- вибір кваліфікованого персоналу;
- проведення підготовки персоналу по необхідних напрямках відповідно до вимог;
- тестування персоналу.
Процес організації можливо враховувати лише тоді завершеним, коли проведений повний
контроль усіх необхідних ресурсів, що відповідають необхідній якості і існує впевненість у
тому, що надані послуги будуть відповідати вимогам якості.
2.3.5. Керування якістю в процесі розробки технології, планування та організація.
Перед керівництвом CHAS разом із задіяними службами в цьому процесі поставлені
наступні задачі:
- провести визначення ключової діяльності в кожному процесі, що істотно впливає на
встановлену якість послуги;
- здійснити аналіз ключової діяльності для вибору тих характеристик, вимір і контроль яких
будуть забезпечувати якість послуги;
- визначити методи оцінки обраних характеристик;
- визначити ресурси, необхідні для контролю відповідних характеристик у рамках
встановлених меж.
2.4. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ В ПРОЦЕСІ НАДАННЯ ПОСЛУГ.
Підвищення якості роботи в процесі надання послуг усіх підрозділів і відділів, виробляється
в тісному співробітництві з відповідними відділами САА України. Усі заходи спільно
плануються і реалізуються відповідно з Системою менеджменту якості CHAS.
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Система менеджменту якості CHAS орієнтована на чотири основних напрямки:
- відповідальність керівництва;
- орієнтація на споживача;
- орієнтація на співробітників;
- орієнтація на процеси.
2.4.1. Відповідальність керівництва.
У зв'язку з введенням Системи менеджменту якості на керівництво CHAS накладається
відповідальність за формування політики в області якості і
цілей, що складають основу для визначення діяльності, що спрямована на підвищення
якості. Крім цього керівництво повинне забезпечити відповідність фінансових показників з
цілями по якості, а також регулярний аналіз по наступним напрямках:
- фінансові показники по кожному виду наданої чи планованої послуги;
- ключові характеристики послуги, якість яких впливає на вибір споживача;
- порівняння з конкурентами по ключових характеристиках;
- поточні цілі і результати діяльності в області якості;
- альтернативні цілі в області якості виходячи з наробітку конкурентів;
- ціль в області якості по підрозділах, досягнення яких дозволить підвищити рівень якості;
- плани і, відповідно їх, необхідні ресурси по підрозділах.
Питання якості необхідно враховувати при плануванні як стратегічних цілей, так і
оперативних задач.
Відповідальний керівник CHAS є ініціатором процесу введення Системи менеджменту
якості, його роль – полягає в забезпеченні контролю цієї Системи у всіх оперативних
підрозділах шляхом делегування повноважень Керівнику з якості.
З метою забезпечення контролю ефективності системи якості Відповідальний керівник
CHAS регулярно проводить його оцінку, через Керівника з якості, за такими показниками:
- орієнтація на споживача;
- орієнтація на співробітників;
- орієнтація на процеси.
2.4.1.1. Орієнтація на споживача.
- якість освітніх послуг в CHAS - це максимальне задоволення всіх потреб і запитів тих, що
навчаються в наданні знань та вмінь, які необхідні в подальшій професійній діяльності в
якості пілота цивільної авіації або використанні прав, що надаються приватному пілоту;
- проведення навчання за конкурентоздатними цінами;
- високий рівень викладання.
2.4.1.2. Орієнтація на співробітників.
- співробітники CHAS - це основний потенціал, що веде до досягнення мети. Тому задача
керівництва - постійне підвищення кваліфікації і стимулювання співробітників.
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2.4.1.3. Орієнтація на процеси.
Для реалізації необхідного рівня якості освітніх послуг та виконання навчальних польотів,
що у першу чергу означає їх безпеку і надійність, в CHAS впроваджується і забезпечується
як на землі, так і в повітрі, застосування техніки, ресурсів і технологій, що відповідають усім
вимогам світових стандартів.
За допомогою введення Системи менеджменту якості і її постійного розвитку CHAS має
намір забезпечити реалізацію і контроль виконання поставлених задач.
Розробка стандартів якості по усіх видах підготовки і їхнє постійне удосконалення дозволять
досягти максимальних результатів у цій області.
Безупинний розвиток і поліпшення системи і засобів автоматизації, комунікації й інформації
підвищать ефективність праці.
Постачальники і субпідрядники складають важливу ланку в процесі забезпечення
необхідної якості.
Реалізація кожного напрямку Системи менеджменту якості здійснюється за рахунок
реалізації окремих її елементів. Кожен елемент обумовлює конкретні заходи, що
визначаються в процесі розробки і впровадження Системи менеджменту якості. Ці заходи
плануються і реалізуються відповідно до Системи.
2.5 Підготовка персоналу.
Професійна підготовка авіаційного персоналу CHAS проводиться з метою одержання,
підтримки і підвищення рівня професійних знань, необхідних для виконання своєчасних і
правильних дій по забезпеченню безпеки, ефективності польотів і задоволення зростаючих
вимог споживача в освітніх послугах, які надає CHAS.
Підготовка авіаційного персоналу здійснюється відповідно вимогам САА України за
планами підтвердження / відновлення кваліфікації співробітників, розроблених в CHAS.
Підготовка фахівців, безпосередньо пов’язаних із забезпеченням безпеки польотів,
проводиться за програмами, схвалених та затверджених САА України.
CHAS надає великого значення правильному розумінню співробітниками політики CHAS в
області забезпечення якості, їхнього особистого внеску і методики Системи менеджменту
якості, тому питання забезпечення якості являються обов'язковим компонентом навчання
всіх співробітників.
Всі співробітники мають знати та розуміти зміст та процедури Системи менеджменту якості.
2.6

КЕРІВНИК З ЯКОСТІ

2.6.1 Роль, обов’язки, кваліфікація та рівень підготовки.
Особа, що призначена на посаду Керівника Системи управління якістю/Системи
моніторингу відповідності (СМ) зазначена в Додатку 3, CHAS-OM.
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Роль керівника з якості полягає в тому, щоб забезпечити нагляд за діяльністю організації на
відповідність застосовним нормативним вимогам, а також будь-яких додаткових вимог, що
встановлені ATO CHAS, і що ці заходи здійснюються належним чином під наглядом
відповідних керівних співробітників, за напрямками їх діяльності.
Керівник з якості зобов’язаний постійно вести моніторинг усіх процедур АТО на
відповідність встановленим вимогам.
Керівник з якості повинен мати досвід роботи в авіаційній галузі та бажано мати підготовку
з внутрішнього аудиту системи якості.
2.7 АУДИТОРИ З МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ/НОРМАТИВНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ
До групи з моніторингу відповідності ATO CHAS входять:




Внутрішні аудитори. Співробітники CHAS, до обов’язків яких не входять елементи,
що підлягають перевірці. АТО CHAS можуть моніторити лише співробітники, що
працюють в інших підрозділах CHAS. Наприклад співробітники, що відповідають за
підтримання технічного стану чи підтримання льотної придатності ПС та не входять
безпосередньо до переліку співробітників підрозділу ATO CHAS, можуть залучатися
до перевірки процедур ATO CHAS.
Зовнішні аудитори. Аудитори, що мають відповідну підготовку, та виконують аудит
за договором. Таких аудиторів підбирає СМ та затверджує АМ.

Аудитори несуть відповідальність за те, щоб програма моніторингу відповідності належним
чином впроваджувалася, підтримувалася та постійно переглядалася і вдосконалювалася.
Ці особи, при проведенні аудиту, мають повне право доступу до приміщень, записів і
документів, що підлягають аудиту без попереднього погодження.
2.8 ПРОГРАМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ/МОНІТОРИНГУ НОРМАТИВНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ
Аудит – це систематичне та незалежне порівняння того, як виконується навчання з тим,
яким чином визначені та опубліковані процедури, що мають виконуватися. Існують різні
методології, що забезпечують ефективність аудиту:






Інтерв’ю та співбесіда з персоналом ATO;
Перевірка(перегляд) опублікованих документів;
Вибіркова перевірка записів, адекватна їх кількості;
Перевірка виконання та наявності відповідних тренувань;
Збереження документів та записів виконаних спостережень.

Програма управління якістю/моніторингу нормативної відповідності охоплює сфери, для
яких відповідність має розглядатися під час сесій моніторингу відповідності (аудит).

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019

CHAS-OMM

Сторінка 35

ORGANISATION MANAGEMENT MANUAL
ЧАСТИНА 2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Програма охоплює наступні напрямки:
Коло повноважень
1. Перевірка того, чи відповідальні особи відповідають займаним посадам та
виконують свої обов’язки (AM, CM, SM, HT, CFI, CTKI, викладачі та інструктори).
Послуги та приміщення
1. Наявність у приміщеннях АТО відповідних приміщень для планування польотів та
брифінгів;
2. Наявність відповідних оновлених карт та схем;
3. Наявність відповідної оновленої метеорологічної інформації та інформації AIS;
4. Наявність відповідного приміщення, де льотні інструктори можуть заповнювати
документацію стосовно курсантів;
5. Наявність відповідних місць відпочинку для інструкторів та курсантів;
6. Наявність відповідного класу обладнаного для підтримки теоретичних знань.
Льотна підготовка
1. Дотримання навчальних програм і змісту курсу, як визначено в ТМ;
2. Дотримання критеріїв, описаних в ОММ та ОМ, що стосуються навчальних літаків,
загальної організації, підготовки персоналу та льотного навчання курсантів.
Теоретична підготовка
1. Дотримання навчальних програм та змісту курсу підготовки, як зазначено в ТМ;
2. Використання відповідних посібників та довідкових матеріалів.
Технічні стандарти
1. Дотримання норм, що існують для навчальних літаків, зокрема щодо технічного
обслуговування та підтримання льотної придатності.
Тренінгові процедури:
1. Визначення періодичності та адекватності проходження інструкторським складом
навчання для підвищення кваліфікації, навчання з безпеки польотів та ін.
Безпека польотів
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наявність форм реєстрації інцидентів;
Наявність добровільної форми звіту;
Наявність реєстру ризиків;
Оновлення матриці ризиків;
Відслідковування ризиків та форм реєстрації інцидентів;
Виконання зустрічей з питань безпеки польотів;

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019

CHAS-OMM

Сторінка 36

ORGANISATION MANAGEMENT MANUAL
ЧАСТИНА 2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

7. Виконання тримісячних засідань групи з безпеки.
Обмеження льотного та робочого часу, вимоги до відпочинку та планування
1. Перевірка відповідності ОМ.
Графік обслуговування/експлуатації повітряних суден
1. Планування навчальних польотів таким чином, щоб заплановані ТО не пересікалися
із датами запланованих навчальних польотів.
Адекватність технічних характеристик FSTD та відповідних програм
1. Наявність в ТМ відповідної програми визначених об’ємів польотів , що можуть бути
виконані на FSTD.
Відповідність FSTD вимогам АПУ
1. Наявність відповідного діючого сертифікату FSTD.
Моніторинг змін FSTD
1. Наявність можливості постійного моніторингу FSTD.
Під час виконання аудитів мають використовуватися контрольні переліки питань
(Check lists) моніторингу відповідності. Ці контрольні переліки мають бути доповнені
графіком, що визначає період перевірки пунктів контрольного переліку у визначені
строки, а також повинно бути підтвердження, що АМ ознайомлюється із
результатами аудитів.
Заповнені контрольні переліки мають зберігатися протягом мінімум 5 років.
Кожна невідповідність має бути задокументована окремим звітом.
2.9 ПЛАНУВАННЯ МОНІТОРИНГУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЬ/НОРМАТИВНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ
СМ організує виконання повного циклу аудиту з періодичністю не більше ніж 12 місяців.
Графік має бути гнучким та дозволяти виконувати позапланові перевірки, коли виявляються
тенденції по відхиленню від стандарту. Послідуючі аудиторські перевірки мають бути
заплановані, якщо виникне необхідність перевірки, чи були вжиті корегувальні дії та чи
були вони ефективні.
Загальне планування
Необхідно планувати аудити таким чином, щоб питання що стосуються повсякденної
льотної роботи та використання ПС припадало на період найбільш інтенсивних польотів
льотної школи, а саме на період з травня по вересень.
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При цьому саме проведення аудиту не має впливати на роботу льотної школи, тобто
аудитор має обирати або перерви у польотах за погодними умовами, або період роботи
співробітників, коли вони не зайняті безпосередньо у питання пов’язаних із виконанням
польотів.
2.10 АУДИТОРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ
Процедура планування щорічних аудитів:
№
1
2

3

4

5
6

7

Діяльність
Планування
аудитів
кожного
підрозділу ATO (1)
Повідомлення про проведення
аудиту (2) та вказівки щодо
процедури його проведення
Проведення аудитів відповідно до
оголошених дат (3) (4)

Відповідальний

Час

Довідкові
матеріали

CM

Грудень

ОММ

СМ

Грудень

ОММ

ОММ, ОМ, ТМ,
Карти
СМ
Зазначена дата
контрольних
перевірок, звіт про
невідповідність
Брифінг за результатами аудитів із
Відразу після
АМ
СМ
аудитів в той же
ОММ
день
Створення звіту про аудит
звіт про
СМ
В день аудиту
невідповідність
Усунення невідповідностей за
Протягом 3х
Звіт про
результатами аудитів
Керівник місяців з дати невідповідність, за
підрозді
отримання
підписом СМ якщо
лу
результатів
проблему
аудиту (5)
вирішено
Оцінити необхідність проведення
Має бути
СМ
ОММ
додаткового аудиту (7)
визначено СМ
(1) Не передбачається проведення аудитів в місцях тимчасового навчання;
(2) Вкажіть дату та час проведення аудиту, ім’я аудитора та спосіб підготовки до аудиту
(документи, що підлягають перевірці, необхідність присутності співробітників,
наявність приміщень та ін.);
(3) Для кожного висновку буде заповнено спеціальну форму Звіту про невідповідність
(4) Контрольний перелік моніторингу невідповідності буде служити керівництвом для
проведення аудиту;
(5) У випадку виявлення недоліків першого рівня, АТО АМ та відповідальні керівники
будуть поінформовані, відразу після завершення аудиту, а також вони будуть
повідомлені про наявність невідповідностей першого рівня.
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Вони отримають копію звітів про невідповідність першого рівня. Відповідальний керівник
має вирішити таку невідповідність у 14ти денний строк.
(6) Це може бути випадок невідповідності першого рівня, для перевірки чи коригувальні
заходи вирішили проблему.
Процедура виконання позапланового аудиту:
Процедура є ідентичною тій, що описана вище, за винятком операцій, зазначених у
частинах 1 та 2. СМ має попередити керівника підрозділу, що підлягає аудиту, за день до
такого аудиту, задля забезпечення відповідного співробітника на робочому місці в день
проведення аудиту.
2.11 ПРОЦЕДУРА ЗВІТНОСТІ
Документація з проведення аудиту складається із заповненого та підписаного
Контрольного листа перевірки відповідності (див. форму АТО-СМ-005), Звіту про аудит (див.
форму АТО-СМ-006) а також усіх Звітів про усунення невідповідністі (див. форму АТО-СМ007), заповнених під час аудиту. Кожна форма Звіту про усунення невідповідність буде
пов’язана номером Звіту про аудит, протягом якого вона була заповнена, і буде
ідентифікована відповідним унікальним номером.
Форма Звіту про усунення невідповідністі (див. форму АТО-СМ-007) буде заповнена
відносно кожної виявленої невідповідності. У цьому звіті буде оцінено критичність кожної
невідповідності (рівень 1, 2 або 3) та корегувальні дії, які необхідно запланувати та
виконати. Керівник
відповідного підрозділу буде відповідати за впровадження коригуючих дій під наглядом
СМ.
В кінці кожного аудиту буде проведено брифінг із керівником відповідного підрозділу
(якщо це можливо), для підсумування основних висновків аудиту.
Звіт про проведений аудит буде розісланий протягом 14 днів всім залученим до його
проведення особам. Оригінальний звіт буде зберігатися в центральному офісі ATO CHAS.
Форми Звітів про невідповідність є ключовими документами, що чітко визначають виявлені
проблеми. СМ відповідає за ретельну оцінку кожної такої форми та визначення плану дій,
пов’язаних з кожною проблемою. Він відповідає за вирішення проблеми і закриває форму,
лише коли коригувальні дії будуть імплементовані, підписавши та зазначивши дату. СМ
інформує АМ про результати аудитів (для ознайомлення з результатами аудитів АМ можуть
надаватись Звіти про усунення невідповідності).
2.12 ПОДАЛЬШІ КРОКИ ТА ПРОЦЕДУРИ КОРЕГУВАЛЬНИХ ДІЙ – ВИСНОВКИ
Кінцевим етапом аудитів є гарантія того, що АТО має діючу систему управління
якістю/моніторингу відповідності, з закритим циклом спостереження за результатами
корегувальних дій та знайдених невідповідностей.
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Висновки, що стосуються невідповідностей, упорядковуються за трьома категоріями:
1. Висновки про невідповідність першого рівня представляють безпосередню загрозу
для подальшої діяльності АТО (ризик відкликання схвалення органами влади, або
загрози безпеці, або комбінація обох факторів). Рішення про усунення
невідповідності має бути негайно запропоновано і, якщо можливо, впроваджене в
найкоротший термін, після закінчення аудиту. При цьому розглядається необхідність
тимчасового припинення діяльності.
2. Результати невідповідностей 2го рівня мають менш тяжкі наслідки, але потребують
вирішення упродовж 3х місяців.
3. Висновки третього рівня про невідповідність носять рекомендаційний характер та не
є обов’язковими до застосування.
СМ відповідає за подальшим відслідковуванням знайдених невідповідностей та за те, щоб
знайдені невідповідності були повідомлені відповідним співробітникам. Реакцією на значні
невідповідності може бути внесення змін до керівних документів АТО (ОММ, ОМ, ТМ та ін.).
Дивись пункт 2.6 для того щоб отримати покрокову аудиторську процедуру щодо дій, які
має виконати АМ у разі виявлення невідповідностей.
Процеду ефективного виконання корегувальних дій, за результатами аудиту:
Крок 1: Під час аудиту, АТО СМ, що проводить аудит, має прокоментувати кожен
аудиторський висновок відповідним співробітникам, що відповідають за елемент який
було перевірено. Також висновки мають бути доведені до АМ з метою чіткого розуміння
висновку та розробки заходів, яких необхідно вжити.
Крок 2: Висновок буде зроблено АТО СМ, який виконав аудит із використанням форми Звіту
про усунення невідповідністі (Див. форму АТО-СМ-007), для того, щоб переконатися, що
обсяг і характер висновку можна легко зрозуміти і що на цей висновок може бути
запропоноване вирішення невідповідності.
Крок 3: У разі виявлення невідповідності першого рівня що несе серйозну загрозу безпеці,
АМ має бути негайно проінформований та без зволікань має бути ужито заходів для
усунення невідповідності. Якщо це неможливо, діяльність АТО має бути призупинено до
моменту вирішення невідповідності першого рівня. В такому випадку рішення про
призупинення буде зроблено АМ у вигляді наказу по АТО. Продовження діяльності АТО
буде можливе після вирішення невідповідності першого рівня та за письмовим наказом
АМ.
Крок 4: У випадку виявлення невідповідностей першого рівня, що не має негайного впливу
на безпеку, АМ має бути негайно проінформований, а корегувальні дії мають бути виконані
протягом 14 днів після реєстрації такої невідповідності.
Крок 5: У разі виявлення невідповідностей 2го рівня, АМ має застосувати ефективні
корегувальні дії упродовж 3х місяців після закінчення відповідного аудиту.
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Висновки 3го рівня будуть носити рекомендаційний характер щодо поліпшення процесів та
процедур в АТО та не будуть мати статус обов’язкових до виконання.
Крок 6: Аудиторський звіт є офіційним документом, що встановлює відповідність АТО до
стандартних процедур. Цей звіт має бути підписаний СМ АТО та розісланий зацікавленим
особам, як це зазначено в пункті 2.6.
Крок 7: Невідповідність вважається усуненою, коли АМ застосував ефективні заходи для
усунення невідповідності та лише після того коли звіт про невідповідність закрито
відповідними підписами СМ.
Крок 8: АТО СМ відповідає за відслідковуванням корегувальних дій. Він має звітувати перед
АТО АМ щодо корегувальних дій, які були виконані із запізненням або взагалі не були
виконані. Звіт про усунення невідповідності (див. форма АТО-СМ-007) буде використана
для відстеження корегувальних дій щодо результатів аудиту.
Звіти про усунення невідповідінсті мають розглядатися як основні ключові документи, що
дозволяє ефективно контролювати результати корегувальних дій та вирішення
невідповідностей. Підписуючи кожну таку форму, закриваючи такий звіт, АМ бере на себе
відповідальність за виконані корегувальні дії.
2.13 СИСТЕМА ЗАПИСІВ
До офіційних документів системи моніторингу якості/моніторингу відповідності відносяться
наступні форми:
№

Документ

Хто
Хто
розробляє підписує
(закриває)
АТО- АТО СМ
АТО СМ

Адресат,
хто Де зберігається та
має доступ
хто відповідає за
збереження
1
Чек-листи,
Відповідний
Головний
офіс
СМ-005
підрозділ АТО, АТО, СМ
АМ
2
Форма звіт про АТО СМ
АТО СМ
Відповідний
Головний
офіс
невідповідність,
підрозділ АТО, АТО, СМ
АТО-СМ-006
АМ
3
Форма звіт про АТО СМ
АТО СМ
Відповідний
Головний
офіс
аудит,
АТО-СМпідрозділ АТО, АТО, СМ
007
АМ
Система реєстрації забезпечує можливість відслідковування процесів та забезпечує
ефективне охоплення результатів всіх виявлених невідповідностей у відповідності до
встановлених строків.
Усі документи щодо аудитів АТО будуть зберігатися в головному офісі АТО протягом
щонайменше 5ти років.

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019

CHAS-OMM

Сторінка 41

ORGANISATION MANAGEMENT MANUAL
ЧАСТИНА 2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

2.14 ПІДГОТОВКА АУДИТОРІВ З ЯКОСТІ/МОНІТОРИНГУ ВІДПОВІДНОСТІ
Вимоги до аудиторів наступні:
- Повинен мати досвід роботи в авіаційній сфері;
- Повинен біти ознайомлений з ОММ, ОМ, ТМ та іншими керівними документами;
- Має демонструвати інтерес та знання про процеси та процедури з льотного
навчання;
- Рекомендується пройти додаткове спеціалізоване навчання з виконання аудитів, але
це не є обов’язковою вимогою;
АТО СМ має проконтролювати, щоб аудитори ознайомилися із керівними документами
ATO CHAS та Наказом SAAU №565 від 20.07.2017 року під розпис.
2.15 ЗМІНИ В АТО, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОПЕРЕДННЬОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ
Типові приклади змін, які можуть вплинути на сертифікат або умови хвалення, наведені
нижче:
1) назва організації;
2) основне місце діяльності організації;
3) обсяг діяльності організації;
4) додаткові місця організації;
5) відповідальний керівник;
6) будь-яка з осіб, зазначених у п.п. ORA.gen.210 (a) та (b)
Відповідно до ORA.GEN.130, коли поправка стосується змін сфери застосування сертифіката
АТО або умов його схвалення, або будь-якого з елементів системи управління організації,
як вимагається в ORA.GEN.200 (a) (1) та (a) (2) поправка підлягає затвердженню SAAU до
того, як вона буде впроваджена.
Для будь-яких змін, які вимагають попереднього схвалення відповідно до Наказу SAAU
№565 та правил його впровадження, організація повинна подати заявку та отримати
схвалення, що видає SAAU.
Заявка повинна бути подана до того, як відбудеться така зміна, з тим щоб SAAU змогла
визначити постійне дотримання положень Наказу SAAU №565 та правил його
впровадження, а також, якщо необхідно, внести зміни до сертифіката організації та
відповідних умов схвалення, що додані до нього.
Заявка на внесення змін до сертифіката організації повинна бути подана не пізніше ніж за
30 днів до дати запланованих змін. Для будь-яких нових призначень або оновлення
інструкторів, нових типів навчальних літаків або будь-якого FSTD, організація АТО повинна
дотримуватися процедур, передбачених SAAU. Такі зміни підлягають затвердженню
принаймні за 10 днів до запланованої зміни.
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Про непередбачені зміни слід повідомляти якомога скоріше, щоб компетентний орган міг
визначити постійне дотримання відповідних вимог і, якщо необхідно, внести зміни до
сертифіката організації та відповідних умов схвалення.
ATO має надавати SAAU будь-яку відповідно необхідну документацію. Будь-яка поправка,
яка вимагає попереднього схвалення SAAU, повинна впроваджуватись лише після
отримання офіційного схвалення відповідно до ARA.GEN.330. Організація повинна діяти на
умовах, встановлених SAAU під час таких змін, якщо це застосовне.
2.16 ЗМІНИ В АТО, ЯКІ НЕ ПОТРЕБУЮТЬ ПОПЕРЕДННЬОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ
Звільнення / прийняття інструкторів або навчальних літаків НЕ вимагають попереднього
схвалення, але про це повідомляється відповідальному керівнику АТО та SAAU згідно з
процедурами викладеними нижче.
Керівник підготовки несе відповідальність за оновлення та підтримку переліку інструкторів
та літаків, що використовуються ATO організацією, в актуальному стані.
Відповідальний керівник несе відповідальність за перевірку цих списків та подання їх для
інформації до SAAU, через НТ, який забезпечує коригування відповідних додатків OMM.
2.11.1 Керівник навчання повинен підтримувати адекватний склад інструкторів для
навчальних курсів, що проводяться АТО.
HT має право вибрати нового інструктора та додати його до переліку за наступною
процедурою.
• Комплектування особової справи інструктора ATO керівником навчання та кандидатом.
• Керівник підготовки оцінює, чи потрібно розпочати процедуру «управління змінами».
• Коригування (оновлення) переліку інструкторів ATO
• Надання оновленого списоку SAAU.
Запит повинен бути зроблений не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати запропонованої
зміни.
2.11.2 Зміна переліку авіатехніки ATO
Керівник підготовки повинен підтримувати адекватний парк навчальних літаків для
навчальних курсів, що проводяться АТО.
• HT перевіряє, чи обраний літак відповідає критеріям, що вимагаються для курсів, що
проводяться організацією, застосовуючи форму “Форма прийнятності літака”.
• Ця заповнена форма підписується HT та СМ, і зберігається в документах літака.
• Керівний персонал повинен оцінити, чи потрібно розпочати процедуру «управління
змінами». У цьому випадку буде перевірено наступне:
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- Чи підходить ПС для використання на базах організації?
- Чи необхідні нові стандартні процедури експлуатації (SOP)?
- Чи необхідний тренінг з підвищення кваліфікації / стандартизації для інструкторів?
- Чи забезпечується технічне обслуговування для цього типу?
• Оновлюється перелік тренувальних літаків АТО
• Оновлений список надається до SAAU.
Надання інформації про зміну в переліку літаків повинно бути виконане не пізніше ніж за
10 робочих днів до дати запропонованої зміни.
2.17 АЛЬТЕРНАТИВНІ ЗАСОБИ ВІДПОВІДНОСТІ
Не застосовується
2.18 ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТІЦІЇ/ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАПИСІВ
Система збереження записів забезпечує доступність усіх записів у будь-який час у
обгрунтовані терміни.
Файли записів повинні організовані таким чином, що забезпечують відстеження протягом
усього періоду зберігання.
У будь-якому випадку, файли будуть зберігатись в безпечному та захищеному місці. Кожен
архівний елемент буде чітко ідентифікований міткою із зазначенням дати видачі та змісту.
Записи повинні зберігатися в паперовій формі або в електронному форматі або в комбінації
обох. Записи, що зберігаються на оптичних дисках, також є прийнятними. Файли записів
повинні залишатися розбірливими протягом усього періоду зберігання. Термін зберігання
починається з моменту створення запису або останньої зміни.
Паперові системи зберігання повинні використовувати надійний матеріал, який може
витримувати нормальне користування. Комп'ютерні системи повинні мати принаймні одну
резервну систему, яку слід оновлювати протягом 24 годин після введення будь-якого
нового запису. Комп'ютерні системи повинні включати гарантії проти зміни данних
несанкціонованим персоналом.
Все комп'ютерне обладнання, що використовується для забезпечення резервного
копіювання даних, повинно зберігатися в іншому місці, ніж те, що містить робочі дані, і в
середовищі, що гарантує, що вони залишаться в хорошому стані. Коли відбуваються зміни
апаратного або програмного забезпечення, особливу увагу слід приділяти тому, щоб усі
необхідні дані залишалися доступними принаймні протягом всього періоду, зазначеного у
відповідній під частині вимог.
За відсутності іншої вказівки, всі записи повинні зберігатися протягом мінімального періоду
5 років.
Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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Усі документи АТО, включаючи звіти аудитів, будуть зберігатися в центральному офісі АТО
протягом мінімум 5 років.
Всі документи, пов'язані з АТО, будуть зберігатися в центральному офісі АТО, за винятком:
• Папки студентів та викладачів, які будуть зберігатися в навчальному підрозділу.
• Журнали польотів також будуть зберігатися на навчальному підрозділу. Документи
зберігатимуться протягом 5 років.
Після закінчення цього періоду, у разі виникнення проблем зі зберіганням документів,
документи можуть бути знищені.

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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Форма АТО-СМ-005 (зразок)
Чек-лист
Check list

Форма ATO-CM-005

Date:
Дата:

Організація / підрозділ, перевіряється, Тематика
аудиту / Auditee and Subject of Audit
Посилання на документи на відповідальність яким
проводиться аудит / Reference documents
Аудитор / Auditor
Представники організації/ підрозділу що
перевіряється / Auditee representatives

№
з/п
Item

Регулятивні
вимоги
(Regulatory
requirement)

Аудит організації АТО
CHAS-OMM
О. Іванченко
М. Романенко
Відповідність

Предмет оцінювання
(Audit subject)

Чи існує та функціонує процес
ORA.GEN.150( визначення причин будь – якої
1
а)
невідповідності, що надходять
від САА України?
Чи всі зміни, зроблені
останньою ревізією, були
2 ORA.GEN.130
здійснені відповідно до вимог
САА України?

Видання
Оригінал

Page
1 of 3

15.02.19

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019

Compliance
Так
Yes

Ні
No

Задок Pеалі
Не заст
Docum Implem
N/A
ented ented
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Форма АТО-СМ-006 (зразок)
Звіт аудиту
AUDIT REPORT

Форма ATO-CM-006
Аудит №

Дата

Підрозділ

Аудитори

Audit №

Audit date

Department

Audit team

Предмет аудиту
Audit subject

Правова підстава аудиту

Audit regulatory requirement

Перелік невідповідностей
Finding summery

№
п/п

Зміст невідповідності

Рівень
Примітки
Значна Незначна Remarks
Major

Підпис головного аудитора

Minor

Підпис представника підрозділу
Підтверджую, що отримав копію звіту з
аудиту

Signature of the lead auditor

Signature of the auditee representative
I confirm I have received the copy of the Audit report

Дата

Дата

Date

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019

Date
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Форма АТО-СМ-007 (зразок)
ЗВІТ ПРО УСУНЕННЯ
НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ
REMEDIAL REPORT

Форма ATO-CM-006
Номер звіту

Дата

Number

Date

Підрозділ, що перевіряється

Підстава

Auditee

Regulatory requirement

Прізвище та підпис аудитора

Представник підрозділу , прізвище,
підпис

Auditor name, Signature

Auditee representative name, Signature

Класифікація невідповідності

Значна

Незначна

Non conformity severity

Major

Minor

Опис невідповідності
Non conformity description

Запланована дата
усунення

Фактична дата усунення: Відповідальний за виконання
Actual completion date
корегувальних дій (Підпис)

Target completion date

Responsible for corrective action
(Signature)

Причина невідповідності
Root Cause of Non conformity

Корегувальні дії
Corrective action

Результат виконання корегувальних дій
(Необхідність наступних дій)
Follow ups comment

Так

Ні

Yes

No

Прізвище та підпис керівника з якості
Quality Manager name, Signature

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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ЧАСТИНА 3
СИСТЕМА
УПРАВЛІННЯ
БЕЗПЕКОЮ
ПОЛЬОТІВ

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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3

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ (SMS)

Дивись відповідне Керівництво з управління безпекою польотів (CHAS-SMS-M) ТОВ
«ЧВАШ».

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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ЧАСТИНА 4
ЛЬОТНІ
ТРЕНАЖЕРИ

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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4

ЛЬОТНІ ТРЕНАЖЕРИ

4.1

ДОКУМЕНТАЦІЯ

4.1.1 ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ
Наступна інформація має бути доступною для користувачів льотного тренажеру FNPT II:
 Master & Recurrent Qualification Test Guide (QTG)
 Чек-листи пілота
 Чек-листи оператора тренажеру
 Сертифікат тренажеру
Зазначена документація, включно з чек-листами, має знаходитися в кімнаті з тренажером
та бути доступною для ознайомлення.
4.1.2 ЛОГБУК FNPT ІІ
Час використання льотного тренажеру фіксується вбудованою системою (електронний
логбук). В цей логбук має заноситися інформація щодо початку та кінця використання
тренажеру.
4.2 ПРИЙНЯТНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРУ
Тренажер може використовуватися лише при наявності діючого сертифікату виданого
SAAU. Реальні польоти на літаку можуть бути замінені тренажерними сесіями лише у
випадку, що така заміна передбачена відповідним TRM.
4.3 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЩОДО ЛЬОТНОГО ТРЕНАЖЕРУ
АТО CHAS використовує льотний тренажер на договірних засадах. При експлуатації
льотного тренажеру за технічну експлуатацію відповідає Організація, що є основним
експлуатантом цього тренажеру – ТОВ «АВІАЦЕНТР». Льотні тренування із використанням
тренажеру виконують відповідні інструктори ATO CHAS.
4.4 ДОПУСК ДО ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРУ
Льоні інструктори ATO CHAS мають пройти ознайомлення із використання та
функціонування відповідного тренажеру. Таке ознайомлення має виконати уповноважений
представник ТОВ «АВІАЦЕНТР». Інформація щодо проведеного ознайомлення має бути
зроблено записом в льотній книжці інструктора в розділі «Допуски». Такий запис робить
уповноважений представник виконавця.
4.5 ІНФОРМАЦІЯ ЩО НАДАЄТЬСЯ ПІСЛЯ ТРЕНУВАННЯ
Після завершення запланованого тренування на тренажері, ТОВ «АВІАЦЕНТР» має надати
ATO CHAS довідку щодо проведеного тренування. Така довідка має містити інформацію
щодо конфігурації тренажеру, що було використано (тип ПС, що будо імітовано), дати
використання тренажеру, кількості годин використання тренажеру із розбивкою на дати,
П.І.Б курсанта та інструктора що використовували тренажер.

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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4.6 ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ
У випадку, якщо під час використання тренажеру інструктор помітив будь який дефект чи
невідповідність тренажеру як технічного, так і електронного характеру, він має повідомити
про це особі, що відповідає за технічну експлуатацію цього тренажеру (представнику ТОВ
«АВІАЦЕНТР») та Керівнику підготовки ATO CHAS.
4.7 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРЕНАЖЕРНУ ПІДГОТОВКУ КУРСАНТІВ
У випадку використання льотної підготовки на тренажері, замість польотів на літаку, така
інформація має відображатися в льотній/робочій книжці курсанта пілота, а копія довідки
про використання тренажера має зберігатися в особовій справі курсанта.
4.8 ДОСТУП УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
ТОВ «АВІАЦЕНТР» має забезпечувати доступ представників SAAU як до тренажеру, так і до
документації, що стосується тренажеру та співпраці між ТОВ «АВІАЦЕНТР» та ATO CHAS,
окрім такої інформації, що містить комерційну таємницю. Відповідні положення про доступ
містяться в договорі між ТОВ «ЧВАШ» та ТОВ «АВІАЦЕНТР».

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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ЧАСТИНА 5
ДОДАТКИ

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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ДОДАТОК 1. ВИПИСКА З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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ДОДАТОК 2. ДОГОВІР ОРЕНДИ FSTD.

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019

CHAS-OMM

Сторінка 58

ORGANISATION MANAGEMENT MANUAL
ЧАСТИНА 5. ДОДАТКИ

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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ДОДАТОК 3. ПЕРЕЛІК ІНСТРУКТОРІВ З ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ATO CHAS
П.І.Б.
інструктора

Призначені курси
теоретичної підготовки

Рубан
Анатолій
Іванович
Петухов
Юрій
Васильович
Лукяненко
Євген
Вікторович
Терлецький
Володимир
Ярославович

PPL(A), CPL(A) – mod.,
MEP(L), Озн. ПС C172,
CRI(A), IRI(A), NVFR
PPL(A), CPL(A) – mod.,
MEP(L), Озн. ПС C172,
CRI(A), IRI(A), NVFR

Хараберюш Павло
Станіславович
Лісняк
Олександр
Олександрович
Семчук
Володимир
Дмитрович
Зінаков
Олександр
Ігорович
Сафронов
Дмитро
Володимирович
Маньковська
Людмила
Броніславівна
Мікла
Олександр
Олександрович
Ступак
Олександр
Вікторович

Видання
Оригінал

IR(A) – mod., SEP(L),
Озн. ПС PA34, FI(A),

часткова

IR(A) – mod., SEP(L),
Озн. ПС PA34, FI(A),

повна

PPL(A), SEP(L), MEP(L), Озн. ПС C172, FI(A),
NVFR
PPL(A), CPL(A) – mod.,
MEP(L), Озн. ПС C172,
CRI(A), IRI(A), NVFR
PPL(A), CPL(A) – mod.,
MEP(L), Озн. ПС C172,
CRI(A), IRI(A), NVFR

Повна або
часткова
зайнятість

повна

IR(A) – mod., SEP(L),
Озн. ПС PA34, FI(A),

часткова

IR(A) – mod., SEP(L),
Озн. ПС PA34, FI(A),

часткова
часткова

PPL(A)
PPL(A)

часткова

PPL(A)

часткова

PPL(A)

часткова

PPL(A)

часткова

PPL(A)

часткова

PPL(A)

часткова

Ревізія
1

Дата ревізії
01.11.2020
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ДОДАТОК 4. ПЕРЕЛІК ЛЬОТНИХ ІНСТРУКТОРІВ ATO CHAS
П.І.Б.
льотного
інструктора

Петухов
Юрій Васильович

Лукяненко
Євген
Вікторович

Терлецький
Володимир
Ярославович

Хараберюш
Павло
Станіславович

Видання
Оригінал

Номер
свідоцтва
пілота

РА
№016585

UA.FCL
017301

UA.FCL
013223

Наявні
кваліфікаційні
відмітки та
допуски

Призначені
курси
льотної підготовки

PPL(A), CPL(A) – mod., IR(A) –
SEP(L)\IR, FI(A), mod., SEP(L), Озн. ПС C172,
NVFR,
FI(A), CRI(A), IRI(A),
CRI(A),IRI(A), NVFR,CPL\IR integrated
MEP(L)\IR
PPL(A), SEP(L), IR(A) – mod.
Озн. ПС C172, FI(A), NVFR,
SEP(L)\IR, IR(A), CPL(A) – mod.,
FI(A),
Озн. ПС PA34,CPL\IR
NVFR,MEP(L)\IR
integrated
PPL(A), CPL(A) – mod., SEP(L),
SEP(L)\IR, FI(A), IR(A) – mod. Озн. ПС C172, ,
IRI(A), NVFR
FI(A), , IRI(A), NVFR, CPL\IR
integrated

Повна
або
часткова
зайнятість

повна

повна

часткова

PPL(A), CPL(A) – mod., IR(A) –
SEP(L)\IR,
mod., SEP(L), MEP(L), Озн. ПС
РА
MEP(L)\IR, FI(A),
C172, Озн. ПС PA34, FI(A),
часткова
№005726 CRI(A), IRI(A),
CRI(A), IRI(A), NVFR, CPL\IR
NVFR
integrated

Ревізія
1

Дата ревізії
01.11.2020
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ДОДАТОК 5. ПЕРЕЛІК ЛЬОТНИХ ТРЕНАЖЕРІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ ATO CHAS
ТИП
FSTD
FNPT II

Видання
Оригінал

Номер та дата
видачі
сертифіката
№UA/FSTD038/2018(A) від
24.01.2018

Ревізія
0

Літаки що
симулює
тренажер
Cessna 172P,
Beechcraft
Model 76
Duchess

Дата ревізії
01.05.2019

Місцерозташування

Оператор
тренажеру

Україна, м.Київ,
вул.Рейтерська 28/2

ТОВ
«АВІАЦЕНТР»
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ДОДАТОК 6. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ЛІТАКІВ ЩО ВИКОРИСТОВУЄ ATO CHAS
Клас/тип ПС
SEP(L), C172M
SEP(L), F172M
SEP(L), C172M
SEP(L), C172M
MEP(L), PA34-200T

Видання
Оригінал

Ревізія
1

Реєстація
UR-CQF
UR-CPD
UR-OBA
UR-CSR
UR-CQJ

Дата ревізії
01.11.2020

Обладнання – IFR
НІ
НІ
НІ
ТАК
ТАК

CHAS-OMM

Обладняння – ніч
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
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ДОДАТОК 7, ФОРМА ПРИЙНЯТНОСТІ ЛІТАКА - ATO-OPS-003
ATO CHAS

ATO-OPS-003
ФОРМА ПРИЙНЯТНОСТІ ЛІТАКА

Тип ПС
Клас ПС
Реєстраційний номер
Наявне навігаційне обладнання (ТАК/НІ)
COM1
COM2
VOR
ILS
DME
ADF
I/Com
GPS
XPDR Mode A/C
XPDR Mode S
Правила польотів, що можуть застосовуватися (ТАК/НІ)
VFR
IFR
Курси підготовки, що можуть застосовуватися (ТАК/НІ)
LAPL(A)
PPL(A)
CPL(A)
IR(A)
SEP(L)
MEP(L)
Вивчення відмінностей
FI(A)
CRI(A)
IRI(A)
NVFR
EIR(A)
Загальна кількість місць
Максимальна злітна масса
Керівник підготовки (НТ)

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019

CHAS-OMM
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ДОДАТОК 8, ФОРМА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН - ATO-OPS-002

ATO CHAS

A
T
ФОРМА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН

П.І.Б. особи що,
пропонує зміну

Посада особи що
пропонує зміну

Документ, що
запропоновано
змінити

Розділ та пункт
документу

Опишіть нижче причину необхідності зміни документу, та Ваші пропозиції:

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019

CHAS-OMM
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ДОДАТОК 9, ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ CHAS-OMM, форма - ATO-CM-003

ATO CHAS
ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ CHAS-OM
П.І.Б.

Видання
Оригінал

Посада

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019

Вид./рев.

Дата

CHAS-OMM

A
T
Підпис

Сторінка 69

