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ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱն ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ     
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ ԵՎ 

ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ 
 

 
 

1. Ընդհանուր 

Տվյալ ուղեցույցում նկարագրվում են ՔԱԳՎ կողմից Թռիչքային 
պիտանիության պահպանման կազմակերպություններին առաջադրվող 
պահանջները և նրանց սերտիֆիկացման գործընթացը, ինչպես նաև 
թռիչքային պիտանիության վերահսկումը` հիմնված Եվրոհանձնաժողովի 
№. 1321/2014 որոշման Հավելված I (ՓԱՐՏ-Մ) կանոնակարգի վրա: 
Լրացուցիչ և ավելի մանրամասն  տեղեկատվության համար խորհուրդ է 
տրվում անդրադառնալ վերոհիշյալ փաստաթղթին: 

Սերտիֆիկացման գործընթացի բլոկ-սխեման ներկայացված է 
Հավելված 13.7-ում: 

            
 

2. Թռիչքային պիտանիության պահպանման կազմակերպություն  
 

2.1 Պատասխանատվություն թռիչքային պիտանիության 
պահպանման համար 

 
 
Շահագործողը կրում է իր կողմից շահագործվող օդանավի թռիչքային 

պիտանիության պահպանման պատասխանատվությունը և պետք է 
բացառի օդանավի շահագործումը եթե հետևյալ պայամնները 
բավարարված չեն. 

 Օդանավը թռիչքային պիտանիության վիճակում է, 
 Օդանավի սարքավորումները, այդ թվում նաև վթարա-

փրկարարային, սարքին են և տեղադրված են նախատեսված ձևով 
կամ համապատսխան ձևով նշագրված են որպես անսարք, և 

 Օդանավը ունի գործող “Թռիչքային պիտանիության 
սերտիֆիկատ”, 

 Օդանավը սպասարկվում է ՔԱԳՎ կողմից հաստատված 
“Տեխսպասարկման ծրագիր”-ով: 

Կոմերցիոն ավիացիայի դեպքում ի լրում վերոհիշյալ պահանջների. 



Թռիչքային պիտանիության պահպանան կազմակերպությունների  
սերտիֆիկացման ուղեցույց 

Guidance document for CAMO certification 
                

Հրատարակություն. 01                                                                                                                                                                                             էջ 
Վերանայում` 00  

Ամսաթիվ. 04.05.2015   

2

 Շահագործողը պետք է նաև սետիֆիկացված լինի որպես 
“Օդանավ շահագործող”, 

 Սետիֆիկացված լինի որպես ՓԱՐՏ-145 տեխսպասարկման 
կազմակերպություն կամ ունենա պայմանագիր համապատասխան 
կազմակերպության հետ:   

Շահագործողը օդանավերի թռիչքային պիտանիությունը ապահովելու 
համար իր կազմում պետք է ունենա թռիչքային պիտանության 
պահպանման ստորաբաժին, որը պետք է անցած լինի սերտիֆիկացում և 
ընդգրկված լինի նրա “Օդանավ շահագործաղ”-ի սերտիֆիկատում: 
Շահագործողի կողմից օդանավի թռիչքային պիտանիության 
երկարաձգման (Airworthiness review authorization) գործառույթի 
իրականացում չի նախատեսված: Այն իրականացվում է ՔԱԳՎ-ի կողմից:   

 
Յուրաքանչուր շահագործվողի օդանավի համար թռիչքայի 

պիտանիության կազմակերպությունը պարտավոր է. 
 Մշակել և վերահսկել “Տեխսպասարկման ծրագիր” և նրա 

կատարումը, ներառյալ նաև “Հուսալիության ծրագիր”-ը; 
 Ներկայացնել “Տեխսպասարկման ծրագիր”-ը (ՏԾ)  և նրա 

լրացումները ՔԱԳՎ հաստատման; 
 Ղեկավարել վերանորոգումների և մոդիֆիկացիաների 

գործընթացը; 
 Ապահովել տեխսպասարկման կատարումը համաձայն ՏԾ-ի և 

ստանալ օդանավի շահագործման թույլտվությունը (Release to 
Service) համաձայն ՓԱՐՏ-145-ի պահանջների; 

 Ապահովել բոլոր Թռիչքային Պիտնիության Դիրեկտիվների 
(ԹՊԴ)  հաշվառումը և նրանց կատարումը; 

 Ապահովել տեխսպասարկման ժամանակ հայտնաբերված կամ 
հաղորդված անսարքությունների վերացումը հավանություն 
ստացած տեխսպասարկման կազմակերպությունների կողմից; 

 Կորդինացնել պլանավորվող տեխսպասարկումները, ԹՊԴ-ի; 
կատարումը, սահմանափակ ժամկետ ունեցող մասերի փոխումը 
և լրաչուցիչ աշխատանքների կատարումը, 

 Հետևել փաստաթղթերին և արխիվացնել դրանք, 
 Ապահովել օդանավի զանգվածի և ծանրության կենտրոնի 

փաստագրման համապատասխանությունը իրական վիճակին: 
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     Համաձայն ՓԱՐՏ-Մ-ի M.A.305 և М.А.306 կետերի պահանջների 
շահագործողը պետք է ապահովի օդանավի թռիչքային պիտանիության 
բոլոր փաստաթղթերի առկայությունը, լրացումը և պահպանումը. 

 Օդանավի գրանցամատյանները TLB, бортовые журналы), 
 Օդանավի, շարժիչների, օժանդակ շարժիչի գրանցամատյաննրը 

LB, формуляры), հավանություն ստացած համապատասխան 
համակարգչային ծրագրով վարելու դեպքում` առնվազն ամիսը 
մեկնգամ տվյալները մուտքագրել թղթային գրանցամայտաններ), 

 Քարտ-կարգագրերը, տեխսպասարկման ընդացքում կատարված 
աշխատանքների փաթեթները, 

 ԹՊԴ և Բուլլետենների ստատուսները, 
 Օդանավի թռիչքաժամերի և սահամափակ ժամկետով 

բաղադրամասերի ժամերի  հաշվառման աղյուսակները, 
 և այլն:  

 
 

 
       Այն դեպքում երբ շահագործողը չունի սերտիֆիկացված 
տեխսպասարկման կազմակերպություն, նա պետք է կնքի պայմանագիր 
հավաստագրված ՓԱՐՏ-145 կազմակերպության հետ: Պարբերական և 
գծային տեխսպասարկուների պայամանգրերը պետք է լինեն ընդունելի 
ՔԱԳՎ-ի համար: 
        Սակայն եթե կա անհրաժեշտություն իրականացնելու 
չպլանավորված աշխատանքներ` կարող են կնքվել մեկ անգամյա 
պայմանագրեր: 
 
 
 

 
 

2.2 Թռիչքային պիտանության որոշ գործառույթների փոխանցում                  
 

Թռիչքային պիտանիության պահպանման որոշ գործառույթներ 
թույլատրվում է փոխանցել այլ հավանության արժանացած 
ենթակապալաու կազմակերպությունների: Փոխանցումը արվում է 
պայմանագրի կնքմամբ, որի դրույթները պետք է լինեն համաձայնեցված 
ՔԱԳՎ հետ: Գործառույթների փոխանցումը այլ կազմակերպության, 
անկախ պայամանագրի դրույթներից, չի ազատում շահագործողին 
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օդանավի թռիչքային պիտանիության համար պատասխանատվություն 
կրելուց: Ընդունված պահանջների կտարման համար շահագործողը պետք 
է համոզվի, որ ենթապայամանգրային կազմակերպությունը 
համապատասխանում է Փարտ-Մ-ի  M.A. Ենթաման G-ի պահանջներին:  

Օդանավի թռիչքային պիտանիության պահպանման ամբողջական 
պատասխանատվությունը իր վրա վերապահելու նպատակով 
շահագործողը պետք է սահմանափակվի միայն հետևյալ գործառույթների 
փոխանցմամբ. 

1. ԹՊԴ վերլուծություն և կատարման պլանավորում; 
2. Սերվիս բուլլետենների վերլուծություն; 
3. Հուսալիության վերլուծություն; 
4. Շարժիչների պարամետրների վերլուծություն; 
5. ՏԾ և նրա փոփոխությունների մշակում; 
6. Այլ խնդիրներ, որոնք չեն սահմանափակում շահագործողի 

պատասխանատվությունը և համձայնեցված են ՔԱԳՎ հետ: 
Ենթակապառալու կազմակերպության կաղմից կատարված 

աշխատանքների վերահսկամն պահանջը շահագործողի կողմից պետք է 
նկարագրված լինի կողմերի միջև կնքված պայամանգրում: Ավելի 
մանրամասն փոխանցման գործընթացին ծանոթանալու համարխորհուրդ 
է տրվում  ուսումնասիրել ՓԱՐՏ-Մ-ի, Հավելված II կետ M.A.201 (h)(1)-ի 
համար: 

 
 
 
 
 

 

3 Սերտիֆիկացման գործընթաց 

3.1Հայտի ներկայացում 
 
Շահագործողը Թռիչքային պիտանության պահպանման 

կազմակերպության (ԹՊՊԿ) սերտիֆիկացման համար ՔԱԳՎ է 
ներկայացնում հայտ (Հավելված 13.1 կամ Հավելված 13.10` ՓԱՐՏ-Մ, 
ենթամաս Ֆ-ի դեպքում) ինչպես նաև պաշտոնակատարների  կողմից 
լրացված ձևաթղթերը (Հավելված13.2): 

Առաջին անգամ սերտիֆիկացվելիս հայտատուն հաստատման համար 
պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերի փաթեթը. 

1. Թռիչքային պիտանիությունպահպանման ձեռնարկ (ԹՊՊՁ); 
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2. ՏԾ յուրաքնչյուր օդանավի համար; 
3. Տեխսպասարկման պայմանագիր ՓԱՐՏ-145 կազմակերպության 

հետ  (անհրաժեշտություն դեպքում) 
Վերոհիշյալ փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել սևագիր 

տարբերակով, քանի որ ուսումնասիրությունների արդյունքում կարող են 
առաջանալ դրանցում փոփոխություններ կատարելու անհարժեշտություն: 
Ցանկացած դեպքում մինչև բոլոր փաստաթղթերը չհամաձայնեցվեն և 
չհաստատվեն, կազմակերպության սերտիֆիկացման կամ 
փոփոխությունների գործընթացը դրական ավարտ չի կարող ունենալ: 

 
 

3.2 Փաստաթղթերի ուսումնասիրություն 
 

Հայտատուի ներկայացված տեղեկատվությունը ԹՊՎ-ի կողմից 
օգտագործվում է կազմակերպության թռիչքային պիտանիության և 
տեխսպասարկման համակարգի վերլուծության համար: Մինչև հայտի 
տալը շահագործողի կաղմից ձեռնարկված պետք է լինեն բոլոր 
միջոցառումները օդանավի գծային և պարբերական սպասարկումը 
ապահովելու համար: Հայտատուն պետք է ներկայացնի 
տեխսպասարկումը իրականացնող կազմակերպությունների մասին 
սպառիչ տեղեկատվություն: 

 

 
 
 
 
3.2.1 ԹՊՊՁ ուսումնասիրություն 
 
ԹՊՊՁ-ն ենթակա է ուսումանսիրության և հաստատման Գլխավոր 

վարչության կողմից ԹՊՊԿ առաջնային սերտիֆիկացման կամ 
փոփոխություններ մտցնելիս: ԹՊՊՁ կամ նրա փոփոխությունները  
Գլխավոր վարչություն պետք է ներկայացվեն թղթային տարբերակով: 

ԹՊՊՁ ուսումնասիրության ժամանակ ուշադրություն է դարձվում նրա 
ձևաչափի և բովանդակության համապատասխանությանը ներկայացվող 
պահանջներին (Հավելված 13.9, Հավելված V կետ AMC M.A.704-ի համար): 

ԹՊՊՁ-ի ուսումնասիրությունից հետո հայտատուն տեղեկացվում է 
թերությունների առկայության մասին, անհրաժեշտությաւն դեպքում նշվում 
են նաև դրանց վերացման ժամկետները: 
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ԹՊՊՁ-ի հետագա լրացումները և փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելու 
համար, նրանք նույնպես պետք է ուսումանսիրվեն և հաստատվեն 
Գլխավոր վարչության կողմից:  

Սակայն, ԹՊՊԿ թույլատրվում է ԹՊՊՁ-ում կատարել աննշան 
փոփոխություններ և լրացումներ, որոնք ունեն խմբագրական բնույթ և չեն 
փոխում ձեռնարկի բովանդակությունը` ՓԱՐՏ-Մ-ին 
համապատասխանության առումով: Տվյալ գործընթացի կիրառման համար 
այն պետք է նկարագրված լինի ձեռնարկում և հավանության արժանացած 
Գլխավոր վարչության կողմից: Այդպիսի փոփոխությունների կամ 
լրացումների մասին Գլխավոր վարչությունը պետք է տեղեկացվի 
հնարավորինս կարճ ժամկետում: Տեղեկությունը ստանալուց հետո 
Գլխավոր վարչությունը գրավոր տեղեկացնում է ընկերությանը ստացման 
վերաբերյալ: 

ՔԱԳՎ ԹՊ վարչությունը հաշվառում են կազմակերպությունների 
ԹՊՊՁ-ների հրատարակությունները և նրանցում արված 
փոփոխությունները: 

 
 
 
 

3.2.2 ՏԾ ուսումնասիրություն 
 
ԹՊՊԿ-ը վերահսկման տակ գտնվող յուրաքանչյուր օդանավի համար 
պարտավոր է. 

1. Մշակել և վերահսկել ՏԾ կատարումը ներառյալ հուսալիության 
ծրագիրը (եթե կիրառելի է); 

2. Մշակել ՏԾ-ի հետագա փոփոխություններ և լրացումներ; 
3. Ապահովել օդանավի տեխսպասարկումը համաձայն ՏԾ-ի:  
 
ՏԾ-ը, ինչպես նաև նրա հետագա լրացումները և փոփոխությունները 

պետք է ներկայացվեն ՔԱԳՎ ուսումնասիրությունների և հաստատման 
համար: ԹՊՊԿ պետք է պարբերաբար վերանայի ՏԾ-ը նրա 
համապատասխանությունը ձեռք բերված փորձի, ՔԱԳՎ և Տիպի 
սետիֆիկատ կրողի նոր առաջադրված պահանջներին ապահովելու հաար: 
ՏԾ-ը պետք է վերանայվի առնվազն տարի մեկ անգամ: Տարեկան 
պարբերական վերանայման ժամանակ պետք է հաշվի առնվեն նաև ՏԾ-ի 
կազմման համար բազային փաստաթղթերի նոր փոփոխությունները:  



Թռիչքային պիտանիության պահպանան կազմակերպությունների  
սերտիֆիկացման ուղեցույց 

Guidance document for CAMO certification 
                

Հրատարակություն. 01                                                                                                                                                                                             էջ 
Վերանայում` 00  

Ամսաթիվ. 04.05.2015   

7

Գործող Փարտ-21-ի պարտադիր պահանջները, պարբերական 
ստուգումները, մոդիֆիկացիաների և վերանորոգումների արդյունքում 
պահանջվող աշխատանքները պետք է ներառվեն ՏԾ: 

ՏԾ կազմելիս հիմնվում են  Տեխսպասարկման Խորհրդի 
Վերլուծությունների Հաշվետվության (MRBR), կամ Տեխսպասարկման 
Պլանավորման Փաստաթղթի (MPD), կամ Տեխսպասարկման Ռեգլամենտի 
(РТО) վրա, ինչպես նաև իր մեջ պետք է ներառի բաղադրամասերի 
սպասարկման պլանավորման  և ՔԱԳՎ լրացուցիչ պահանջները: 

Որոշ ՏԾ-ներ որոնք մշակված են համաձայն MPD-ի կարող են 
պարունակել նաև Հուսալիության ծրագիր, որը կհանդիսանա ՏԾ–ի 
անբաժան մասը: 

ՏԾ-ի մշակման ժամանակ անհրաժեշտ է համոզվել, որ այն 
համապատասխանում է տվյալ օդանավի թռիչքային պիտանիության 
պահպանման պահանջներին և շահագործման պայմաններին 
(շահագործման տարածաշրջան, բազավորման վայր, կլիմայական 
պայմաններ, պլանավորվող և փաստացի թռիչքաժամեր և այլն): 

ՔԱԳՎ-ն կարող է հաստատել անավարտ ՏԾ մինչև օդանավի 
շահագործումը սկսելը կամ նոր շահագործողի համար պայմանով, որ 
ժամանկավոր ՏԾ-ի գործողության ժակետը չի գերազանցի անավարտ ՏԾ-
ում չներառված աշխատանքների կատարման ժամկետները:  

ՏԾ-ում թերությունների առկայության դեպքում ընկերությունը գրավոր 
տեղեկացվում է դրանց մասին: Թերությունների բացակայության դեպքում 
ՏԾ-ը հաստատվում է ԹՊՎ պետի կողմից, որի մասին ընկերությունը 
գրավոր տեղեկացվում է: ՏԾ-ի մեկ օրինակը պահվում է ՔԱԳՎ 
Թռիչքային պիտանիության վարչությունում: 

Եթե ԹՊ վարչությունը գտնում է, որ տվյալ ՏԾ-ով օդանավի անվտանգ 
շահագործումը ապահոված չէ, ապա ՏԾ-ի կամ նրա բաղկացուցիչ մասի 
գործողությունը կարող է դադարեցվել կամ կասեցվել: 

Այդպիսի դեպքեր օրինակներ են. 
1. Օդանավի շահագործման ինտենսիվության փոփոխություն: 
2. ԹՊՊԿ-ը այլևս չի ապահովվում ՏԾ-ով նախատեսված 

աշխատանքների  ծավալի համապատասխանությունը օդանավի 
անվտանգ շահագործման պահանջներին: 

 
 

 
3.2.2.1 Հուսալիության ծրագիր 
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Մեծ օդանավերի համար (>5700կգ), երբ Տեխսպասարկման 

Պլանավորման Փաստաթղթը (MPD) կազմված է MSG-3 
տրամաբանությամբ, կամ, երբ կարևոր բաղադրամասերի համար չկան 
վերանորոգման հստակ ժամկետներ, ՏԾ-ն իր մեջ պետք է ներառի նաև 
Հուսալիության ծրագիր: 

 Հուսալիության ծրագրի նպատակն է ՏԾ-ում ներառված 
աշխատանքների, նրանց կատարման պարբերականության 
էֆեկտիվության որոշումը: Հուսալիության ծրագրի կիրառմամբ կարելի է 
փոփոխել պլանավորվաղ աշխատանքների կատարման 
պարբերականությունները:   

 
 
 
3.3 Կազմակերպության ստուգում 
 

 
Փաստաթղթերի ուսումնասիրություններից հետո, նրանցում 

թերությունների բացակայության պայմանով, ԹՊ վարչությունը 
իրականացնում է ԹՊՊԿ-ն անմիջական տեսչական ստուգում, 
ներկայացվող պահանջներին նրա համապատասխանությունը 
գնահատելու նպատակով: 

ԹՊՎ պետը նշանակում է տեսուչի կամ տեսչական խումբ ստուգումը 
իրականացնելու համար: 

Տեսչական ստուգումը սկսվում է կազմակերպության պատասխանատու 
ղեկավարի հետ հանդիպմամբ` թռիչքային պիտանիության պահպանման 
կազմակերպության կարևորության նրա պատկերացումը գնահատելու 
նպատակով: Հանդիպման վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն 
(Հավելված 15.11), որը ստորագրվում է մասնակիցների կողմից և կցվում է 
ընկերության սերտիֆիկացման փաթեթին: 

ԹՊՎ տեսչական ստուգման ընթացքում տեսուչներին պետք է ուղեկցի 
ընկերության ավագ տեխնիկական պատասխանատու պաշտոնյան: Դա 
անհրաժեշտ է որպեսզի ընկերության ղեկավարությունը տեղեկացված 
լինի տեսչական ստուգման ժաանակ արձանագրված բոլոր թերությունների 
մասին: ԹՊՊԿ պետք է ապահովվի աշխատողների համար 
համապատասխան պայմաններ (տարածք, կապ, սարքավորումներ, 
ջերմաստիճան, լուսավորություն և այլն), որոնք հնարավորություն կտան 
անձնակազմին լիարժեք կատարել իրենց պարտականությունները:  
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սերտիֆիկացման ուղեցույց 

Guidance document for CAMO certification 
                

Հրատարակություն. 01                                                                                                                                                                                             էջ 
Վերանայում` 00  

Ամսաթիվ. 04.05.2015   

9

Կազմակերպությունը պետք է ապահովի տեխնիկական գրադարանի և 
փաստաթղթերի ուսումնասիրությունների համար սենյակի առկայությունը: 

Ստուգումը իրականացնելիս տեսուչը պետք է ղեկավարվի ԹՊՎ 
ձեռնարկով, ԹՊՊՁ-ով, ԵԱՍԱ կանոնակարգով և ուղեցույց նյութերով: 

Տեսչական ստուգման ավարտից հետո ՔԱԳՎ ԹՊ վարչությունը 
կատարում է արձանագրված թերությունների վերլուծություն, 
թերությունների մակարդակները որոշելու նպատակով: 

Հայտատուն տեղեկացվում է արձանագրված թերությունների 
վերաբերյալ ստուգման ավարտից հետո երկու շաբաթվա ընթացքում: 
Թերությունների վերացման մասին գրություն ստանալուց հետո, 
հայտատուն գրավոր տեղեկացվում է կատարված աշխատանքների 
ընդունելիության  վերաբերյալ (բավարար են, թե ոչ):    

 
ՆՇՈՒՄ. ԹՊՊԿ-նը առաջին անգամ սերտիֆիկացվելիս բոլոր 

արձանագրված թերությունները պետք է վերացնի միչև սերտիֆիկատ 
ստանալը: 
 
 

 
 
 
 
3.4 Սերտիֆիկատի ստացում 

 
    Տեսչական ստուգումների բավարար արդյունքների դեպքում ԹՊ 
վարչությունը շնորհում է սերտիֆիկատ ԹՊՊԿ-յանը (Հավելված 13.4): 
Սերտիֆիկատը ունի նաև հավելված, որում նշվում են թույլատրված 
աշխատանքների ծավալները: 
  Սերտիֆիկատը կարող է տրվել հետևյալ գործողության ժակետներով. 

1. Սահմանփակ ժամկետով, կապված Օդանավ շահագործողի 
սերտիֆիկատի գործողության ժամկետի հետ: 

2. Անսահմանփակ ժամկետով հետևյալ դեպքերում. 
 Օդանավ շահագործողի սերտիֆիկատը անժամկետ է; 
 ԹՊՊԿ համապատասխանում է ՓԱՐՏ-Մ-ի պահանջներին, հաշվի 

առնելով 3.3 և 4.2 կետերի` թերությունների վերացումների հետ 
կապնված պայմանը; 
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 Ապահովում է ԹՊՎ աշխատակիցների մուտքը կազմկերպության 
տարածք, ընդունված պահանջներին համապատասխանությունը 
որոշելու նպատակով; 

 Սերտիֆիկատի գործողությունը կասեցված կամ դադարեցված չէ: 
 
 

 
 
4 Փոփոխություններ ԹՊՊ կազմակերպությունում 
 
ՔԱԳՎ-ն պետք է տեղեկացված լինի  ԹՊՊԿ-ում պլնավորվող 

ցանկացած փոփոխության մասին, որի իր հերթին կապահովի 
կազմակերպության համապատասխանությունը ընդունված 
պահանջներին: Փոփոխությունները ՔԱԳՎ-ին չհայտնելու փաստը կբերի 
ԹՊՊԿ սերտիֆիկատի հետ կանչման: 

ՔԱԳՎ-ն նախօրոք պետք է տեղեկացված լինի հետևյալ պլանավորվող 
փոփոխությունների վերաբերյալ, ուսումնասիրելու և հաստատելու 
նպատակով. 

1. Կազմակերպության անվանումը; 
2. Կազմակերպության գտնվելու վայրը; 
3. Կազմակերպության ստորաբաժանումների գտնվելու վայրերը; 
4. Պատասխանատու ղեկավար; 
5. Ցանկացած ղեկավար պաշտոնյա համաձայն M.A.606(b) կետի; 
6. Արտադրական տարածքներ, գործընթացներ, թույլատրվող 

աշխատանքներ և անձնակազմ, որոնց փոփոխությունը կարող է 
անդրադառնալ Սերտիֆիկատի գործողության վրա: 

 
 

Վերոնշված փոփոխոիթյունները ԹՊՊՁ-ի լրացումներ կամ 
փոփոխություններ են պահանջում` ՔԱԳՎ-ի համապատասխան 
ուսումնասիրության և հաստատումից հետո: Գլխավոր վարչությունը իր 
հերթին կարող է առաջադրել լրացուցիչ պայմաններ և սահմանփակումներ 
փոփոխությունների գործողության ժամանկահատվածով: 

Եթե կազմակերպությանը նախօրոք հայտնի չեն անձնակազմի մասով 
փոփոխությունների մանրամասնությունները, ապա պարզելուց հետո 
Գլխավոր վարչությունը տեղեկացվում է հնարավորինս սեղմ ժամկետում: 

ԹՊՊԿ-ը պետք է վարի ԹՊՊՁ-ում արված փոփոխությունների 
հաշվառման ցուցակ: 
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Guidance document for CAMO certification 
                

Հրատարակություն. 01                                                                                                                                                                                             էջ 
Վերանայում` 00  

Ամսաթիվ. 04.05.2015   

11

 
 
5. Սերտիֆիկատի սահմանափակում, կասեցում և դադարեցում 
 
ՔԱԳՎ ԹՊ վարչությունը նախաձեռնում է հետևյալը. 

1. Կասեցնում է ԹՊՊԿ սերտիֆիկատը վտանգավոր 
անհամապատասխանությունների առկայության փաստագրման 
դեպքում, կամ 

2. Սահմանափակում, կասեցնում կամ դադարեցնում է 
սերտիֆիկատը 6.2 մասում նկարագրված դեպքերում: 

 
    Կասեցման կամ դադարեցման դեպքում սետիֆիկատը ենթակա է 
վերադարձման ԹՊ վարչություն: Այն ԹՊՎ վերադարձվում է նաև 
ժամկետի ավարտից հետո: 
 

 
     6. Թռիչքային պիտանիության պահպանման վերահսկում  

 

6.1 Ստուգումների իրականացում 
  
ՔԱԳՎ իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում 

գարանցված օդանավերի թռիչքային պիտանիության պահպանման 
վերահսկումը և ոչ մի պայմանով այդ իրավասությունը չի փոխանցում 
օդանավերի սեփականատերերին, շահագործողներին, ԹՊՊԿ-ներին կամ 
տեխսպասարկման կազմակերպություններին:  

Թռիչքային պիտանիության վարչությունը ՔԱԳՎ ստորաբաժանումն է, 
որը իարվասու է իրականացնել վերոհիշյալ վերահսկման  գործառույթը: 

Այդ նպատակով ԹՊՎ մշակում է ԹՊՊԿ-ների և նրաց կողմից 
վերահսկվող օդանավերի տեսչական ստուգուներ իրականացնելու 
ժամանակացույց, որպեսզի համուզվի, որ պահպանվում են ԹՊՎ 
ձեռնարկի և սույն ուղեցույցի 1-ին կետի բոլոր պահանջները: 
Ժամանակցույցում նշվում են նախորդ և պլանավորվող ստուգումների 
օրերը:   

ԹՊՊ յուրաքանչյուր կազմակերպություն անցնում է ամբողջական 
ստուգում հետևյալ նշված ժամանկահատվածներում. 

1. Եթե ԹՊՊԿ-յան սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը 24 ամիս 
է, ապա ստուգումը իրականցվում է սերտիֆիկատի գործողության 
ժամկետի ընթացքում: 
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2. Եթե ԹՊՊԿ-յան սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը 24 ամիս 
է կամ ավելի, կամ տրված է անսահմանափակ ժամկետով, ապա 
ամբողջական ստուգումները արվում են 24 ամիսը չգերազանցող 
ժակետում: 

 
ՀՀ գրանցված օդանավերը տեսչական ստուգումներ են անցնում 

ստուգումների ժամանկացույցի համաձայն, որը չպետք է գերեզանցի 24 
ամիսը: Ստուգումների արդյունքների մասին շահագործողը տեղեկացվում 
է գրավոր: ԹՊՎ-ն հաշվառում է բոլոր թերությունները, ինչպես նաև 
նրանց վերացման նպատակով արված աշխատանքները: 

 Կազմակերպությունում արձանագրված թերությունների մասին 
պատասխանատու ղեկավարի տեղեկացվածությունը որոշելու համար, 24 
ամիսը չգերազանցող ժամկետում, կազմակերպվում է հանդիպում նրա 
հետ և կազմվում համապատասխան արձանագրություն:  

Տեսչական ստուգումները կարող են արվել նաև փուլային տարբերակով, 
որոնք միասին կազմում են ամբողջական ստուգում: Այդ դեպքում 
յուրաքանչյուր փուլի ստուգման ծրագրում նշվում են ստուգման կետերը: 

 
 

Այն դեպքում երբ շահագործողը որոշ թռիչքային պիտանիության 
պահպանման գործառույթներ իրականցնում է պայմանագրային 
հիմունքներով, ապա պայմագրային կազմակերպությունները նույպես 
ենթակա են ՔԱԳՎ կողմից ստուգուների 24 ամիսում առնվազն մեկ 
անգամ հաճախականությամբ: 

ԹՊՎ տեսչական ստուգման ընթացքում տեսուչին պետք է ուղեկցի 
շահագործողի ավագ տեխնիկական պատասխանատու պաշտոնյան: 
Պայմանագրայաին կազմակերպության ստուգման ժամանակ 
արձանագրաված թերությունների մասին տեղեկացվում է շահագործող 
ընկերությունը, որն էլ պատասխանատու է թերությունների վերացման 
համար:  
 

 
 
6.2 Միջոցառումներ կախված թերությունների մակարդակից  
 
Թերությունները, որոնք արձանագրվել են ԹՊՊԿ սերտիֆիկացման 

կամ պլանավորված ստուգման ժամանակ, պետք է դասակարգվեն: 
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Կախված  թերությունների լրջությունից նրանք բաժանվում են երկու 
մակարդակի. 

1. I-ին մակարդակի թերություն-ցանկացած լուրջ 
անհամապատասխանություն ՓԱՐՏ-Մ-ի պահանջներին, որը 
ազդում է թռիչքների անվտանգության վրա; 

2. II-րդ մակարդակի թերություն-ցանկացած լուրջ 
անհամապատասխանություն ՓԱՐՏ-Մ-ի պահանջներին, որը 
թռիչքների անվտանգության վրա կարող է ունենալ լուրջ 
ազդեցություն: 

 
 
Թռիչքային պիտանիության պահպանկման գործընթացի վրա ազդող 

թերությունների հայտնաբերման դեպքում ԹՊ վարչությունը 
նախաձեռնում է հետևյալը. 

1. I-ին մակարդակի թերության դեպքում ԹՊՊԿ սերտիֆիկատի 
մասնակի կամ ամբողջական անհապաղ կասեցում, 
սահմանփակում կամ դադարեցում կախված թերության բնույթից, 
մինչև որ չձեռնարկվեն համապատասխան միջացառումներ 
թերության  և նրա պատճառած հետևանքների վերացման համար: 

2. II-րդ մակարդակի թերության դեպքում ԹՊ վարչությունը, 
կախված թերության բնույթից, նշանակում է ժամկետ դրա 
վերացման համար, որը չպետք է գերազանցի 3 ամիսը: ԹՊՎ 
կարող է այդ ժամկետը երկարաձգել շահագործողի մոտ 
թերության վերացման  ընդունելի գործողությունների նախագիծ 
լինելու դեպքում:  

 
ԹՊՊԿ-ը հայտնաբերված թերությունների վերաբերյալ տեղեկացվելուց 

հետո, մշակում է նրանց վերացուների գործողությունների նախագիծ և 
վերցնելուց հետո ՔԱԳՎ ներկայացնում վերացումները հավաստող 
փաստաթղթերը: 

Եթե շահագործողը տրված ժամկետում թերությունները չի վերացնում, 
ապա նրա ԹՊՊԿ և ՕՇ վկայականները կասեցվում կամ դադարեցվում են: 

 
 

 
6.3 Օդանավերի թռիչքային պիտանիության ստուգում 
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ՀՀ պետռեգիստրում գրանցված օդանավերի թռիչքային 
պիտանիության ստուգումները իրականացվում են կիսամյակային 
ստուգուների պլանի համաձայն, ինչպես նաև օդանավի թռիչքային 
պիտանիության սերտիֆիկատի ժակետի երկարացման կամ առաջնային 
տրման ժամանակ: Ստուգուների պլանը կազմելիս հաշվի է առնվում 
ռեգիստրում գրանցված օդանավերի քանակը, նախորդ ստուգուների 
արդյունքները: Ստուգումների նպատական է օդանավերի տեխնիկական 
վիճակի որոշումը, շահագործողի կողմից նրանց պատշաճ վերահսկման և 
պահպանման գնահատումը: Ստուգուների նպատակն է նաև որշել 
շարունակու’մ են թռիչքային պիտանիության համար պատասխանատու 
պաշտոնյաները և կազակերպությունները համապատասխանել 
սերտիֆիկացման պայամաններին, թե ոչ: 

Թերությունների արձանագրման դեպքում արվում է դրանց 
պատճառների վերլուծություն: Շահագործողը գրավոր տեղեկացվում է 
դրանց մասին: Անհրաժեշտության դեպքում Գլխավոր վարչությունը կարող 
է նշանակել ժամկետներ դրանց վերացման համար:  

Եթե թերությաունների վերլուծությունը պարզում է 
անհամապատասխանություն ՓԱՐՏ-Մ-ի պահանջների հետ, ապա 
կիրառվում են 4.2 կետում նշված միջոցները: 
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Հավելված 13.7 

Կազմակերպության սերտիֆիկացման բլոկ-սխեման 

НАЧАЛО 

Выдача/изменение сертификата 
организации по поддержанию 

лётной годности 

Встреча с руководством организации и 
проверка организации. Проверка парка ВС 

(при необходимости) 

Заявка заполнена правильно?
Сопровождающая 

документация полная и 
верная? 

   Получение  заявки 
          в ГУГА РА 

 

    Сертификация        
первоначальная? 

Да 

Уведомление  
заявителю 

 
Архивирование 

 

КОНЕЦ 

Недостатки 
есть? 

 

Да 

Нет Устранение 
недостатков со 

стороны заявителя

Да

Информация заявителю об  
отклонении заявки и необходимости

 принятия корректирующих мер.  
 

Да

Н
ет

 

Частичное или полное 
приостановление, 
ограничение, отзыв 

Сертификата организации 

Недостатки I 
уровня? 

Да 

Отказ в выдаче или отзыв 
Сертификата организации и 

Недостатки устранены в 
установленные 

Нет 

сроки? Сертификата Эксплуатанта 
(при сертификации по Part-M)

1
Н
ет

 

Н
ет

 

Установление сроков устранения недостатков 
и уведомление заявителя о необходимости 

принятия корректирующих мер.  
Принятие плана мероприятий заявителя. 

Устранение недостатков со
стороны заявителя и 
уведомление ГУГА РА 

Недостатки устранены  
полностью и в 
установленные 

сроки?

Нет

 1 

Да

Уведомление  
заявителю 
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