
დანართი 9 

საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის ოსტატობის შესაბამისი 
მოთხოვნები 

 

Aircraft   
საჰაერო ხომალდი 

B1/B3/L licence 
B1/B3/L  კატეგორიის 
მოწმობა 

B2/B2L licence 
B2/B2L კატეგორიის 
მოწმობა 

C licence 
C კატეგორიის 
მოწმობა 

1-ლი ჯგუფის საჰაერო 
ხომალდები, გარდა 
დირიჟაბლებისა 
(Group 1 aircraft, except 
airships) 
 
- ძრავიანი 
კომპლექსური საჰაერო 
ხომალდი. (Complex 
motor-powered aircraft.)  
   
- მრავალძრავიანი 
ვერტმფრენები. 
(Multiple engine 
helicopters)  
 
-თვითმფრინავები, 
რომელთა ფრენის 
მაქსიმალური 
სერტიფიცირებული 
სიმაღლე აღემატება 
FL290 ფრენის 
ეშელონს. (Aeroplanes 
certified above FL290). 
 
-ფრენის მართვის 
ელექტრონული 
სისტემებით  
აღჭურვილი საჰაერო 
ხომალდები.(Aircraft 
equipped with fly-by-
wire).  
 
- სააგენტოს მიერ 
განსაზღვრული სხვა 
საჰაერო 
ხომალდები.(Other 
aircraft when defined by 
the Agency).  
 

(For B1)  
B1-სთვის  
 
კონკრეტულ ტიპის 
ოსტატობა (Individual TYPE 
RATING)  
 
ტიპზე სწავლება (Type 
training): 
- თეორია(Theory) +  
გამოცდა (examination)  
- პრაქტიკული 
სწავლება(Practical) + 
შეფასება(assessment)  
 
დამატებით(PLUS)  
 
სამუშო ადგილზე სწავლება 
(OJT) - მოწმობის 
კატეგორიის/ქვეკატეგორიის 
მიხევით პირველ საჰაერო 
ხომალდზე (for first aircraft 
in licence subcategory)  

(For B2)  
 
კონკრეტულ ტიპის 
ოსტატობა (Individual TYPE 
RATING)  
 
ტიპზე სწავლება (Type 
training): 
- თეორია(Theory) +  
გამოცდა (examination)  
- პრაქტიკული 
სწავლება(Practical) + 
შეფასება(assessment)  
 
დამატებით(PLUS)  
 
სამუშო ადგილზე სწავლება 
(OJT) - მოწმობის 
კატეგორიის/ქვეკატეგორიი
ს მიხევით პირველ საჰაერო 
ხომალდზე (for first aircraft 
in licence subcategory) 

კონკრეტულ ტიპის 
ოსტატობა (Individual 
TYPE RATING)  
  
ტიპზე სწავლება (Type 
training): 
- თეორია(Theory) +  
გამოცდა (examination)  
 

  



Aircraft   
საჰაერო ხომალდი 

B1/B3/L licence 
B1/B3/L  კატეგორიის 
მოწმობა 

B2/B2L licence 
B2/B2L კატეგორიის 
მოწმობა 

C licence 
C კატეგორიის 
მოწმობა 

ჯგუფი 1: 
დირიჟაბლები  
(Group 1 airships) 
 

L5- ისთვის 
(For L5 licence) 
  
კონკრეტულ ტიპის 
ოსტატობა (Individual TYPE 
RATING)  
 
ტიპზე სწავლება (Type 
training): 
- თეორია(Theory) +  
გამოცდა (examination)  
- პრაქტიკული 
სწავლება(Practical) + 
შეფასება(assessment)  
 
დამატებით(PLUS)  
 
სამუშო ადგილზე სწავლება 
(OJT) - მოწმობის 
კატეგორიის/ქვეკატეგორიის 
მიხევით პირველ საჰაერო 
ხომალდზე (for first aircraft 
in licence subcategory) 

B2- ისთვის 
 (For B2)  
 
კონკრეტულ ტიპის 
ოსტატობა (Individual TYPE 
RATING)  
 
ტიპზე სწავლება (Type 
training): 
- თეორია(Theory) +  
გამოცდა (examination)  
- პრაქტიკული 
სწავლება(Practical) + 
შეფასება(assessment)  
 
დამატებით(PLUS)  
 
სამუშო ადგილზე სწავლება 
(OJT) - მოწმობის 
კატეგორიის/ქვეკატეგორიი
ს მიხევით პირველ საჰაერო 
ხომალდზე (for first aircraft 
in licence subcategory) 
 

Not applicable  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aircraft   
საჰაერო ხომალდი 

B1/B3/L licence 
B1/B3/L  კატეგორიის 
მოწმობა 

B2/B2L licence 
B2/B2L კატეგორიის 
მოწმობა 

C licence 
C კატეგორიის 
მოწმობა 

ჯგუფი 2: საჰაერო 
ხომალდები (Group 2 
aircraft)  
ქვეჯგუფები 
(Subgroups): 
  
2a ქვეჯგუფი - 
თვითმფრინავები 
ერთი 
ტურბოხრახნული  
ძრავით(*) (2a: single 
turboprop  
aeroplanes ) 
 
2b ქვეჯგუფი - 
ვერტმფრენები ერთი 
აირტურბინული 
ძრავით (2b: single 
turbine  
engine helicopters) (*) 
  
2c ქვეჯგუფი - 
ვერტმფრენები  ერთი 
დგუშიანი ძრავით. (2c: 
single piston  
engine helicopters) (*)  
 
(*) გარდა პირველ 
ჯგუფში 
კლასიფიცირებული 
საჰაერო ხომალდებისა  
(Except those classified 
in Group 1.) 

B1.1, B1.3, B1.4 - სთვის 
(For B1.1, B1.3, B1.4) 
  
კონკრეტულ ტიპის 
ოსტატობა (Individual TYPE 
RATING)  
  
ტიპზე სწავლება + სამუშო 
ადგილზე სწავლება (type 
training + OJT) ან  
ტიპზე გამოცდა + 
პრაქტიკული გამოცდილება 
(type examination + practical 
experience)  
 
სრული ქვეჯგუფის 
ოსტატობა (Full SUBGROUP 
RATING) 
ტიპზე სწავლება + სამუშო 
ადგილზე სწავლება (type 
training + OJT) ან  
ტიპზე გამოცდა + 
პრაქტიკული გამოცდილება 
ამ  ქვეჯგუფის  მინიმუმ 3 
საჰაერო ხომალდზე (type 
examination + practical 
experience) on at least 3 
aircraft representative of that 
subgroup  
 
მწარმოებლის ქვეჯგუფის 
ოსტატობა (Manufacturer  
SUBGROUP RATING) 
  
ტიპზე სწავლება + სამუშო 
ადგილზე სწავლება (type 
training + OJT) ან  
ტიპზე გამოცდა + 
პრაქტიკული გამოცდილება 
ამ მწარმოებლის ქვეჯგუფის  
მინიმუმ 2 საჰაერო 
ხომალდზე (type 
examination + practical 
experience) on at least 3 
aircraft representative of that 
subgroup 

B2 - სთვის (For B2)  
 
კონკრეტულ ტიპის 
ოსტატობა (Individual TYPE 
RATING)  
 
 (ტიპზე სწავლება + სამუშო 
ადგილზე სწავლება (type 
training + OJT) ან  
ტიპზე გამოცდა + 
პრაქტიკული გამოცდილება 
(type examination + practical 
experience) 
  
B2 და B2L - სთვის (For B2 
and B2L)  
 
სრული ქვეჯგუფის 
ოსტატობა (Full SUBGROUP 
RATING) 
პრაქტიკული 
გამოცდილების 
დემონსტირებაზე 
დაყრდნობით (based on 
demonstration  
of practical experience)  
 
მწარმოებლის ქვეჯგუფის 
ოსტატობა (Manufacturer  
SUBGROUP RATING) 
პრაქტიკული 
გამოცდილების 
დემონსტირებაზე 
დაყრდნობით (based on 
demonstration  
of practical experience)  
 

კონკრეტულ ტიპის 
ოსტატობა (Individual 
TYPE RATING)  
 
ტიპზე სწავლება ან 
ტიპზე გამოცდა (type 
training or type  
Examination) 
  
სრული ქვეჯგუფის 
ოსტატობა (Full 
SUBGROUP RATING) 
 
ტიპზე სწავლება ან 
ტიპზე გამოცდა ამ  
ქვეჯგუფის  მინიმუმ 3 
საჰაერო ხომალდზე 
(type training or type  
examination on at least  
3 aircraft representative  
of that subgroup)  
 
მწარმოებლის 
ქვეჯგუფის ოსტატობა 
(Manufacturer  
SUBGROUP RATING) 
 
ტიპზე სწავლება ან 
ტიპზე გამოცდა ამ  ამ 
მწარმოებლის 
ქვეჯგუფის  მინიმუმ 2 
საჰაერო ხომალდზე 
 
type training or type  
examination on at least  
2 aircraft representative  
of that manufacturer  
subgroup  

 

 



Aircraft   
საჰაერო ხომალდი 

B1/B3/L licence 
B1/B3/L  კატეგორიის 
მოწმობა 

B2/B2L licence 
B2/B2L კატეგორიის 
მოწმობა 

C licence 
C კატეგორიის 
მოწმობა 

ჯგუფი 3: საჰაერო 
ხომალდები (Group 3 
aircraft ) 
 
თვითმფრინავები 
დგუშიანი ძრავით 
გარდა პირველ 
ჯგუფში 
კლასიფიცირებული 
საჰაერო ხომალდებისა  
(Except those classified 
in Group 1.) 

B1.2 - სთვის 
 
კონკრეტული ტიპის 
ოსტატობა (Individual TYPE 
RATING)  
  
ტიპზე სწავლება + სამუშო 
ადგილზე სწავლება (type 
training + OJT) ან  
ტიპზე გამოცდა + 
პრაქტიკული გამოცდილება 
(type examination + practical 
experience) 
 
სრული მე-3 ჯგუფის 
ოსტატობა (Full GROUP 3 
RATING 
პრაქტიკული 
გამოცდილების 
დემონსტირებაზე 
დაყრდნობით (based on 
demonstration  
of practical experience ) 
 
შეზღუდვები:  
-ჰერმეტული 
თვითმფრინავები 
(Pressurized aeroplanes ) 
-ლითონის კონსტრუქციის 
მქონე თვითმფრინავები; 
(Metal aeroplanes) 
 
კომპოზიტური 
კონსტრუქციის მქონე 
თვითმფრინავები; 
Composite aeroplanes 
 
-  ხის კონსტრუქციის მქონე 
თვითმფრინავები (Wooden 
aeroplanes) 
 
- ნაჭრით დაფარული 
ლითონის ფერმული 
კონსტრუქციის მქონე 
საჰაერო ხომალდები 
Metal tubing & fabric 
Aeroplanes 
 

B2 - სთვის 
 
კონკრეტული ტიპის 
ოსტატობა (Individual TYPE 
RATING)  
 
ტიპზე სწავლება + სამუშო 
ადგილზე სწავლება (type 
training + OJT) ან  
ტიპზე გამოცდა + 
პრაქტიკული გამოცდილება 
(type examination + practical 
experience) 
 
B2 და B2L - სთვის 
 
სრული მე-3 ჯგუფის 
ოსტატობა (Full GROUP 3 
RATING 
შესაბამისი გამოცდილების 
დემონსტირებაზე 
დაყრდნობით (based on 
demonstration  
of practical experience ) 
 
 

 
 
კონკრეტული ტიპის 
ოსტატობა (Individual 
TYPE RATING)  
 
ტიპზე სწავლება ან 
ტიპზე გამოცდა (type 
training or type  
Examination) 
 
სრული მე-3 ჯგუფის 
ოსტატობა (Full GROUP 
3 RATING 
პრაქტიკული 
გამოცდილების 
დემონსტირებაზე 
დაყრდნობით (based on 
demonstration  
of practical experience) 
 

 



 

Aircraft   
საჰაერო ხომალდი 

B1/B3/L licence 
B1/B3/L  კატეგორიის 
მოწმობა 

B2/B2L licence 
B2/B2L კატეგორიის 
მოწმობა 

C licence 
C კატეგორიის 
მოწმობა 

დგუშიანი ძრავით 
აღჭურვილი 
არაჰერმეტული 
თვითმფრინავები 
მაქსიმალური 
ასაფრენი მასით 
2000 კგ და ნაკლები  
(Piston-engine non-
pressurised aeroplanes 
of 2 000 kg MTOM 
and below) 

B3-სთვის 
 
სრული ოსტატობა 
„დგუშიანი ძრავით 
აღჭურვილი 
არაჰერმეტული 
თვითმფრინავები 
მაქსიმალური ასაფრენი 
მასით 2000 კგ და 
ნაკლები“  
პრაქტიკული 
გამოცდილების 
დემონსტირებაზე 
დაყრდნობით (based on 
demonstration  
of practical experience) 
 

 
ეს ოსტატობა არ შეილება 
ჩაიწეროს B2/B2L 
კატეგორიის მოწმობაში. 
ამ საჰაერო ხომალდებს 
მოიცავს მესამე ჯგუფის 
საჰაერო ხომალდების 
ჩანაწერი ( იხილეთ ზედა 
გრაფა)  
(This rating cannot be 
endorsed on a B2/B2L 
licence. These aircraft are 
already covered by the 
endorsement of ratings for 
Group 3 aircraft (see box 
above)  
 

 
ეს ოსტატობა არ შეილება 
ჩაიწეროს C კატეგორიის 
მოწმობაში. 
ამ საჰაერო ხომალდებს 
მოიცავს მესამე ჯგუფის 
საჰაერო ხომალდების 
ჩანაწერი ( იხილეთ ზედა 
გრაფა) 
This rating cannot be 
endorsed on a C licence. 
These aircraft are 
already covered by the 
endorsement of ratings 
for Group 3 aircraft (see 
box above)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aircraft   
საჰაერო ხომალდი 

B1/B3/L licence 
B1/B3/L  კატეგორიის 
მოწმობა 

B2/B2L licence 
B2/B2L კატეგორიის 
მოწმობა 

C licence 
C კატეგორიის 
მოწმობა 

ჯგუფი 4: საჰაერო 
ხომალდები 
 
პლანერები, 
ძრავიანი 
პლანერები, 
აეროსტატები და 
პირველ ჯგუფში 
მითითებულისგან 
განსხვავებული 
დირიჟაბლები. 
(Sailplanes, powered 
sailplanes, balloons 
and airships other 
than those in Group 1)  
 

L კატეგორიის ყველა 
ქვეკატეგორიისთვის გარდა 
L5-ის. (For all L 
subcategories, except L5)  
 

L1C-სთვის: ოსტატობა 
„კომპოზიტური პლანერები“      
(For L1C: ‘composite sailplanes’ 
rating) 
 

L1-სთვის: ოსტატობა 
„პლანერები“ (For L1: ‘sailplanes’ 
rating) 
 

L2C -სთვის: ოსტატობა  
„ძრავიანი კომპოზიტური 
პლანერები და ELA1 ტიპის 
კომპოზიტური 
თვითმფრინავები“  
(For L2C: ‘composite powered 
sailplanes and composite ELA1 
aeroplanes’ rating) 
  
L2 -სთვის: ოსტატობა „ძრავიანი 
პლანერები და ELA1 ტიპის 
თვითმფრინავები“ (For L2: 
‘powered sailplanes and ELA1 
aeroplanes’ rating)  
 

L3H -სთვის: ოსტატობა 
„სითბური აეროსტატები“(For 
L3H: ‘hot-air balloons’ rating) 
 

L3G -სთვის: ოსტატობა „გაზის 
აეროსტატები“ (For L3G: ‘gas 
balloons’ rating)  
 

L4H -სთვის: ოსტატობა 
„სითბური დირიჟაბლები“ (For 
L4H: ‘hot-air airships’ rating)  
 

L4G -სთვის: ოსტატობა „გაზის 
ELA2 ტიპის  დირიჟაბლები“ 
(For L4G: ‘ELA2 gas airships’ 
rating) 
 

ყველა დაფუძნებულია  
პრაქტიკული 
გამოცდილების 
დემონსტირებაზე (all based 
on demonstration of 
practical experience ) 
 

B2 და B2L -სთვის 
 
სრული მე-4 ჯგუფის 
ოსტატობა (Full GROUP 4 
RATING) 
 
შესაბამისი გამოცდილების 
დემონსტირებაზე 
დაყრდნობით (based on 
demonstration  
of practical experience 

 
Not applicable  
 

 


