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-----------------------------------------------------------օդանավակայան
(օդանավակայանի անվանումը)

Հ/
հ

Վերահսկողության
ենթակա հարցը

Համապատասխանություն
ը սահմանող իրավական

Համապատասխանության
ուսումնասիրմանն

Համապատասխանություն
ը

Նշումներ

ակտը/պահանջը ուղղված հարցերը Այո/Ոչ Հավաստումը
1 2 3 4 5 6 7

2. Հատուկ
տրանսպորտային

միջոցների (այսուհետ՝
ՀՏՄ) շահագործողական

վիճակը

Գլխավոր վարչության
պետի N246-Ն հրաման առ

18.12.03թ.  (այսուհետ՝
Կանոնակարգ),  58-րդ

կետ, <<ա>> ենթակետ

1. ՀՏՄ հիմնամասի 
շահագոր-ծողական 
վիճակը

2. ՀՏՄ հատուկ 
հանգույցների
աշխատունակությունը

3. ՀՏՄ արտաքին տեսքը Կանոնակարգի   58-րդ 
կետ, 

<<բ>> ենթակետ

ՀՏՄ վրա մեխանիկական և
ներկաշերտի ակնհայտ

վնասվածքների
առկայությունը

4. ՀՏՄ անվադողերի
մաշվածությունը

ՀՀ կառավարության N955-
Ն որոշում առ 28.06.2007թ.

Հավելված 2, 4-րդ կետ 

ՀՏՄ անիվների ու դողերի
շա-հագործողական

վիճակը
5. ՀՏՄ առկայծիչ և

եզրաչա-փային լույսերը
Կանոնակարգի 

26-րդ, 38-րդ, 39-րդ կետեր
ՀՏՄ առկայծիչ և

եզրաչափա-յին լույսերի
առկայությունը և

աշխատուընակությունը
5. ՀՏՄ համալրվածությունը

հրդեհի մարման
միջոցներով և դրանց
պիտանիությունը

Կանոնակարգի 
26-րդ և 38-րդ  կետեր
Արտադրողի կողմից

սահմանված ժամկետները 

1. ՀՏՄ վրա հրդեհի 
մարման միջոցների 
առկայությունը

2. Հրդեհի մարման 
միջոցների 
պիտանիության 
ժամկետը

6. ՀՏՄ վրա վառելիքաքսա-
նյութերի կամ

հեղուկների կաթոցների
առկայությունը

Կանոնակարգի 
58-րդ  կետ, 

<<դ>> ենթակետ 

ՀՏՄ վրա  վառելիքաքսա-
նյութերի կամ այլ
հեղուկների կաթոցների
առկայությունը

7. ՀՏՄ գույքային
համարների

առկայությունը և տեսա-

Կանոնակարգի 
57-րդ  կետ

1. ՀՏՄ վրա գույքային 
համար-ների կամ պետ. 
համարանի-շերի 



նելիությունը առկայությունը
2. Գույթային համարների 

տե-սանելիությունը
1 2 3 4 5 6 7

8. Վարորդների
մասնագիտա-կան

պատրաստվածությունը

Կանոնակարգի
50-րդ կետ

1. Վարորդների ՀՏՄ 
վարելու վկայականները

2. Ձմեռային 
ժամանակաշրջա-նում 
աշխատանքների առ-
անձնահակությունների 
հետ կապված 
վարորդների վերա-
պատրաստումների 
ծրագիրը

3. Վարորդների վերապատ-
րաստումը  

9. ՀՏՄ
ներօդանավակայա-
նային ռադիոկապի 

միջոցները  

Կանոնակարգի
38-րդ կետ 

1. ՀՏՄ կապի միջոցները
2. Կապի միջոցների աշխա-

տունակությունը 

10
.

ՀՏՄ քարշակման
միջոցները

Կանոնակարգի
38-րդ կետ

Բոլոր ՀՏՄ
համալրվածությունը

քարշակման միջոցներով 
11
.

Ձյունամաքրիչ ՀՏՄ
մաքրող խոզանակների

և ձյունագութանի
ռետինե դանակների
շահագործողական
վիճակը 

Կանոնակարգի
58-րդ կետ

<<ե>> ենթակետ

1. ՀՏՄ մաքրող 
խոզանակների 
շահագործողական 
վիճակը

2. Ձյունագութանի  ռետինե 
դա-նակների 
շահագործողական 
վիճակը և նվազագույն 
բարձ-րությունը (ոչ 
պակաս 8սմ)

12
.

ՕՆ սպասարկման
գոտում աշխատող ՀՏՄ

համալրվա-ծությունը
հենային

կաղապարներով

Կանոնակարգի
26-րդ կետ

Օդանավերի սպասարկման
գոտում աշխատող ՀՏՄ հա-

մալրվում են հենային
կաղապարներով

13
.

ՕՆ առևտրային
սպասարկ-ման համար
նախատեսված ՀՏՄ
հարվածամեղմիչ
միջոցների
առկայությունը

Կանոնակարգի
26-րդ կետ

Օդանավերի կոմերցիոն
uպա-uարկման համար

նախատեu-ված ՀՏՄ
համալրվածությունը

հարվածամեղմիչ
միջոցներով

14 ՕՆ  հակասառցակալման Կանոնակարգի  58-րդ 1. ՕՆ հակասառցակալման 



. հե-ղուկով  մշակման
համար  նա-խատեսված
ՀՏՄ  պատրաս-
տվածությունը

կետ, <<ա>> ենթակետ հե-ղուկով մշակման 
համար նա-խատեսված 
ՀՏՄ շահագոր-ծողական 
վիճակը

2. ՕՆ հետ ՀՏՄ հատուկ 
հան-գույցների 
բախումների բա-ցառման
ապահովումը

3. ՕՆ մշակում 
իրականացվող 
անձնակազմի 
մասնագիտա-կան 
պատրաստվածությունը

1 2 3 4 5 6 7

15
.

Օդանավերի խմելու ջրի
լցավորման միջոցների
սանիտարական
ստուգումների
եզրակացությունները

Օդային տրանսպորտի
միջազգային
ասոցիացիայի (IATA)
<<Օդանավակայաննե-
րում վերգետնյա
սպասարկ-ման
ձեռնարկ>> (ՙAirport
Handling  Manual՚)  440
բաժին, 

3.6-րդ կետ  

Շաբաթը մեկ անգամ
խմելու ջրի լցավորման
միջոցները պետք է անցնեն
սանիտարական
ստուգումներ:
Ամիսը մեկ անգամ խմելու

ջրի տարողությունները
ենթակա են

սանիտարական մշակման

16
.

Օդանավերի խմելու ջրի
լցավորման միջոցների

սանիտարական
ստուգումների

եզրակացությունները

Օդային տրանսպորտի
միջազ-գային

ասոցիացիայի (IATA)
<<Օդանավակայաններում
վերգետնյա սպասարկման

ձեռնարկի>> (ՙAirport
Handling Manual՚) 440

բաժին,
3.6-րդ կետ

1. Խմելու ջրի լցավորման 
մի-ջոցների 
սանիտարական 
ստուգումները (առնվազն
շաբաթը մեկ անգամ)

2. Խմելու ջրի 
տարողություն-ների 
սանիտարական մշա-
կումը (առնվազն ամիսը 
մեկ անգամ)

17
.

Օդանավերի վերգետնյա
էներգասնուցման
շարժա-կան  միջոցների
շահագոր-ծողական
վիճակը և  ելքային
ցուցանիշերի
 

<<Չափումների միասնա-
կանության ապահովման

մասին>> ՀՀ օրենք
16-րդ հոդված 
Օդանավերի

շահագործման
հրահանգներ 

1. Ելքային ցուցանիշերի 
(լա-րում, 
հաճախականություն) 
թույլատրելի շեղումները 
սահմանված 
արժեքներից

2. Հարակցիչների 
մաքրությու-նը և 
ամբողջականությունը

3. Չափիչ սարքերի 
չափագի-տական 



ստուգումները

18
.

Օդանավերի
վառելիքալցավորիչ ՀՏՄ
հողանցման սարքերը 

Կանոնակարգի
58-րդ կետ,

<<գ>> ենթակետ

1. Հողանցման սարքերի 
առկա-յությունը

2. Հողանցման սարքերի 
շահա-գործողական 
վիճակը

19
.

Օդանավերի
վառելիքալցա-վորիչ ՀՏՄ
վրա տեղադր-ված չափիչ

միջոցները 

<<Չափումների
միասնակա-նության

ապահովման մա-սին>>
ՀՀ օրենք 16-րդ Հոդված

Չափիչ միջոցների չափա-
գիտական

ստուգաչափում-ների
արդյունքները

20
.

Օդանավերի
վառելիքալցա-վորիչ ՀՏՄ
լցավորման ճկափողի և

ատրճանակի
շահագործողական

վիճակը

Կանոնակարգի
58-րդ կետ, 

<<գ>> ենթակետ 

1. Ճկափողի վրա 
վնասվածքնե րի ճաքերի 
և առկայությունը

2. Լցավորղ 
ատրճանակներից 
կաթոցների 
առկայությունը

21
.

ՀՏՄ կայանատեղի
(գարաժ)

հակահրդեհային
անվտան-գության

ապահովումը

Կանոնակարգի
65-րդ կետ, 

<<գ>> ենթակետ 

1. Գարաժում 
հրդեհաշիչման 
միջոցների 
առկայությունը

2. Հրդեհաշիչման 
միջոցների 
պիտանիության 
ժամկետը 

1 2 3 4 5 6 7

22
.

Փոխագուցավոր
կամրջակի

տեխնիկական
շահագործո-ղական

վիճակի ապահովումը

Կանոնակարգի
68-րդ կետ

1. Զննման և սպասրկման 
միջո-ցառումների 
ծրագիրը և   ժա-
մանակացույցը

2. Ծրագրով սահմանված 
գոր-ծառույթների 
ապահովումը  

23
.

Փոխագուցավոր
կամրջակի

համալրվածությունը
սահ-մանված
միջոցներով

Կանոնակարգի
69-րդ կետ

Փոխագուցավոր կամրջակի
համալրվածությունը՝  

1. Հարվածամեղմիչ 
միջոցնե-րով

2. Եզրաչափային և 
առկայծիչ լույսերով, 
լուսարձակներով 

3. Հրդեհի մարման 
միջոցներով

24
.

Փոխագուցավոր
կամրջակի

աշխատանքային գոտին

Կանոնակարգի
70-րդ կետ

1. Փոխագուցավոր 
կամրջակի 
աշխատանքային գոտու 



մականշումը
2. Դեպի կամրճակ 

կողմնակի անձանց 
մուտքի սահմանա-
փակումը 

25
.

Փոխագուցավոր
կամրջակի

շահագործումն
իրականաց-նող

աշխատակիցների մաս-
նագիտական

պատրաստ-վածությունը
տե-սական և
գործնական

ստաժավորման
գործընթացը

Կանոնակարգի
67-րդ կետ

1.    Կամրջակի 
շահագործումն  
իրականացնող 
անձնակազմի տեսական և
գործնական 
ստաժավորումը

2. Կամրջակի 
շահագործումն  
իրականացնող 
անձնակազմի 
թույլտվությունները

Աուդիտ իրականացնող(ներ)՝ Աուդիտի իրականացման
ամսաթիվը

_____________________ <<_____>>________________20____թ.

_____________________


