საჰაერო ხომალდის ფრენის ვარგისობის სერტიფიკატის გაცემა/ვადის
გაგრძელება/ცვლილებების შეტანა

ფვს-ის მისაღებად განმცხადებელმა სააგენტოში უნდა წარადგინოს:
ა) დადგენილი ფორმის განაცხადი;
ბ) ახალი სხ-ის შემთხვევაში (ზემსუბუქი სხ-ების და თავისუფალი აეროსტატების გარდა)
რომელიც არ ყოფილა ექსპლუატაციაში:
ბ.ა) სხ-ის შესაბამისობის დამადასტურებელი საბუთი, რომლითაც ექსპორტიორი ქვეყნის
საავიაციო ხელისუფლება ადასტურებს, რომ სხ-ი შეესაბამება ამ წესის მე-3 მუხლის
მოთხოვნებს.
ბ.ბ.) სხ-ის კონსტრუქციული (მშრალი) მასის და გაწონასწორების ანგარიშების მონაცემები;
ბ.გ.) სხ-ის საფრენოსნო ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო;
გ) ექსპლუატაციაში ნამყოფი სხ-ის (ზემსუბუქი სხ-ების და თავისუფალი აეროსტატების
გარდა) შემთხვევაში:
გ.ა.) სხ-ის კონსტრუქციული (მშრალი) მასის და გაწონასწორების ანგარიშების მონაცემები
(ბოლო 4 წლის განმავლობაში, მწარმოებლის ინსტრუქციების მიხედვით ჩატარებული მასის
და გაწონასწორების ანგარიშები);
გ.ბ.) სხ-ის საფრენოსნო ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო;
გ.გ.) სხ-ზე ჩატარებული მოდიფიკაციების და ტექნიკური მომსახურების ჩანაწერები;
გ.დ.) 2003 წლის 20 ოქტომბრის EC რეგულაციის №2042/2003 შესაბამისად გაცემული მოქმედი
ფვს ან ფვს-ის გაცემის შესახებ რეკომენდაცია/ანგარიში მომზადებული სხ-ს
მწარმოებელი/სარემონტო ქარხნის ან სხ-ის ფრენის ვარგისობის შენარჩუნების მართვის
ორგანიზაციის (CAMO) მიერ, რომ სხ შეესაბამება ამ წესის მე-3 მუხლის მოთხოვნებს;
გ.ე.) სხ-ის რადიო-ელექტრო მოწყობილობების შემოწმების მიზნით ჩატარებული სხ-ის
საფრენოსნო გამოცდის შედეგები, რომელიც შესაძლოა წარმოდგენილ იქნას სხ-ის
ინსპექტირების შემდეგ.
დ) სხ-ის ტექნიკური მომსახურების პროგრამა (თუ სხ-ის ექსპლუატანტს გააჩნია
ექსპლუატანტის
სერტიფიკატი)/სხ-ის
ტექნიკური
მომსახურებისპროგრამის
ეკვივალენტურისხ-ზეჩასატარებელი ტექნიკური მომსახურების დაგეგმარების დოკუმენტი
(თუ სხ-ის ექსპლუატანტს არ გააჩნია ექსპლუატანტის სერტიფიკატი);
ე) კონკრეტული სხ-ისათვის მომზადებული და დამტკიცებული მინიმალური
აღჭურვილობის ჩამონათვალი (MEL) (თუ სხ-ის ექსპლუატანტს გააჩნია ექსპლუატანტის
სერტიფიკატი);
ვ) სხ-ის ტიპის სერტიფიკატის მონაცემები.
ზემსუბუქ საჰაერო ხომალდებზე და თავისუფალ აეროსტატებზე ფვს-ის მისაღებად სხ-ის
მესაკუთრემ ან ექსპლუატანტმა (მესაკუთრის მიერ მასზე მინიჭებული უფლების
შემთხვევაში) სააგენტოში უნდა წარადგინოს:
ა) დადგენილი ფორმის განაცხადი (დანართი №1);
ბ) სხ-ის ტიპის სერტიფიკატის მონაცემები ან მისი ეკვივალენტური საბუთი;
გ) სხ-ის კონსტრუქციული (მშრალი) მასის და გაწონასწორების ანგარიშების მონაცემები;
დ) სხ-ის საფრენოსნო ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო ან მისი ეკვივალენტური საბუთი;
ე) სხ-ის ტექნიკური მომსახურების პროგრამა (რეგლამენტი) ან მისი ეკვივალენტური
საბუთი.

ვ) სხ-ის ტექნიკური მდგომარეობის შემოწმების აქტი და საფრენოსნო გამოცდის აქტი, სადაც
ასახულია საკონტროლო ფრენის შედეგები - თუ სხ დამამზადებლისაგან ან
ექსპორტიორისგან მიღებულია დაშლილ მდგომარეობაში.
სვმ-ის მოქმედების ვადის გასაგრძელებლად,
ფვს-ის დანართის მოქმედების ვადის
გასაგრძელებლად, სხ-ის მესაკუთრემ/ექსპლუატანტმა ან ექსპლუატანტმა (მესაკუთრის მიერ
მასზე მინიჭებული უფლების შემთხვევაში), სააგენტოში უნდა წარადგინოს:
ა) დადგენილი ფორმის განაცხადი (დანართი №1);
ბ) ბოლო 12 თვის განმავლობაში სხ-ზე ჩატარებული სამოდიფიკაციო სამუშაოების
ჩამონათვალი (თუ ასეთს ჰქონდა ადგილი);
მომსახურების საფასური:
სხ-ის ფრენის ვარგისობის სერტიფიკატის გაცემა/ვადის გაგრძელება – 125 ლარი;
საჰაერო ხომალდის ფრენის ვარგისობის სერტიფიკატის გამოცვლა/დუბლიკატის გაცემა - 125
ლარი;
მე-2 სამუშაო დღეს - 250 ლარი;
სხ-ის ფრენის ვარგისობის სერტიფიკატში ცვლილებების შეტანა:
ზემსუბუქი სხ-ებისათვის (750 კგ-მდე) – 50 ლარი;
მე-2 სამუშაო დღეს - 100 ლარი;
მსუბუქი სხ-ებისათვის (751 კგ – 5700 კგ-მდე) – 75 ლარი;
მე-2 სამუშაო დღეს - 150 ლარი;
5701 კგ – 15000 კგ-მდე სხ-ებისთვის – 200 ლარი;
მე-2 სამუშაო დღეს - 400 ლარი;
15001 კგ – 90000 კგ-მდე სხ-ებისთვის – 300 ლარი;
მე-2 სამუშაო დღეს - 600 ლარი;
90000 კგ-ზე მძიმე სხ-ებისთვის – 650 ლარი;
მე-2 სამუშაო დღეს - 1300 ლარი.
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