
 

                     

 

 

 

 

Application   for   Verification   of   a  foreign maintenance specialist                                                                  
form 66/ 5 

( ) 
 For   each   licence   a   separate   form   is   used 

1 Ազգանուն   

 Last   name : 

 Անուն  First  name :  
 

Բնակության վայր:                                  

 Permanent  Address  :    ….......................... …................... ….... ….......................... ….......................... ….......................... 

Հեռախոս (բնակարան ) 
Telephone :                          …................................................ 

Բջջային հեռախո :  

 Mobile telephone               …................................................. 

Ծննդյա թիվը 
Date of  Birth : 
DD.MM.YYYY  

Ծննդավայր 
Place of  Birth : 
 

Քաղաքացիությունը  
Citizenship 
 
 

Էլեկտրոնային  հասցե 
E-mail: 

 

2  Վավերացմանը ներկայացրած վկայականի տվյալները 

Particulars  of  Licence   Presented   for   Validation  

 

Տրամադրող  

պետությունը 

 
State   of   issue 

Տրման ժամկետը 

  

Date   of   issue 

Վկայականի տեսակը 

 

  Type   of   Licence 

Վկայականի № 

 

   Licence  N0 

Վկայականի  

գործունեության 

ժամկետը 

       Expiry   Date 

 
 
 

DD.MM.YYYY   DD.MM.YYYY 

 

Կատեգորիա և ինքնաթիռի   տիպը  որը   պետք  է  առկա  լինի վկայականում 

      Category  and  Aircraft  Type  for which  the  Licence  is  required 

Կատեգորիա   /   Category Տիպը   /  Type 

  

  

 
 

 

 

3 ՍՈՒՅՆՈՎ   ՎԿԱՅԱԳՐՎՈՒՄ   ԵՄ,  որ   տվյալ   դիմումում   նշված   տեղեկությունները    ճշգրիտ   են :   /     

        I   hereby   declare   that   the   information   provided   on   this   form   is    correct 

Թեկնածուի 

ստորագրությունը 

Applicant  signature  

 
 
…............................................... 

Ամսաթիվ 
 
Date 

 
                  
DD.MM.YYYY 

 

                                                                                                 



                                                                                                                            66/5 

 

 

4 

 

 

 

 

 
 
 

Կից    անհրաժեշտ   է   

ներկայացնել    հետևյալ 

փաստաթղթերը. 

 
Attachments  must   include   
all  of  the   following: 
 
 
 

 

Անձնագրի պատճեն/                                                                                            

Copy   of  Passport                                                                                                                  

Բազային կրթության դիպլոմ (վկայական)/    

Basic traning diploma  (certificate)                                                                             

Օդանավի տիպի  տեսական / գործնական  ուսուցման վկայական               

Type traning theoretical/practical certificate                                                                                                     

Օտարերկրյա   վկայականի   պատճեն /  

Copy   of  foreign  license                                                                                              

Մարդկային գործոնների ( Մ9 )սերտիֆիկատի պատճեն  /  

Copy   of   Human factors(M9)certificate/                                                                        

Ավիացիոն օրենսդրության ( Մ10 ) սերտիֆիկատի պատճեն/                                 

Copy   of   Aviation legislation (M10)certificate                                                                               

ԷՀՄՀ սերտիֆիկատի պատճեն/ 

Copy   of   EWIS   Certificate                                                                                                  

  Վառելիքային բաքերի անվտանգություն                

 վկայականի   պատճեն   /  

Copy of Fuel Tank Safety Certificate  /                                                                                 

 

 

5 Լրացվում  է  բաժնի  աշխատակցի  կողմից   /   For   official   use   only  

Օտարերկրյա տեխսպասարկման մասնագետին վկայականը համապատասխանում է  

ԻԿԱՕ Հավելված I-ի պահանջներին                                                                                                                    այո    ոչ 

 

Օտարերկրյա տեխսպասարկման մասնագետին վկայական տված ավիացիոն իշխանություններին  

ուղարկված հարցման  պատասխանը  ստացված է                                                                                          այո    ոչ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ  

Conclusion    

 

 

 

 

Վկայականի 

վավերացման 

թույլտվություն / Licence   

Verification 

Տրամադրման   ամսաթիվը  

Date    of   Issue 

Ուժի   մեջ   է   /     Valid Նշումներ   / 

 
 

Notices 
Սկսած  /                     

From 

Մինչև   / 

Till 

 
AM.VAL.XXX DD.MM.YYYY DD.MM.YYYY DD.MM.YYYY  

ՔԱԿ   Թռիչքային պիտանիության վարչության   պետ                                                                                                                               CAC   

Director of Airworthiness   Department                                                                                                   

                                                                                                                                     Signature                                                        name 

     Ամսաթիվ                  DD.MM.YYYY 

               Date 


