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ამ დანართში მოცემულია ფორმა, რომელიც გამოიყენება საჰაერო ხომალდის ტექნიკური 
მომსახურების მოწმობის განაცხადის წარსადგენად. 

 

 

საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის მოწმობის 
პირველადი გაცემის/ცვლილების შეტანის/ვადის გაგრძელების განაცხადის ფორმა 

APPLICATION FOR INITIAL/AMENDMENT/RENEWAL OF PART-66 AIRCRAFT 
MAINTENANCE LICENCE (AML) 

ეასა ფორმა 19 
EASA FORM 19 

განმცხადებლის მონაცემები/APPLICANT’S DETAILS:  ……………………………………………………………………. 

სახელი, გვარი/Name:  ………………………………….………………………………………………………………………. 

მისამართი/Address:   ……………..…………………………………………………………………………………………….. 

ტელ. ნომერი/TEL:   ..........................................   ელ. ფოსტა/E-mail:   …………………………………………………......... 

ეროვნება/Nationality:   ………………………………………….……………………………………………………................ 

დაბადების ადგილი და თარიღი/Date and Place of Birth:  ………………………………………….................................... 

ს.ხ ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის მოწმობის მონაცემები (საჭიროების შემთხვევაში): 

PART-66 AML DETAILS (if applicable): 

მოწმობის ნომერი/Licence No: ……………………….......... გაცემის თარიღი/Date of issue:….................................... 

დამსაქმებლის მონაცემები/EMPLOYER’S DETAILS: 

დასახელება/Name:  …………….……………………………………………………………………..………………………. 

მისამართი   Address:   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ტექნიკური მომსახურების ორგანიზაციის სერტიფიკატის ნომერი/Maintenance Organisation Approval 
Reference:..................................................................................................................................................................... 

ტელეფონის ნომერი  TEL:   ......................................   ფაქსი FAX:   
……..………………………………………………………….. 

 



განაცხადის ფორმა: ( მონიშნეთ შესაბამისი ველი) APPLICATION FOR: (Tick relevant boxes) 

მოწმობის პირველადი გაცემა    Initial AML 

ცვლილების შეტანა                        Amendment of AML 

მოწმობის ვადის გაგრძელება    Renewal of AML 

 

(ქვე)კატეგორიები                                      A         B1         B2          B2L          B3          C          L (იხილეთ დაბლა) 
(Sub)categories                                                                                                                                     see below 
 
თვითმფრინავი აირტურბინული  
ძრავით   Aeroplane turbine 

თვითმფრინავი დგუშიანი  
ძრავით Aeroplane Piston 

შვეულმფრენი აირტურბინული 
ძრავით Helicopter Turbine 

შვეულმფრენი დგუშიანი 
ძრავით Helicopter Piston 

რადიოელექტრონული სისტემა                                                               სისტემის ოსტატობები იხილეთ დაბლა 
Avionics                                                                                                                                See system ratings below 

დგუშიანი ძრავით აღჭურვილ არაჰერმეტულ თვითმფრინავები  
მაქსიმალური ასაფრენი მასით 2000 კგ და ნაკლები 
Piston engine non-pressurized aeroplanes of MTOM of 2t and below 

კომპლექსური ძრავიანი  საჰაერო ხომალდები 
Complex motor-powered aircraft 

კომპლექსური ძრავიანი  საჰაერო ხომალდებისგან განსხვავებული 
Aircraft other than complex motor-powered aircraft 
 
სისტემის ოსტატობები B2L მოწმობისთვის 
System ratings for B2L licence 
1. ავტომატურ რეჟიმში ფრენის სისტემა   autoflight 
2. სახელსაწყო მოწყობილობები   instruments 
3. კავშირგაბმულობის/ნავიგაციის სისტემა   com/nav 
4. რადიოლოკაციის სისტემა   surveillance 
5. ს.ხ-ის ფუნქციური სისტემები   airframe systems 
 
L კატეგორიის მოწმობის ქვეკატეგორიები   L-licence subcategories: 
L1C: კომპოზიტური პლანერები   Composite sailplanes 
L1: პლანერები   Sailplanes 
L2C: კომპოზიტური პლანერები და ELA1 ტიპის კომპოზიტური თვითმფრინავები 
        Composite powered sailplanes and composite ELA1 aeroplanes 
L2: ძრავით აღჭურვილი პლანერები და ELA1 ტიპის  თვითმფრინავები 
      Powered sailplanes and ELA1 aeroplanes 
L3H:  სითბური აეროსტატები   Hot-air balloons 
L3G: გაზის აეროსტატები   Gas balloons 
L4H: სითბური დირიჟაბლები   Hot-air airships 
L4G: ELA2 ტიპის გაზის  დირიჟაბლები   ELA2 gas airships 
L5: ELA2 ტიპისგან განსხვავებული გაზის დირიჟაბლები  Gas airship other than ELA2 
ტიპის ჩაწერა/ ოსტატობის ჩაწერა/ შეზღუდვის მოხსნა (საჭიროების შემთხვევაში) 
Type endorsements/Rating endorsement/Limitation removal (if applicable):  
...............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 



მსურს რომ მოგმართოთ თხოვნით მოწმობის პირველადი გაცემისთვის/  მოწმობაში ცვლილების 
შეტანისთვის/ მოწმობის ვადის გაგრძელებისთვის, როგორც აღნიშნულია ზევით და ვადასტურებ, რომ 
ფორმაში მითითებული ინფორმაცია სწორია განაცხადის შევსების დროს. 
I wish  to  apply  for  initial/amendment  of/renewal  of Part-66  AML,  as indicated,  and  confirm that  the 
information contained in this form was correct at the time of application. 
 
ამასთან ერთად ვადასტურებ რომ   I herewith confirm that: 
1. არ ვფლობ სხვა წევრი ქვეყნის მიერ გაცემულ მოწმობას; 

I am not holding any Part-66 AML issued in another Member State; 
2. არ მიმიმართავს თხოვნით სხვა წევრი ქვეყნისთვის მოწმობის გაცემისთვის; და 

I have not applied for any Part-66 AML in another Member State; and 
3. არასდროს მქონია სხვა წევრი ქვეყნის მიერ გაცემული მოწმობა, რომელიც იყო გაუქმებული ან 

შეჩერებული. 
I never had a Part-66 AML issued in another Member State which was revoked or suspended in any other 
Member State. 

აგრეთვე ვხვდები, რომ ნებისმიერი არასწორი ინფორმაციას შეუძლია ჩამომართვას მოწმობის ფლობის 
უფლება. 
I also understand that any incorrect information could disqualify me from holding a Part-66 AML. 

ხელმოწერა   Signed: …………………….…………….….…..….. სახელი/გვარი   Name: 
…………………………….…..…….……… 

  თარიღი    Date: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
მსურს შემდეგი კრედიტების მოთხოვნა (საჭიროების შემთხვევაში) 
I wish to claim the following credits (if applicable): 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
  
Part-147 ორგანიზაციაში სწავლებისას მიღებული გამოცდილების დამადასტურებელი კრედიტები.    
Experience credits for Part-147 training 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
საგამოცდო კრედიტები ექვივალენტური გამოცდის სერტიფიკატისთვის 
Examination credits for equivalent exam certificates 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
გთხოვთ, დაურთოთ ყველა შესაბამისი სერტიფიკატი  Please enclose all relevant certificates. 

რეკომენდაცია (საჭიროების შემთხვევაში): ვადასტურებ, რომ განმცხადებელმა დააკმაყოფილა ნაწილი 66-ის 
შესაბამისი ტექნიკური ცოდნის და გამოცდილების მოთხოვნები და რეკომენდირებულია რომ სააგენტომ 
გასცეს 66 მოწმობა. 
Recommendation (if applicable): It is hereby certified that the applicant has met the relevant Part-66 maintenance 
knowledge and experience requirements and it is recommended that the competent authority grants or endorses the 
Part-66 AML. 
 
ხელმოწერა   Signed: ……………………………….   სახელი/გვარი   Name: ………………………………. 
 
თანამდებობა   Position: …………………………...   თარიღი   Date: ……………………………………….. 

 


