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ԱԵՐՈԴՐՈՄԻ ՏԱՐՐԵՐԻ ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ (ԱՈՒԴԻՏԻ) ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ
-----------------------------------------------------------օդանավակայան
(օդանավակայանի անվանումը)

Հ/
հ

Վերահսկողության
ենթակա հարցը

1

2

1.

Վազքուղի

1.
1

Արհեստական ծածկույթի
կառուցվածքի վիճակը
(ճաքերի, կարանների,
խորշերի,
առկայությունը)

1.
2

Արհեստական ծածկույթի
վրա ջրափոսերի
առկայությունը

1.
3

Արհեստական ծածկույթի
ճաքերի, կարանների,
խոր-շերի լցավորման
որակը (մածուցիկի
հաստությունը)
Վայրէջքի գոտու վրա
ռետինե նստվածքների
կուտակումների
մակերեսը

1.
4

1.
5

Արհեստական ծածկույթի
համակցումն

Համապատասխանությ
ունը սահմանող
իրավական
ակտը/պահանջը
3

Համապատասխանության
ուսումնասիրմանն
ուղղված հարցերը
4

Գլխավոր վարչության 1. Արհեuտական ծածկույթի
պետի N64-Ն հրաման
վրա 25 մմ-ից ավելի
առ 23.04.07թ.
խորությամբ եւ 50 մմ
(այսուհետ՝
գերազանցող չափերի
Պայմաններ)
ճեղքվածք-ների, կարանների,
10-րդ կետ, 3-րդ
փոuերի առկա-յությունը
ենթակետ,
2. Ճեղքվածքների եւ փոuերի
<<ա>> և <<բ>>
եզրե-րի բարձրությունը (ոչ
պարբերություններ
ավել 25 մմ)
Պայմանների
Արհեստական ծածկույթի վրա
10-րդ կետ, 2-րդ
ջրափոսերի առկայությունը
ենթակետ,
<<ա>>
պարբերություն
Պայմանների 10-րդ
Արհեuտական ծածկույթի
կետ,
կառուց-վածքի պահպանման
1-ին ենթակետ, <<գ>>
նպատակով oգտագործվող
պարբերություն
մածիկի հաuտու-թյունը (ոչ
ավել 15 մմ)
Պայմանների
Վայրէջքի գոտու ծածկույթի
10-րդ կետ, 1-ին
վրա ռետինե նստվածքների
ենթակետ, <<բ>>
կուտա-կումների մակերեսը
պարբերություն
(ոչ ավել գոտու ընդհանուր
մակերեսի
60-80%-ից)
Պայմանների
10-րդ կետ, 2-րդ
Ծածկույթի համակցումն

Համապատասխանություն
ը
Այո/Ոչ
5

Հավաստումը
6

Նշումներ

7

անվտանգու-թյան
գոտիների հետ

ենթակետ, <<դ>>
պարբերություն

1

2

3

անվտան-գության գոտիների
(պետք է լինի մեկ հարթության
վրա)
4

1.
4

Ցերեկային մականշումը

Պայմանների
40-րդ կետ

Մականշանների
տեսանելիությունը

2.

Ղեկուղի

2.
1

Արհեստական ծածկույթի
կառուցվածքի վիճակը
(ճաքերի, կարանների,
խորշերի,
առկայությունը)

2.
2

Լցավորված ճաքերի,
կարան-ների, խորշերի
լցավորման որակը
(մածուցիկի հաստությունը)
Ցերեկային մականշումը

2.
3

3.

Կառամատույց

3.
1

Արհեստական ծածկույթի
կառուցվածքի վիճակը
(ճաքերի, կարանների,
խորշերի,
առկայությունը)

3.
2

Լցավորված ճաքերի,
կարան-ների, խորշերի
լցավորման որակը
(մածուցիկի
հաստությունը)
Արհեստական ծածկույթի
մա քրությունը
(կողմնակի առարկաների և

3.
3

Պայմանների
10-րդ կետ, 3-րդ
ենթակետ,
<<ա>> և <<բ>>
պարբերություններ

1. Արհեuտական ծածկույթի
վրա 25 մմ-ից ավելի
խորությամբ եւ 50 մմ
գերազանցող չափերի
ճեղքվածք-ների, կարանների,
փոuերի առկա-յությունը
2. Ճեղքվածքների եւ փոuերի
եզրե-րի բարձրությունը (ոչ
ավել 25 մմ)
Պայմանների
Արհեuտական ծածկույթի
10-րդ կետ,
կառուց-վածքի պահպանման
1-ին ենթակետի,
նպատակով oգտագործվող
<<գ>> պարբերություն
մածիկի հաuտու-թյունը (ոչ
ավել 15 մմ)
Պայմանների
Մականշանների
40-րդ կետ
տեսանելիությունը
Պայմանների
10-րդ կետ, 3-րդ
ենթակետ,
<<ա>> և <<բ>>
պարբերություններ

1. Արհեuտական ծածկույթի
վրա 25 մմ-ից ավելի
խորությամբ եւ 50 մմ
գերազանցող չափերի
ճեղքվածք-ների, կարանների,
փոuերի առկա-յությունը
2. Ճեղքվածքների եւ փոuերի
եզրե-րի բարձրությունը (ոչ
ավել 25 մմ)
Պայմանների
Արհեuտական ծածկույթի
10-րդ կետ,
կառուց-վածքի պահպանման
1-ին ենթակետի,
նպատակով oգտագործվող
<<գ>> պարբերություն
մածիկի հաuտու-թյունը (ոչ
ավել 15 մմ)
Պայմանների
Արհեuտական ծածկույթի վրա
10-րդ կետ,
բա-ցառվում է քարերի,
1-ին ենթակետ,<<ա>>
ավազի, այլ առարկաների և
պարբերություն
նյութերի (նավ-թամթերք)

5

6

7

3.
4

1

նավթամթերքի հետքերի
առկայությունը)
ՕՆ հակասառցակալման
հե-ղուկով մշակելու
համար նա-խատեսված
կայանատեղի
ջրահեռացման
ապահովումը
2

3.
5

ՕՆ կայանատեղերում
հողանցման կետերի
վիճակը և մականշումը

3.
6

ՕՆ կայանատեղերում
հրդեհաշիջման
սկզբնական միջոցների
առկայությունը
Աերոդրոմի տարածքում
առկա խոչընդոտների
ցերե-կային
մականշումները
Աերոդրոմի
պարագծային պարիսպը
և մուտքային կե-տերի
լուսավորությունը
Ձնահեռացման
միջոցառումների
ծրագիրը
Սահմանափակ
տեսանելիու-թյան
պայմաններում թռիչքների իրականացման
ընթա-ցակարգի
ապահովումը
Տարրերի արհեստական
ծա-ծկույթի կցորդման
գործակի-ցը չափող
միջոցի չափագի-տական
ստուգումները
Աերոդրոմի
շահագործողա-կան

4.

5.

6.
7.

8.

9.

առկայությունը
Կարգի 35-րդ կետ,
7 ենթակետ

Հրապարակների թեքությունը
պետք է ապահովի հակաuառցակալող հեղուկի
հեռացումը դեպի
ջրահեռացման համակարգ

3

4

ՀՀ կառավարության 1. ՕՆ կայանատեղերում
N1343-Ն առ 18.08.05թ.
հողանց-ման կետերի
66-րդ կետ
շահագործողական վիճակը
(բնիկների մաքրությունը
2. Հողանցման կետերի
մականշումը
ՀՀ կառավարության
ՕՆ կայանատեղերում
N1343-Ն առ 18.08.05թ.
հրդեհա-շիջման սկզբնական
Հավելված 7
միջոցների անհրաժեշտ
քանակությունը
Պայմանների
Աերոդրոմի տարածքում առկա
35-րդ կետ
խոչընդոտների ցերեկային
մականշումները
Պայմանների
89-րդ կետ
Պայմանների
19-րդ կետ
Պայմանների
17-րդ կետ

Աերոդրոմ պարսպապատումն
ամ-բողջ պարագծով
Ձնահեռացման
միջոցառումների ծրագիրը
1. Նախապատրաստական
աշխա-տանքների ցանկը
2. Անձնակազմի
վերապատրաստվածությունը

<<Չափումների
Կցորդման գործակիցը չափող
միասնա-կանության
միջոցի չափագիտական ստուապահովման մասին>>
գումների արդյունքները
ՀՀ օրենք
18-րդ հոդված
Պայմանների
SNOWTAM
19-րդ կետ,
տեղեկատվությունների

5

6

7

վիճակի
վերաբերյալ
տեղեկությունների
տրամա-դրման
ապահովումը

2-րդ ենթակետ

Աուդիտ իրականացնող(ներ)՝
ամսաթիվը
_____________________
_____________________

տրման կարգը

Աուդիտի

իրականացման

<<_____>>________________20____թ.

