
СЕРТИФIКАТ СХВАЛЕННЯ ОРГАНIЗАЦIi
З ТЕХНIIIНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE

номЕр сх]ЪЁr"ff#: uA.MF.0024
Вiдповйно ло Повiтряного кодексу УкраiЪи та вимоr Part-M, чинних на час видачi, i зазначених далi
умов {ержавна авiацiйна служба Укра[ни чим сертифiкатом засвiдчу€, що:
Pursuant tо Аir Code of Ukraine arrd Раrt-М Гоr the time being in force and subject to the conditions specified below, the State Aviation
Administгation оf Ukraine hеrеЬу ceгtifies:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю'lЯгеллон TexHiKc"
Limiled Liabiliф Соmрапу "Jаgеllоп Тесhпiquе"

81500, Украiнао Львiвська обл., Городоцький район, с. Черляни,
вул. Шольова,25

25, Polyova ýtr., Сhеrliопу village, Gorodotska district, Lviv rеgiоп, Ukraiпe, 81500

як органiзацiя з технiчного обслуговування вhповiдно до Роздiлу д Пiдчастини F Раrt-М
отримус схвалення на здiйснення технiчного обслуговування виробiв, компонентiв та
обладнання, зазцачених у додатку до цього схвалення, та видачу вiдповЦних сертифiкатiв
передачi до експлуатацii', використовуючи зазначений вище номер схвалення
as а mailttenance organisatiorr in compliance with Section А, Subpart F оf Раrt-М, approved to maintain the ргоdчсts, parts and
appliances listed in the attached approval schedule and issue related ceпificates оfгеIеаsе to service using the above references

УМоВИ:
CONDITIONS:

l. Ще схвалення обмежусться обсягом робiт, зазначеним у вiлповiлному розлiлi схваленого
керiвництва органiзаuiiз технiчного обслуговування, про яке йдеться у Розлiлi А Пiдчастини F
Part-M, та
This approval is limited to that specified in the scope of work section of the approved
rеfhrеd to in Section А of Subpart F of Рап М, and

2. I|e схвалення вимага€ забезпечення вiдповiдностi процедурам,

maintenance organization mапuаl as

у схваленому

J.

керiвничтвi органiзачii з технiчного обслуговування, та
This approval requires compliance with the рrосеdчrеs specified in the аррrочеd maintenance organisation manual, and

Ще схвалення 3алиша€ться чинним, доки схвалена органiзацiя з технiчного обслуговування
вiдповiдае вимогам Part-M.
This approval is valid whilst the approved maintenmrce organizatiorr геmаiпs in compliance with Part-M,
За умови вiдповiдностi наведеним вище умовам чиннiсть цього схвалення не обмежено у часi,
за винятком, що схвалення ранiше здано, замiнено, призупинено або анульовано.
Subject to compliance wrth the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the
approval has pгeviously been sчгrепdеrеd, superseded, suspended оr гечоkеd.
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