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ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ (ԱՈՒԴԻՏԻ) ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ

-----------------------------------------------------------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

1.
Վթարափրկարարական 
և հակահրդեհային 
անվտան-գության 
միջոցառումների 
ծրագիրը 

Գլխավոր վարչության
պետի N64-Ն հրաման առ

23.04.07թ. 
(այսուհետ՝ Պայմաններ) 

 63-րդ կետ 

1. Աերոդրոմի 
վթարափրկարա-րական և 
հակահրդեհային ան-
վտանգության 
միջոցառումների ծրագիրը

2. Ծրագրում փոփոխություն-
ների կատարելու ընթացքը 

2. Վթարված օդանավը
թռիչքադաշտի սահման-

ներից էվակուացման
ծրագիրը

Պայմանների
80-րդ կետ

1. Վթարված օդանավը թռիչ-
քադաշտից 
էվակուացմանն ուղղված 
քայլերը

2. Էվակուցման գործընթացը 
կոորդինացնող անձը

3. Աերոդրոմի 
պարտականու-թյունները 
և խնդիրները 

3. Աերոդրոմի
կատեգորիան

Պայմանների
69-րդ կետ

Աերոդրոմի կատեգորիայի
սահ-մանումն ըստ

վթարափրկարա-րական և
հակահրդեհային ան-

վտանգության ապահովման
մակարդակի

4. Հրդեհաշիջման նյութերը Պայմանների
71-րդ կետ

1.  Հրդեհաշիջման 
նյութերի և ջրի նվազագույն 
քանակները

2. Փրփուրի որակական 
համա-
պատասխանությունը

3. Լրացուցիչ նյութի քանակը 
5. Հրշեջ-փրկարարական

հատուկ
տրանսպորտային

Պայմանների
77-րդ կետ

Հրշեջ-փրկարարական
հատուկ տրանսպորտային

միջոցների նվազագույն



միջոցները քանակն ըստ աերոդրոմի
կատեգորիայի

1 2 3 4 5 6 7

6. Հրշեջ-փրկարարական
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 
շահագործո-ղական 
վիճակը

2. ՀՏՄ հատուկ 
հանգույցների
աշխատունակությունը

3. ՀՏՄ համալրվածությունն 
ան-հրաժեշտ միջոցներով

4. ՀՏՄ վրա 
վառելիքաքսանյու-թերի 
կամ հեղուկների կաթոց-
ների առկայությունը

7. ՀՏՄ արտաքին տեսքը Կանոնակարգի   58-րդ
կետ,

<<բ>> ենթակետ

ՀՏՄ վրա մեխանիկական և
ներկաշերտի ակնհայտ

վնասվածքների
առկայությունը

8. ՀՏՄ անվադողերի
մաշվածությունը

ՀՀ կառավարության N955-
Ն որոշում առ 28.06.2007թ.

Հավելված 2, 4-րդ կետ 

ՀՏՄ անիվների ու դողերի
շա-հագործողական վիճակը

9. ՀՏՄ առկայծիչ և
եզրաչա-փային լույսերը

Կանոնակարգի 
26-րդ, 38-րդ, 39-րդ կետեր

ՀՏՄ առկայծիչ և
եզրաչափային լույսերի

առկայությունը և
աշխատուընակությունը

11
.

Աերոդրոմի
վթարափրկարարական

կայանը (ները)

Պայմանների
74-րդ կետ

1. Վթարափրկարարական 
կա-յանի(ների) 
շահագործողական 
վիճակը

2. Բացազատման 
ժամանակնե-րի 
ապահովումը

12
.

Վթարափրկարարական
կա-յանի և հրշեջ-

փրկրարական
հաշվարկների

ապահովվա-ծությունը
կապի և ազդարարման

միջոցներով

Պայմանների
76-րդ կետ

1. Կայանի(ների) կապի 
միջոցների առկայությունը

2. Կայանի(ների) 
ազդարարման միջոցների 
առկայությունը

13
.

Հրշեջ և
վթարափրկարարա-կան

ծառայության անձնա-
կազմի մասնագիտական
պատրաստվածությունը

Պայմանների
78-րդ կետ

1. Անձնակազմի 
մասնագիտա-կան 
պատրաստվածությունը

2. Անձնակազմի վերապատ-
րաստման պլանը



3. Ուսումնավարժական 
միջո-ցառումների 
իրականացումը

4. Մարդկային գործոնին 
առըն-չվող խնդիրների 
ընդգրկումն  
ուսումնավարժական և 
վերա-պատրաստման 
ծրագրերում 

1 2 3 4 5 6 7

14
.

Հրշեջ և
վթարափրկարարա-կան

ծառայության անձնա-
կազմի

ապահովվածությունը
պաշտպանական

արտահագուստով և
միջոցներով 

Պայմանների 
78 կետ,

1-ին ենթակետ 

1. Անձնակազմի 
ապահովվածու-թյունը 
պաշտպանական ար-
տահագուստով

2.  Անձնակազմի 
ապահովվածու-թյունը 
պաշտպանական ան-
հատական միջոցներով և 
դրանց պիտանելությունը 

15
.

Աերոդրոմի վթարային
մեր-ձատար

ճանապարհները
(առկայության դեպքում)

Կարգի
137-րդ կետ 

Աերոդրոմի վթարային
մերձակա ճանապարհների
շահագործողա-կան վիճակը

Աուդիտ իրականացնող(ներ)՝ Աուդիտի իրականացման
ամսաթիվը

_____________________ <<_____>>________________20____թ.

_____________________


