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ԲԱԺԻՆ 1: Հայտը ներկայացնելը 

1. Հայտը  պետք է լրացվի, ստորագրվի և ներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն (այսուհետ` գլխավոր 

վարչություն) նախատեսված շահագործման գործունեության օրվանից առնվազն 90 (իննսուն) և 

գործողության ժամկետի ավարտից առնվազն 60 (վաթսուն) օր առաջ հետևյալ հասցեով` Հայաստանի 

Հանրապետություն, քաղ. Երևան, 0042, «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայան, ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության մասնաշենք, հեռ.` 

010-28-20-66, ֆաքս` 010 -28-53-45, էլեկտրոնային  փոստ` gdca@aviation.am, ինտերնետային կայք` 

www.aviation.am: 

  

2. Հայտատուի մասին տեղեկատվություն 

1) իրավաբանական անձի կամ մարմնի անվանումը` 

2) գտնվելու վայրը` 

3) ՀՎՀՀ-ն` 

4) կապի բոլոր միջոցների համարներն ու գտնվելու վայրերը` 

5) հայտատուի ֆիրմային անվանումը (առկայության դեպքում)` 

6) հայտատուի գործունեության իրականացման վայրը՝ 

7) հայտատուի շահագործման գործունեության հիմնական վայրը` 

8) հայտատուի փոստային հասցեն` 

9) շահագործման ընթացքում օպերատիվ կապ հաստատելու նպատակով տեղեկություններ այն մասին, 

թե անհրաժեշտության դեպքում օդանավ շահագործողի օպերատիվ ղեկավարության հետ անհապաղ 

կապվելու նպատակով կապի մասին տեղեկություններն օդանավում գտնվող ինչ փաստաթղթում 

(փաստաթղթերում) և որ մասում (մասերում) են ներկայացված` 

10) օդանավ շահագործողի վկայականի համարը՝ 

11) Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության (ICAO) (ԻԿԱՕ) կողմից տրված 

եռանիշ կոդը` 

12) օդային տրանսպորտի միջազգային կազմակերպության (IATA) (ԱՅԱՏԱ) երկնիշ կոդը (առկայության 

դեպքում)` 

3. Սույն հայտի 2-րդ կետի 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ ենթակետերում նշված տեղեկատվությունները լրացվում 



են միայն օդանավ շահագործողի վկայականի գործողության ժամկետի երկարաձգման դեպքում: 

4. Հայտատուի (օդանավ շահագործողի վկայական կրողի) կապի բոլոր միջոցները 

1) հեռախոսահամարը (աշխատանքային ժամերին)` 

2) հեռախոսահամարը (ոչ աշխատանքային ժամերին)` 

3) հեռախոսահամարը (բջջային)` 

4) ֆաքսի համարը` 

5) էլեկտրոնային փոստը` 

6) ինտերնետային կայքը (առկայության դեպքում)` 

5. Գլխավոր վարչությունն իր պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակելու է օդանավ 

շահագործողի վկայական կրողի մասին հետևյալ տեղեկատվությունը` 

1) իրավաբանական և առևտրային (առկայության դեպքում) անվանումը՝ 

2) ինտերնետային կայքի հասցեն (բացակայության դեպքում էլեկտրոնային փոստի հասցեն)՝ 

3) օդանավ շահագործողի օդանավերի տիպերը՝ 

6. Եթե Դուք չունեք ինտերնետային կայքի հասցե, ապա խնդրում ենք նշել հրապարակման ենթակա էլեկ

տրոնային հասցեն` 

1) խնդրում եմ հրապարակել սույն հայտի 4-րդ կետի 5-

րդ ենթակետում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեն` 

2) խնդրում եմ հրապարակել հետևյալ էլեկտրոնային փոստի հասցեն` 

7. Եթե չեք ցանկանում, որ Ձեր ընկերության մասին տեղեկատվությունը հրապարակվի գլխավոր վարչու

թյան ինտերնետային կայքում, ապա խնդրում ենք նշում կատարել ստորև նշված դաշտում՝ 

Օդանավ շահագործողի մասին տեղեկատվությունը չի հրապարակվել ընկերության խնդրանքով` 

  

ԲԱԺԻՆ 2: Հայտատուի կառավարման համակարգի նկարագրությունը 

8. Օդանավ շահագործողը պետք է ունենա այնպիսի կառավարման համակարգ, որպեսզի 

կարողանա իրականացնել պատշաճ կառավարում և վերահսկողություն օդանավ շահագործողի 

վկայականով նախատեսված բոլոր տեսակի ավիացիոն գործունեությունների իրականացման 

ընթացքում: Սույն բաժնում նշված տեղեկատվությունը պետք է արտացոլի օդանավ շահագործողը 

նկերության համապատասխան ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձանց մասին հիմնական 

տեղեկատվությունը (խնդրում ենք հայտին կցել նաև նշված յուրաքանչյուր պաշտոնատար անձի 

ինքնակենսագրականը (CV): Սույն բաժնում նշված պաշտոնատար անձանց աշխատանքային 

հմտություններն ու փորձը պետք է համապատասխանեն Եվրոպական թռիչքային անվտանգության 

կազմակերպության ARM-AIR OPS (ԱՐՄ-ԷՅՐ ՕՓՍ)-ով սահմանված պահանջներին, և նրանց 

թեկնածությունները պետք է հաստատվեն գլխավոր վարչության կողմից: 

  



9. Հաշվետու ղեկավար 

Օդանավ շահագործողը պետք է ունենա նշանակված հաշվետու ղեկավար, ով պետք է օժտված լինի 

այնպիսի իրավունքներով, որոնք նրան հնարավորություն կտան ապահովելու բոլոր տեսակի 

շահագործումների և տեխնիկական սպասարկման գործառույթների պատշաճ մակարդակով 

իրականացումը՝ 

1) անունը, ազգանունը` 

2) բնակության վայրը` 

10. Հաշվետու ղեկավարի կապի միջոցները` 

1) հեռախոսահամարը (աշխատանքային ժամերին)` 

2) հեռախոսահամարը (ոչ աշխատանքային ժամերին)` 

3) հեռախոսահամարը (բջջային)` 

4) ֆաքսի համարը` 

5) էլեկտրոնային փոստը` 

6) զբաղեցրած պաշտոնի անվանումը` 

7) ինքնակենսագրականը (CV) կցվում է` 

11. Շահագործման համար պատասխանատու անձինք 

Օդանավ շահագործողը պետք է ունենա նշանակված և գլխավորվարչության կողմից հաստատված 

պատասխանատու անձինք, ովքեր պետք է պատասխանատվություն կրեն իրենց բնագավառներին 

վերաբերող բոլոր տեսակի շահագործումների կառավարման համար: 

12. Թռիչքային գործունեություն 

1) անունը, ազգանունը` 

2) զբաղեցրած պաշտոնի անվանումը` 

3) N 4 ձևը կցվում է` 

13. Թռիչքային պիտանիության և (կամ) տեխնիկական սպասարկման համակարգ 

1) անունը, ազգանունը` 

2) զբաղեցրած պաշտոնի անվանումը` 

3) ինքնակենսագրականը (CV) կցվում է` 

14. Ավիացիոն անվտանգություն 

1) անունը, ազգանունը` 

2) զբաղեցրած պաշտոնի անվանումը` 

3) ինքնակենսագրականը (CV) կցվում է` 

15. Անձնակազմի վերապատրաստում 

1) անունը, ազգանունը` 



2) զբաղեցրած պաշտոնի անվանումը` 

3) N 4 ձևը կցվում է` 

16. Վերգետնյա սպասարկում 

1) անունը, ազգանունը` 

2) զբաղեցրած պաշտոնի անվանումը` 

3) ինքնակենսագրականը (CV) կցվում է` 

17. Այլ նշանակված պաշտոնատար անձինք 

1) անունը, ազգանունը` 

2) զբաղեցրած պաշտոնի անվանումը` 

3) ինքնակենսագրականը (CV) կցվում է` 

4) անունը, ազգանունը` 

5) զբաղեցրած պաշտոնի անվանումը` 

6) ինքնակենսագրականը (CV) կցվում է` 

7) անունը, ազգանունը` 

8) զբաղեցրած պաշտոնի անվանումը` 

9) ինքնակենսագրականը (CV) կցվում է` 

18. Որակի կառավարում 

Օդանավ շահագործողը պետք է նշանակի գլխավորվարչության կողմից հաստատված որակի 

կառավարիչ՝ 

1) անունը, ազգանունը` 

2) զբաղեցրած պաշտոնի անվանումը` 

3) ինքնակենսագրականը (CV) կցվում է` 

19. Վթարների կանխարգելման և թռիչքային անվտանգության ծրագիր 

Օդանավ շահագործողը պետք է նշանակի ծրագրի կառավարման համար պատասխանատու անձի՝ 

1) անունը, ազգանունը` 

2) զբաղեցրած պաշտոնի անվանումը` 

3) ինքնակենսագրականը (CV) կցվում է` 

20. Միջազգային և (կամ) ներքին օդային երթուղիներում թռիչքների իրականացման ուղեցույցը ներ

կայացնելը 

Միջազգային և (կամ) ներքին օդային երթուղիներում թռիչքների իրականացման ուղեցույցը (այսուհետ` 

ուղեցույց) կարող է գլխավոր վարչություն ներկայացվել շահագործման նախատեսված օրվանից ոչ ուշ, 

քան վաթսուն օր առաջ: 

Ուղեցույցը կներկայացվի (նշել ներկայացնելու նախատեսված ամսաթիվը)` 



21. Շահագործումն սկսելու նախատեսված օրը 

Շահագործման նախատեսված օրը պետք է լինի ոչ շուտ, քան հայտը և սույն հայտին կից 

ներկայացվող փաստաթղթերը ներկայացնելու ամսաթիվը՝ 

  

ԲԱԺԻՆ 3: Ավիացիոն գործունեության նկարագրությունը 

22. Սույն բաժնում պետք է արտացոլված լինի հայտատուի կողմից նախատեսված ավիացիոն 

գործունեության, շահագործման համապարփակ նկարագրությունը, մասնավորապես, շահագործման 

վայրը (վայրերը) (գրանցման երկրի ներսում (Ա-Ա), գրանցման երկրից դեպի այլ երկիր (Ա-Բ), 

գրանցման երկրից դուրս (Բ-Բ), փոխադրումների տեսակները (ուղևորային և (կամ) բեռնային, փոստ), 

հատուկ փոխադրումներ (վտանգավոր բեռներ, ռազմական նշանակության արտադրանք, կենդանիներ 

և այլն), ավիացիոն գործունեության տեսակները և այլն, յուրաքանչյուր օդանավի համար 

նախատեսված շահագործման տարածաշրջանները և երթուղիները, օդանավի (օդանավերի) տիպերը, 

գրանցմաննիշերը, երկրները և նախատեսված բազավորման վայրերը: Խնդրում ենք սույն բաժնում 

նշված «Նկարագրությունը» դաշտերը լրացնել հակիրճ և բովանդակալից: 

  

23. Ավիացիոն գործունեություն (ավիացիոն գործունեության տեսակները, շահագործման տիպերը և

 տեսակները) 

Նկարագրությունը՝ 

1) շահագործման վայրերը` 

2) Ա-Ա շահագործումներ` 

3) Ա-Բ շահագործումներ` 

4) Բ-Բ շահագործումներ՝ 

5) փոխադրումների տեսակները` 

6) ուղևորային` 

7) բեռնային` 

8) փոստային` 

9) համակցված (ուղևոր, բեռ, փոստ)` 

10) գործունեության տեսակները` 

11) առևտրային` 

12) ոչ առևտրային` 

13) մասնավոր` 

14) աերոտաքսի` 

15) ընդհանուր ավիացիա` 

16) շահագործման տեսակները` 



17) կանոնավոր օդային հաղորդակցություն` 

18) ոչ կանոնավոր օդային հաղորդակցություն 

24. Պահանջվող հատուկ թույլտվություններ` 

Նկարագրությունը՝ 

1) FTL (ՖՏԼ)` 

2) ETOPS (ԵՏՕՊՍ)` 

3) AWOPS (ԱՈՒՕՊՍ)` 

4) RVSM (ՌՎՍՄ)` 

5) MNPS (ՄՆՊՍ)` 

6) RNP-10 (ՌՆՊ-10)` 

7) B-RNAV (Բ-ՌՆԱՎ) (RNAV-5) (ՌՆԱՎ-5)` 

8) P-RNAV (Պ-ՌՆԱՎ) (RNAV-1) (ՌՆԱՎ-1)` 

9) GNSS Approach (ԳՆՍՍ ԱՊՊՐՈԱՉ)` 

10) Dangerous Goods (վտանգավոր բեռներ)` 

11) Offshore Exposure (օֆշորային լուսավորում)` 

12) En-route Exposure (երթուղային լուսավորում)` 

13) Public Interest Operations (պետական նշանակության շահագործումներ)` 

14) Ground Level Exposure (վերգետնյա լուսավորում)` 

15) HEMS (ՀԷՄՍ)` 

25. Այլ նշումներ` 

26. Շահագործման նախատեսված տարածաշրջաններ 

Խնդրում ենք տրամադրել յուրաքանչյուր օդանավի շահագործման և (կամ) երթուղիների 

տարածաշրջանների հակիրճ նկարագրությունը` 

1) օդանավի տիպը` 

Նախատեսված շահագործման տարածաշրջանը և (կամ) երթուղին` 

2) օդանավի տիպը` 

Նախատեսված շահագործման տարածաշրջանը և (կամ) երթուղին` 

3) օդանավի տիպը` 

Նախատեսված շահագործման տարածաշրջանը և (կամ) երթուղին` 

27. Օդանավերի և շահագործման բազավորման մասին տեղեկատվություն 

Սույն կետում պետք է արտացոլված լինի համապարփակ տեղեկատվություն յուրաքանչյուր օդանավի և 

նրա բազավորման մասին: 

28. Օդանավերի մասին տեղեկատվություն 



1) օդանավ 

արտադրող 

ընկերությունը 

2) տիպը/մոդելը 3) գրանցման 

նիշը 

4) տեսչական ստուգման 

համար պատրաստ է 

(ամսաթիվը) 

5) թռիչքային 

պիտանիության 

վկայական 

պահանջվում է 

(այո, ոչ) 
 

29. Շահագործման բազա 

Նախատեսված շահագործման բազա 

30. Օդանավերի տեխնիկական սպասարկում 

Սույն կետում պետք է արտացոլված լինի համապարփակ տեղեկատվություն այն մասին, թե որ 

արտոնագրված կազմակերպության կողմից է իրականացվելու օդանավերի տեխնիկական 

սպասարկումը: 

1) արտոնագրված տեխնիկական սպասարկում 

իրականացնող ընկերության անվանումը 

2) բազային կամ գծային 

տեխնիկական սպասարկում 

(բազային և (կամ) գծային) 

3) արտոնագրման 

համարը 

ԲԱԺԻՆ 4: Ստորագրում 

31. Ստորագրում 

Սույնով հավաստում եմ, որ ներկայացված տեղեկատվությունները ճիշտ են, 

և, որ գլխավոր վարչությունը կտեղեկացվի ներկայացված տեղեկությունների 

յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում, գործող օրենսդրությամբ 

սահմանված ժամկետներում: 

Խնդրումեմ` 

1) տրամադրել օդանավ շահագործողի վկայական` 

2) երկարաձգել օդանավ շահագործողի վկայականի գործողության 

ժամկետը` 

համաձայն ներկայացված տեղեկատվության: 

Ստորագրությունը` 

Անունը, ազգանունը` 

Պաշտոնը` 

Ամսաթիվը` 

  

 


