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_______________________________ օդանավակայան                
                                                                                    (օդանավակայանի անվանումը)

Հ/
հ

Վերահսկողության
ենթակա հարցը

Համապատասխանությ
ունը սահմանող

իրավական

Համապատասխանության
ուսումնասիրմանն

Համապատասխանություն
ը

Նշումներ

ակտը/պահանջը ուղղված հարցերը Այո/Ոչ Հավաստումը
1 2 3 4 5 6 7
1. Աերոդրոմի լուսաազդա-

նշանային համակարգի
(այսուհետª ԼԱՀ) աշխա-
տունակությունը 

Գլխավոր վարչության
պե-տի N64-Ն հրաման

առ 23.04.07թ.
(այսուհետ՝ Պայմաններ)

46-րդ կետ  

1. ԼԱՀ աշխատունակությունն 
ըստ ենթահամակարգերի

2. Անսարք լուսարձակների 
քանա-կի 
համապատասխանություն
ը 

2. Վայրէջքագծայի լույսերի
համակարգի

լուսարձակնե-րի
անկյունների ստուգման

արդյունքները:  

Պայմանների 
42-րդ կետ, 

2-րդ ենթակետ 

1. Լուuարձակների 
անկյունների uտուգումների 
արդյունքները

2. Պրոֆիլակտիկ 
տեխնիկական 
uպաuարկման մատյանը

3. ԼԱՀ-ի և
վայրէջքագծային
լույսերի կիսամյակային
և պրոֆիլակտիկ
տեխնիկա-կան
սպասարկման ծրագի-
րը և  դրա ապահովման
միջոցառումները

Պայմանների
42-րդ կետ

1. Կիuամյակային եւ 
պրոֆելակ-տիկ 
տեխնիկական uպաuար-
կումների ծրագիրը

2. Ծրագորվ իրականացված 
միջո-ցառումների 
կատարումը և դրանց 
գրանցումները 

4. ԼԱՀ-ի հիմնական և պա-
հուստային
էներգաաղբյուր-ների
ավտոմատ փոխար-
կումների ապահովումը
և միացումների
առավելա-գույն
տևողությունը

Պայմանների
50-րդ կետ

Պահուuտային և հիմնական
էներգաաղբյուրների

ավտոմատ փոխարկումների
առավելագույն տևողությունը



5. ԼԱՀ-ի էլեկտարական
ցու-ցանիշերի
վերահսկման
ընթացակարգը

Պայմանների
42-րդ կետ, 1-ին

ենթակետ,
<<զ>> պարբերություն

ԼԱՀ-ի յուրաքանչյուր ենթա-
համակարգի uխեմաների
էլեկ-տրական ցուցանիշերի
չափման միջոցների
աշխատունակությունը 

1 2 3 4 5 6 7
6. Տեղեկատվական

նշանների
համալրվածությունը և
աշ-խատունակությունը

Պայամնների
41-րդ և 42-րդ կետեր

Տեղեկատվական
նշանների

աշխատունակությունը

7. Աերոդրոմի տարածքում
առկա խոչընդոտների

գիշերային
մականշումները

Պայմանների
Հավելվածի

Գլուխ II

Աերոդրոմում  առկա  օդային
խոչընդոտների գիշերային
մականշումը 

8. Կառամատույցի
լուսավոր-վածությունը 

Կարգի 98-րդ կետ,
1-ին և 4-րդ ենթակետեր

Կառամատույցի
լուuարձակների

աշխատունակությունը  
9. Աերոդրոմի էներգամա-

տակարարման համա-
կարգի
(տրանսֆորմատո-րյաին
ենթակայաններ,
մալուխային գծեր,
կոմու-տացիոն
միջոցներ)  տեխնի-
կական սպասարկումը
միջոցառումների
ծրագիրը

Պայմանների
52-րդ կետ

1. Կիuամյակային եւ 
պրոֆելակ-տիկ 
տեխնիկական uպաuար-
կումների ծրագիրը

2. Ծրագորվ իրականացված 
միջո-ցառումների 
կատարումը և դրանց 
գրանցումները

3. Մալուխային գծերի 
ստուգաչա-փումների 
արդյունքները 

10. Սահմանափակ
տեսանելիու

թյան պայմաններում
թռիչք-ների

իրականացման ընթա-
ցակարգի ապահովումը 

Պայմանների  
17-րդ կետ

1. Նախապատրաստական 
աշխատանքների ցանկը

2. Անձնակազմի վերապատ-
րաստվածությունը

Աուդիտ իրականացնող(ներ)՝ Աուդիտի  իրականացման
ամսաթիվը

_____________________ <<_____>>________________20____թ.



_____________________


