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Խնդրում եմ գրանցել ___________________, որի սեփականատեր է 
հանդիսանում 

By present we apply for registration of /ինքնաթիռ, ուղղաթիռ, այլ/ /airplane, helicopter, other/ owned by 
_____________________________________________________________________________ 
/սեփականատիրոջ անունը, ֆիզիկական հասցեն, հեռախոս, էլեկտրոնային հասցե և սեփականության 

իրավունքը հաստատող 
փաստաթղթի հղումը/ /name of owner, address(needs to be a physical address, P.O. box is not acceptable), 
telephone number, E-mail address and 
__ __________________________________________________________________________ 
reference to the document confirming ownership/ 

  
հիման վրա ստացված Հայաստանի Հանրապետության օդանավերի պետական ռեգիստրում 
in the Aircraft Registry of the Republic of Armenia 
  
և նրան տալ __________________________________ՕԴԱՆԱՎԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ 

ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ` 

and issue 
                  

              /նշել ավիացիայի տեսակը/ /indicate Civil or State/ 

  
 
Aircraft Certificate of Registration 

  
շահագործելու համար 

____________________________________________________________ 
  

            for the purpose of operation by 
/շահագործողի անվանումը/ /name of operator/ 

Օդանավի տվյալները 
Aircraft Data 

  
1. Տեսակը և արտադրողը 

_________________________________________________________ 
Type and manufacturer 
  
2. Գործարանային (սերիական) համարը 

______________________________________________ 
Manufacturer serial number 
  
3. Գործարանի թողարկման ամսաթիվը ___ վերջին նորոգման ամսաթիվը՝  
    եթե կիրառելի է _____ 
                                     Date of manufacture Date of last overhaul, if applicable 
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4. Օդանավի 
նշանակությունը______________________________________________________ 

Aircraft category 
  
5. Տեխնիկական զննման կամ թռիչքային փորձարկման ամսաթիվը 

______________________ 
Date of aircraft inspection or check flight 
  
6. Ում կողմից է կատարվել տեխզննումը կամ թռիչքային 

փորձարկումը____________________ 
The aircraft inspection or check flight is performed by 
____________________________________________________________________________

__ 
 
7. Գրանցման նախորդ պետությունը 

_______________________________________________ 
Previous State of Registry/Submit evidence of deregistration or non-registration կցել ապագրանցման կամ գրանցված չլինելու 

վերաբերյալ ապացույցը 
  
 8. Ես միակ ֆիզիկական/իրավաբանական անձն եմ, ով իրավունք ունի պահպանել և 

հսկողություն սահմանել նշված օդանավի նկատմամբ: 
I am the sole person that have legal custody and control of the aircraft described herein. 
  
Օդանավի սեփականատեր /լիազորված անձ 

_________________________________________ 
Owner/ authorized person/լիազորված անձի դեպքում գրավոր ապացույցը պարտադիր է/ազգանուն, ստորագրություն/ /name, 

signature/ 
  

«___» _________ 20__թ. 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

  
Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի թռիչքային պիտանիության վարչության 
եզրակացությունը 
Resolution of Airworthiness Department of the Civil Aviation Committee of the Republic of Armenia 

____________________________________________________________________________
___ 

 
 

«___» _________ 20__թ. _____________________________________________________ 
/ազգանուն, ստորագրություն/ /name, signature/ 

 


