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Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեին 
To Civil Aviation Committee  

  
  

ՀԱՅՏ 
APPLICATION 

  
Խնդրում եմ օդանավին ___________________գրանցված Հայաստանի Հանրապետության 
By present we apply for the aircraft (օդանավի տեսակը, ազգային և գրանցման նիշերը) registered in the Aircraft State Registry of the 

Republic of Armenia 
(type of aircraft, nationality and registration marks) 

  
օդանավերի պետական ռեգիստրում, Օդանավի Գրանցման Վկայական №_____ « » 20  թ. 

Aircraft Certificate of Registration issued on 
  
տալ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ 
issue an Aircraft Certificate of Airworthiness 
  
Օդանավի սեփականատեր _________________________________________________ 
The Aircraft owner 
  
Օդանավի շահագործող ___________________________________________________ 
The Aircraft operator 

  
 ՕԴԱՆԱՎԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ 

AIRCRAFT DATA 
  
1. Տեսակը և արտադրողը 

_________________________________________________________ 
Type and manufacturer 
  
2. Ազգային և գրանցման նիշերը 

____________________________________________________ 
Nationality and registration marks 
  
3. Գործարանային (սերիական) համարը 

______________________________________________ 
Manufacturer serial number 
  
4. Գործարանի թողարկման ամսաթիվը ________*Վերջին նորոգման ամսաթիվը՝ 

____________ 
Date of manufacture  * Date of last overhaul, if applicable 

  
5. Օդանավի նշանակությունը 

______________________________________________________ 
Aircraft category 
  
6. Օդանավը թույլատրված է ԻԿԱՕ-ի__________________________ կատեգորիայի 

թռիչքների 
 Aircraft is certified to perform ICAO Category flights 

  
7. Կառուցվածքի քաշը _________________կգ, Գրավիտացիոն կենտրոնը % ՄԱԼ (ինդեքս) 
 Construction weight kg  Center of gravity 
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8. Առավելագույն թույլատրելի թռիչքային քաշը _________________կգ 
 Maximum take-off weight kg 

  
9. Տեխնիկական զննման կամ թռիչքային փորձարկման ամսաթիվը « » 20  թ. 
Date of aircraft inspection or check flight 
  
10. Ում կողմից է կատարվել տեխզննումը կամ թռիչքային փորձարկումը 

______________________ 
 The aircraft inspection or check flight is performed by 
____________________________________________________________________________

__ 
  
11. Բազավորման վայրը 

___________________________________________________________ 
 Aircraft site of basing 
  
12. Ինչ ժամկետով է պահանջվում սերտիֆիկատի հատկացումը, մինչև՝ « » 20  թ. 
 The requested period of the certificate validity untill 

  
 * Նշում` Եթե կիրառելի է 
 * Note: If applicable 
  
 Օդանավի սեփականատեր (շահագործող) 
Aircraft owner (Operator) __________________________________________ 

/ազգանուն, ստորագրություն/ /name, signature/ 

  
« » 20  թ. 

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

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

____________________________________________________________________________
___ 

/Օդանավի թռիչքային պիտանիության մասին/ /about the Aircraft airworthiness/ 
____________________________________________________________________________

___ 

 
«___» ________20___թ. 

_____________________________________________________ 
/ազգանուն, ստորագրություն/ /name, signature/ 

 

 


