
Ձև4
  Հայտատու կազմակերպությանն օդային երթևեկության կազմակերպման  գործունեության  սերտիֆիկացման

(  )թույլտվություն տալու     տեսական և գործնական ուսումնասիրությունների
հարցաթերթիկ 

-----------------------------------------------------------------------------
(կազմակերպության անվանումը)

/Հ հ Ուսումնասիրության
 ենթակա հարցը

Համապատասխանություն
  ը սահմանող իրավական

/ակտը պահանջը

Համապատասխանության
ուսումնասի  րմանն ուղված

հարցերը

Համապատասխանությունը
Նշումներ/Այո Ոչ Հավաստումը

1 2 3 4 5 6 7
1. , Կառուցվածքը աշխատակիցն    (  6-  , 2- , 3-երի մասնագիտական պատրաստվածությունը Կարգի րդ կետ րդ րդ ենթակետեր)
1.1 Օդային երթևեկության

սպասարկումն
( `  )այսուհետ ՕԵՍ
իրականացնող

/կազմակերպության
ստորաբաժանման
( `այսուհետ

)Կազմակերպություն
կառուցվածքը

ՔԱԳՎ պետի հրաման N-
165-Ն առ.20.10.2004թ.
2-  րդ գլուխ
Օ   ԵՍ խնդիրները և
տեսակները

1. Կազմակերպության 
հաստատված 
կառուցվածքը

2.   ՕԵՍ իրականացվող
`տեսակները

• օդային երթևեկության 
կար-գավարական 
սպասարկումը

• թռիչքատեղեկատվական
սպասարկումը

•  վթարային
 ահազանգումը

3. Իրականացվող 
գործառույթ-ներն ըստ 
ՕԵՍ տեսակների`

•  շրջանային
 կարգավարական

սպասարկում
•  մոտեցման

 կարգավարական
սպասարկում

•  աերոդրոմային
-  կարգավա րական

սպասարկում
• թռիչքատեղեկատվական
սպասարկում

•   վթարային ահազանգում
( )ազդարարում

1.2
Կազմակերպության
անձնակազմի
համալրվա-ծությունն
ըստ իրականաց-վող
գործառույթների և
տեսակների

   ՔԱԳՎ պետի հրաման
N-165-  .20.10.2004 . Ն առ թ
2-րդ գլուխ
Օ   ԵՍ խնդիրները և
տեսակները

1.  Ստորաբաժանումների
 հաստիքային ցուցակները

2.  Անձնակազմի
-համալրվածու թյունն ըստ 

հաստիքացուցակի 

1 2 3 4 5 6 7



1.3 Կազմակերպության
ՕԵՍ կարգավարական
անձնակազմի
մասնագիտական
պատրաստվածությունը

   ՔԱԳՎ պետի հրաման N41-
 .13.03.2006 . 4-Ն առ թ րդ, 8-րդ

կետեր ՕԵՍ կարգավարի
գործունեություն իրակա-
նացվում է բացառապես
Գլխավոր վարչության
կողմից տրված կամ
ճանաչված վկայական
կրող անձի կողմից
Հավելված 1   գլուխ Գ 9-րդ
կետ Գիտելիքների ու
գործնական
հմտությունների
գնահատման
ընթացակարգերը
փաստաթղթավորվում են
Հավելված 3
Կարգավարների

- ,վկայական ներին
 որակավորմանն ու

փորձառությանը
ներկայացվող
պահանջների

-առանձնահատ
 կությունները

1. ՕԵՍ  -իրականացնող կար
 գավարների գործող 

վկայականները
2.  Կարգավարների

-   վկայական ների նիշերի
-համապատաս

 խանությունը
-  հաստիքացու ցակով

 -սահմանված գործա
ռույթներին

3.  Հրահանգիչների հատուկ
  նիշերի տրման հիմքերը

4.  Կարգավարական
-  գրքույկնե րի վարումը

5.   Փաստացի աշխատած
-    ժամե րի հաշվառումը և

-  համապա տասխան
գրառումները

6. Պաշտոնն  երի
նշանակման

 կարգավարական
-  `անձնակազ մի հիմքերը

•  ավագ կարգավարների
•  թռիչքների ղեկավարների
•  կառուցվածքային

-  ստորաբա ժանման
ղեկավարի

1.4 Կազմակերպության
ՕԵՍ կարգավարական
անձնակազմի
մասնագիտական
պատրաստվածության
պահպանումը

   ՔԱԳՎ պետի հրաման N41-
 .13.03.2006 .Ն առ թ

Հավելված 1   գլուխ Գ 1-ին
կետ
ՕԵԿ կարգավարների
մասնա-գիտական

-համապատասխա նության
շարունակական

 ապահովման և
 գնահատման նպատակով
-Կազմակերպու թյունում

  -ներդրվում է կարգա
վարների
մասնագիտական
համապատասխանության

 ապահովման և
 գնահատման համակարգ

1. Կարգավարների 
օպերատիվ 
փորձառության 
պահպան  ման
միջոցառումները

2. Մ  ասնագիտական
համապա-
տասխանության 
պահպան-ման 
ընթացակարգերը

3. Ընթացիկ ուսուցման և
գիտելիքների
գնահատման
միջոցառումները

4. Ընդհանուր
մասնագիտա-կան
ուսուցման և գիտելիքնե-
րի գնահատման ընթացա-
կարգերը`

•Տեսական ուսուցման
դասըն-թացների



անցկացումը
•Գործնական
հմտությունների
գնահատմանն ուղղված
միջոցառումներ

1 2 3 4 5 6 7
2. Միջնաժամկետ ռազմավարական ծրագիրը և մոտակա տարվա ծրագիրը (Կարգի 6-րդ կետ, 2-րդ ենթակետ)
2.1 Կազմակերպության

գործունեության
միջնաժամկետ
ռազմավարական
ծրագիրը

  ՀՀ ՊԳԿՎ պետի N65Ն
 10.06.10 .հրաման թ

Պետական
մասնակցությամբ
առևտրային

-կազմակերպու թյունների
 -հնգամյա զարգաց ման

  : գործարար ծրագրի ձևը

 EU  regulationԵվրոմիության
1035/2011  Provision  of
navigation  services
(աերոնավիգացիոն
սպասարկման ապահովում)
կանոնակարգը 2.2.1 կետ

 -Աերոնավիգացիոն ծառայու
 թյուններ մատուցողները

-    մշա կում են առնվազն հինգ
  տարվա բիզնես պլան

1. Կազմակերպության
-  ֆինան սատնտեսական

ցուցանիշերը
2. Զարգացմանն  ուղղված

 անհրաժեշտ
միջոցառումները

3.   Ռիսկերի գնահատումը և
 մեղմացման

միջոցառումները
4.   Ծրագրի ֆինանսական
վերլուծությունը

5.   Զարգացման ծրագրի
-  ակն կալվող արդյունքերը

6.  Ծրագրի
-համապատասխա

  նությունը ազգային
ծրագրին

2.2 Կազմակերպության
գործունեության գալիք
տարվա ծրագիրը

Եվրոմիության EU regulation
1035/2011  Provision of
navigation services
(աերոնավիգացիոն
սպասարկման ապահովում)
կանոնակարգը 2.2.2  կետ
Աերոնավիգացիոն
ծառայություններ
մատուցողները մշակում են
տարեկան ծրագիր

1.  
Համապատսախանությու

  նը միջնաժամկետ
ծրագրին

2.  Միջնաժամկետ ծրագրից
-  , շե ղումների դեպքում

 դրանց հիմնավորումը
3.   Անվտանգության

-  մոնիտո րինգի
արդյունքները

4.    Ֆինանսական վիճակը և
վերլուծությունը

5. Ֆինանսատնտեսական 
գոր-ծունեությունը, 
հիմնադրամնե-րի 
ձևավորումը, պարտավո-
րությունների կատարումը 
և հիմնական միջոցների 
վերա-զինմանն ուղղվող 
միջոցները

3. Թռիչքների անվտանգության ապահովման ընթացակարգեր (Կարգի 6-րդ կետի 4-րդ ենթակետ)
3.1 Թռիչքների   N165-ՔԱԳՎ պետի Ն Թռիչքների



անվտանգության
ապահովումը

  20.10.04 .  28-հրաման առ թ
  րդ կետ Իրականացվո  ւմ են

թռիչքների
անվտանգության

 ընդունելի մակարդակի
 ապահովմանն ուղղված

միջոցառումներ

անվտանգության
մակարդակի

 ապահովմանն ուղղված
միջոցառումները
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3.2 Թռիչքների

անվտանգության
կառավարումը

  N165-ՔԱԳՎ պետի Ն
  20.10.2004 .հրաման առ թ

30-   րդ կետ Թռիչքների
անվտանգությանն

 առընչվող հարցերի
 բավարար լուծմանն

 :ուղղված միջոցառումներ
-   19 ԻԿԱՕ ի հավելված գլուխ

3  3.1.3կետ

1.  Թռիչքների
 անվտանգության

քաղաքականությունը
2.  Ռիսկերի

, բացահայտմանը
  գնահատմանը և

  նվազեցմանն ուղղված
գործառույթները

3.3 Անվտանգության
 գնահատումները և

 ռիսկերի նվազեցումը

  N165-ՔԱԳՎ պետի Ն
  22.05.2007 .հրաման առ թ

13-   րդ գլուխ Ռիսկերի
 գնահատումը և

նվազեցումը

1.  Փոփոխությունների
-  իրակա նացման

գործընթացը
2.  Անվտանգության

-   գնահատ ման և ռիսկերի
 նվազեցման գործընթացը

3.  Անվտանգության
  ընդունելի մակարդակի

հավաստումը
4. Համակարգի

գործունեության
նկատմամբ
կ  անխարգելիչ և

-վերահսկո ղական
միջոցառումները

3.4 Թռիչքների
անվտանգության
ուսումանսիրություններ

 ի գործընթացը

  N165-ՔԱԳՎ պետի Ն
  20.10.2004 .հրաման առ թ

12-  րդ գլուխ Թռիչքների
անվտանգության
ուսումանսիրությունը

1.  -Թռիչքների անվտանգու
  թյան կառավարման

-  համա կարգի
 -շրջանակներում ան

 հրաժեշտ
-  պատրաստվածու թյուն

 ունեցող անձնակազմը
2.  -Տեխնիկական սարքավո

  րումների աշխատանքի
 վերահսկողության

ընթացակարգը
3.  Անվտանգության

-  մակարդա կի
  վերահսկողության և

-  բարե լավման



միջոցառումները
3.5 Թռիչքների

անվտանգության
մակարդակի
վերահսկողությունը

  N165-ՔԱԳՎ պետի Ն
հրաման

 20.10.2004 . 11-  առ թ րդ գլուխ
Անվտանգության
մակարդակի
վերահսկողությունը

  ներառում է տվյալների
,  -հավաքումը գնա

,հատումը
ուսումնասիրումը

1.  Տվյալների
, -հավաքման վեր

,  լուծության գրանցման
ընթացակարգը

2.  Նշված գործունեության
-  ,հա մար իրավունքների

-պար տականությունների
 -ու մեխա նիզմների

սահմանումը

1 2 3 4 5 6 7
3.6 Ավիացիոն

իրադարձությունների
քննությունները

  N165-ՔԱԳՎ պետի Ն
  20.10.2004 . 44-հրաման առ թ

  րդ կետ Բոլոր
,իրադարձությունները

   որոնց վերաբերյալ զեկույց է
,  ներկայացվել ենթարկվում

  են մանրամասն ներքին
-  ( )քննու թյան գնահատման

1.  Խափանումնների
  վերաբերյալ զեկույցների

   ներկայացման սխեման և
ընթացակարգը

2.  Խափանումների
-   վերաբեր յալ զեկույցների

   ընդունման և գրանցման
ընթացակարգը

3.   Ներքին քննությունների
 անցկացման կարգը

4.   Ներքին քննություններ
-  անց կացնող

 մասնագետների
 պատրաստվածությունը

-  ներ կայացվող
պահանջները

3.7 Քննությունների
( - )գնահա տումների

-հաշվետվու թյունների
ներկայացումը

  N165-ՔԱԳՎ պետի Ն
  20.10.2004 .հրաման առ թ

46-   րդ կետ Քննությունների
 անցկացման և

հաշվետվությունների
-  կազմ ման ժամանակ

  -կարող է կի րառվել
 Եվրոկոնտրոլի ՏՈԿԱՅ

համակարգը

Քննությունների
 անցկացման և

հաշվետվությունների
-  կազմ ման ժամանակ

 կիրառվող համակարգը

4. Կազմակերպության ներքին կանոնակարգերը (Կարգի 6-րդ կետ, 6-րդ ենթակետ)
4.1 Օդային երթևեկության

սպասարկման
տեղական
հրահանգները

ՔԱԳՎ պետի N-165-Ն
հրաման առ.20.10.2004թ.
18- , 19-   20-  րդ րդ և րդ կետեր

  ՕԵՍ մարմնի կողմից
 մշակվող կանոնակարգերը

  ներառում են ՕԵՍ
 գործընթացում կիրառվող
 ընթացակարգը սահմանող

1.   ՕԵԿ կարգավարական
 համապատասխան

կետերը ըստ օ  դային
 -տարածքի դասա

կարգման
2.  Աերոդրոմային

-   կարգավա րական կետի
կանոնները



 տեղական հրահանգները 3.  Մոտեցման
-   կարգավարա կան կետի

կանոնները
4.  Շրջանային

-  կարգավարա կան
 կենտրոնի կանոնները

5. Տեղական 
հրահանգներում 

 կատարված
փոփոխություն-ների 
գրառումներ  ի և ՕԵՍ 
աշխատակիցներին 
իրազեկ-ման գործընթացը
6. Առանձնահատուկ 

-   պայման ներում և
 իրավիճակներում

  թռիչքների ՕԵԿ
 ապահովման

ընթացակարգերը

1 2 3 4 5 6 7
4.2  Օդային երթևեկության

 սպասարկման ձեռնարկ
  ՔԱԳՎ պետի N-165-Ն

  .20.10.2004 .հրաման առ թ
18-րդ կետ

  ՕԵՍ մարմնի կողմից
 մշակվող կանոնակարգերը

  ներառում են ՕԵՍ
 գործընթացում կիրառվող
 ընթացակարգը սահմանող

ձեռնարկը

1. Օ   դային տարածքի
դասա-կարգումը

2.  Աշխատատեղերում
-  անհրա ժեշտ

 -  փաստաթղթերի ցան կը
  -և օպերատիվ հրահանգ

  ների կիրառման
ընթացակարգը

3.    ՕԵՍ մատյանի վարման
ընթացակարգը

4.   ՕԵՍ գործառույթներն
  ըստ կագավարական

`կետերի
•աերոդրոմային
•մոտեցման
•շրջանային
5.   Դիտարկումների վրա

-  հիմ նված ՕԵՍ
6. Տարանջատումները
7. Թռիչքատեղեկատվակա

   ն ապահովումը և
-կոորդինա ցումը

8.  , Կապի խափանման
-   վթա րային և

 -արտակարգ իրավի
 ճակներում

-  գործողություն ների



ընթացակարգը
9.  Վթարային

 ազդարարման
ընթացակարգը

4.3 Դարձվացքաբանության
ապահովումը

-   4444ԻԿԱՕ ի ձեռնարկ
(Doc.4444) 12.1 կետ

 Կապի վարման
կանոնների
տիրապետումը

Ռադիոհեռախոսային
  կապի վարման և

-դարձվացքաբա նության
ապահովման
կանոնակարգը

4.4 ,  Ձայնային դիտարկման
 և տվյալների

փոխանցման
տեղեկությունների

 գրանցումը և
պահպանումը

  11Կոնվենցիա Հավելված
6-  րդ գլուխ

,  Կապի տվյալների
-  փոխանց ման և

 դիտարկման միջոցների
 տվյալների մշակման

-համա կարգերն
  ապահովվում են դրանց

 ձայնագրումը և
պահպանումը

Ձայնագրությունների
ապահովման և
պահպանման
ընթացակարգը

1 2 3 4 5 6 7
4.5  Չափման միավորների

համակարգը
ՔԱԳՎ պետի N-165-Ն
հրաման առ 20.10.2004թ. 2-

 րդ գլուխ
 Չափման միավորները

 Չափման միավորների
  սահմանումը և կիրառումը

4.6 Կարգավարական
-անձնա կազմի

պաշտոնեական
դրույթները

-   9426ԻԿԱՕ ի ձեռնարկ
(Doc.9426-AN/924)  4-  րդ Մաս
1.4 գլուխ
Պաշտոնների

-  նկարագրում ները և
-պատասխանատվու

թյունները

Անձնակազմի
պաշտոնեական

 դրույթներն ըստ
-կարգավարա կան

`կետերի
•աերոդրոմային
•մոտեցման
•շրջանային

4.7 Կարգավարական
-անձնա կազմի

 -հերթափոխի հանձնում
ընդունումը

-   9426 4-ԻԿԱՕ ի ձեռնարկ րդ
 1.7 Մաս գլուխ

 Հերթափոխի հանձնումը

Կարգավարական
-անձնակազ մի

 -հերթափոխի հանձնման
 ընդունման ընթացակարգը

5. Կազմակերպության որակի կառավարման համակարգը (Կարգի 6-րդ կետ, 7-րդ ենթակետ)
5.1  Որակի կառավարման

 ( )համակարգի ՈԿՀ
ապահովումը

Եվրոմիության EU  regulation
1035/2011  Provision  of
navigation  services
(աերոնավիգացիոն
սպասարկման ապահովում)
կանոնակարգը 3.2  կետ
Աերոնավիգացիոն -ծառա
յություն մատուցողները

-պար տավոր են ունենալ

1. Սահմանված և 
փաստաթղ-թավորված 
ՈԿՀ քաղաքա-
կանությունը

2. Սահմանված և 
փաստաթղ-թավորված 
ՈԿՀ ապահովման 
ընթացակարգերը

3. ՈԿՀ գործունեության 



որակի կառավարման
համակարգ

օբյեկ-տիվ 
վկայությունները ՈԿՀ 
կենսանուկության 
ապահով-ման 
վերահսկողությունը

4. Վերահսկողություն 
իրակա-նացնող 
աուդիտորների 
առկայությունը և նրանց 
նշանակման իրավական 
հիմքերը

5. ՈԿՀ վերանայման 
միջոցա-ռումների և 
բարելավման 
գործողությունների 
իրակա-նացման 
օբյեկտիվ ապա-
ցույցները 
(վկայությունները)

5.2 Կազմակերպության
 որակի սերտիֆիկատը

Եվրոմիության EU regulation
1035/2011  Provision  of
navigation  services  1.2  կետ
Կազմակերպությունը

   ISO9001պետք է ունենա
սերտիֆիկատ

1. Կազմակերպության 
որակի սերտիֆիկատը

2. ISO 9001  սերտիֆիկատ
 տված

 կազմակերպության
 հավատագրման

ապացույցը
1 2 3 4 5 6 7

6. Կազմակերպության վթարային պլանը (Կարգի 6-րդ կետ, 8-րդ ենթակետ)
6.1 Ծառայության

ամբողջա-կանության
կամ անընդհա-տության
վրա հնարավոր
ներազդեցություն
ունեցող
իրավիճակներում
գործունեության պլանը

Չիկագոյի Կոնվենցիա
 11  2.30-Հավելված րդ կետ

  ՕԵՍ մարմինների կողմից
 մշակվում և

 հրապարակվում է
 միջոցառումների ծրագիր

չնախատեսված
 իրավիճակների համար

Վթարային
 իրավիճակներում օդային

երթևեկության
սպասարկման
ապահովմանն ուղղված
միջոցառումների ծրագիրը
և ընթացակարգը

7.  Կազմակերպությանկողմից կնքված համաձայնագրերը (  18-  , 4-  )Կարգի րդ կետ րդ ենթակետ
7.1 Կազմակերպության

գործընթացն
 ապահովող կնքված

համաձայնագրերը

   ՔԱԳՎ պետի հրաման N165-
 .20.10.2004 .  5-Ն առ թ րդ

գլուխ
  ՕԵՍ մարմինների միջև

 կնքվող համաձայնագրերը

1. Օդերևութաբանական 
տե-ղեկատվության 
տրամադր-ման  
նպատակով կնքված 
համաձայնագիրը

2.  -Աերոնավիգացիոն տեղե
 կատվության

  տրամադրման և
 ապահովման

  նպատակով կնքած
համաձայնագիրը



3.    Կապի և դիտարկման
-  ծառա յությունների

  մատուցման և
ապահովմա  ն
նպատակո  վ կնքվա  ծ
համաձայնագիրը

4.   Օդային տարածքի
-  օգտա գործման

 գործընթացում
   ռազմաօդային ուժերի և

-  հա կաօդային
-  պաշտպանու թյան

  մարմինների միջև
 կնքված

համաձայնագիրը
5.   Օդային երթևեկության

-  սպա սարկման
 սահմանակից

   մարմինների և նրանց
   հետ օդային տարածքի

-   օգտա գործման ՕԵԿ
-  գործընթա ցում

 համագործակցման
  նպատակով կնքված

համաձայնագրերը
6. ՕԵՍ և օդային 

երթևեկու-թյան 
հոսքերի կառավար-ման
մարմնի միջև  կնքված
համաձայնագիրը

1 2 3 4 5 6 7
8. Կազմակերպության տարեկան ֆինանսական աուդիտը (Կարգի 6-րդ կետ, 10-րդ ենթակետ)

8.1  Տարեկան անկախ
ֆինանսական
աուդիտի
իրականացումը

 Եվրոպական ավիացիոն
-ան վտանգության

-  (EASA)գործակալու թյան
1035/2011  Provision  of
navigation  services
(աերոնավիգացիոն
սպասարկման
ապահովում) 6.2 կետ
Աերոնավիգացիոն

-  ծառայու թյուն մատուցողը
պետք է ապացուցի,  որ
ինքը ենթար-կվում է
անկախ ֆինանսական
աուդիտի

Անկախ աուդիտ
իրականացնող անձի
կողմից
կազմակերպության
տարեկան
ֆինանսատնտեսական
աուդիտի
եզրակացությունը

9. ՕԵՍ կարգավարական կետերի տեխնիկական հագեցվածությունը (Կարգի 19-րդ կետի 3-րդ ենթակետ)



9.1    Աերոդրոմային կարգավարական կետի տեխնիկական հագեցվածությունը,    աշխատանքայինև հանգստի պայմանները
9.1.1 Աշտարակ    կարգավարականկետի տեխնիկականհագեցվածությունը
9.1.1.1  Կապի ապահովման

միջոցներ
ԻԿԱՕ-ի ձեռնարկ 9426
(Doc.9426-AN/924)  3-րդ Մաս
<B> Լրացում
Աերոդրոմային և մոտեցման
կարգավարական կետերի
սարքավորումների հսկիչ
ցանկ Ավիացիոն կանոններ
Մաս 139  8-րդ գլուխ,
Աղյուսակ 8.1

1.  -Ռադիոհաղորդիչ
 `ընդունիչ կայաններ

• Հիմնական
• Պահուստային
• Վթարային

2. -Ռադիոհաղորդիչ
  ընդունիչ կայանների

 կառավարման
 ապահովումը

(հիմնականից 
  պահուստային և

  վթարային կայանների
անց )ումը

3.Խոսափող
4.  Բարձրախոս

( )ականջակալ
5. Ռադիոտեխնոլոգիական

կապի միջոցներ
6.  Հեռախոսակապի

միջ
ոցն
եր

7.   Բարձրախոսային կապի
միջոցները և կապի 
ապահովումը հարակից 
մարմինների հետ

8.   Ձայնագրման և
-  ձայնագրու թյունների

 պահպանման միջոցներ

1 2 3 4 5 6 7
9.1.1.2 ,Դիտարկման

 կառավարման և
վերահսկման
միջոցներ

-   9426ԻԿԱՕ ի ձեռնարկ
(Doc.9426-AN/924)  3-  րդ Մաս
<B> Լրացում
  Աերոդրոմային և
մոտեցման

 կարգավարական կետերի
 սարքավորումների հսկիչ

  ցանկ Ավիացիոն կանոններ
 139  8-  ,Մաս րդ գլուխ

 8.1Աղյուսակ

1. Աերոդրոմի
-լուսաազդանշա նային
 -համակարգի կառա

 վարման վահանակ
2.  -Նավիգացիոն սարքավո

 րումների և
համակարգերի
աշխատունակության

 վերահսկման միջոցներ
3. <   Վազքուղին զբաղված

> է կոճակը և 
լուսաազդանշանը

4.   Աերոդրոմում վթարային
 իրավիճակի



 ազդարարման կոճակը
5. Հեռադիտակ
6.  ` Ազդանշանային լամպ

  ՕՆ անձնակազմերին
-  լուսաազ դարարաման

համար
9.1.2  Գետնավարման կարգավարական կետի տեխնիկական հագեցվածությունը

9.1.2.1  Կապի ապահովման
միջոցներ

ԻԿԱՕ-ի ձեռնարկ 9426
(Doc.9426-AN/924)  3-րդ Մաս
<B> Լրացում

  Աերոդրոմային և մոտեցման
 կարգավարական կետերի

 սարքավորումների հսկիչ
  ցանկ Ավիացիոն կանոններ
 139  8-  ,Մաս րդ գլուխ

 8.1Աղյուսակ

1. -Ռադիոհաղորդիչ
 `ընդունիչ կայաններ

• Հիմնական
• Պահուստային
• Վթարային

2. -Ռադիոհաղորդիչ
  ընդունիչ կայանների

 կառավարման
 ապահովումը

(հիմնականից 
  պահուստային և

  վթարային կայանների
անց )ումը

3. Խոսափող
4.  Բարձրախոս

(ականջակալ)
5. Ռադիոտեխնոլոգիական

կ  ապի միջոցներ
6.  Հեռախոսակապի

միջոցներ
7.   Բարձրախոսային կապի
միջոցները և կապի 
ապահովումը հարակից 
մարմինների հետ

7.   Ձայնագրման և
-  ձայնագրու թյունների

 պահպանման միջոցներ

1 2 3 4 5 6 7
9.1.2.2 ,Դիտարկման

 կառավարման և
վերահսկման
միջոցներ

-   9426ԻԿԱՕ ի ձեռնարկ
(Doc.9426-AN/924)  3-  րդ Մաս
<B> Լրացում

  Աերոդրոմային և մոտեցման
 կարգավարական կետերի

 սարքավորումների հսկիչ
  ցանկ Ավիացիոն կանոններ
 139  8-  ,Մաս րդ գլուխ

 8.1Աղյուսակ

1.  Աերոդրոմի
-  լուսաազդանշա նային

 -համակարգի կառա
   -վարման վահանակ և աշ

 -խատունակության վերա
 հսկման միջոցներ

2.  -Նավիգացիոն սարքավո
  րումների և

 համակարգերի
 աշխատունակության

 վերահսկման միջոցներ
3. <<   Վազքուղին զբաղված



>> է կոճակը և 
լուսաազդանշանը

4. Հեռադիտակ

9.1.2.3 Տեղեկատվության
արտապատկերման
և ազդարարման
միջոցներ

ԻԿԱՕ-ի ձեռնարկ 9426
(Doc.9426-AN/924)  3-րդ Մաս
<B> Լրացում

 Աերոդրոմային և մոտեցման
 կարգավարական կետերի

 սարքավորումների հսկիչ
ցանկ

1. Օդերևութաբանական 
տեղեկատվության 
արտապատկերման 
միջոցներ

2. Ճշգրիտ ժամացույց
3. ATIS տեղեկատվության 

ունկնդրման միջոցներ
9.1.2.4 Էներգաապահովումը Ավիացիոն կանոններ Մաս

139 9-րդ գլուխ, Աղյուսակ 9.1
Էներգամատակարարման
վերականգնման առավելա-
գույն տևողությունը 1 Վ

1.  Անխափան
էներգասնուցումը

• Հիմնական -էներգաաղ
բյուրները

• Պ  -ահուստային էներգաաղ
բյուրները

•  Վթարային -էներգաաղ
բյուրները

2. Էներգամատակարարմա
  ն վերականգնման

-  առավելա գույն
տևողությունը

1 2 3 4 5 6 7
9.1.2.5 Կարգավարական

կետի
աշխատանքային
պայմանները

ԻԿԱՕ-ի ձեռնարկ 9426
(Doc.9426-AN/924)  3-րդ Մաս,
2-րդ Բաժին, 2-րդ գլուխ

 Կարգավարական կետի
աշխատանքային
պայմաններին

 ներկայացվող պահանջները

1.  Տեսադաշտի
  դիտարկման

ապահովվածությունը
2.   Օդափոխության և

-  օդորա կավորման
ապահովումը

3. ` Լուսավորությունը
-   հիմնա կան և վթարային

4.   Կետի ձայնակլանման
ապահովումը

5.  Հակահրդեհային
-  ապահով ման

, համակարգը միջոցները
6.  Փաստաթղթերի

-  պահպան ման



հնարավորությունները
9.1.2.6 Կարգավարական

 կետի հանգստի
պայմանները

-   9426ԻԿԱՕ ի ձեռնարկ
(Doc.9426-AN/924)  3-  ,րդ Մաս
2-  , 2-րդ Բաժին րդ գլուխ

 Կարգավարական կետի
 հանգստի պայմաններին

 ներկայացվող պահանջները

1.  Հանգստի գոտի
2.   Սննդի ընդունման
գոտի

3. Հանդերձարան
4. .Սան հանգույց

9.2  Մոտեցման կարգավարական կետի տեխնիկական հագեցվածությունը, աշխատանքային և հանգստի պայմանները
9.2.1  Կապի ապահովման

միջոցներ
-   9426ԻԿԱՕ ի ձեռնարկ

(Doc.9426-AN/924)  3-  րդ Մաս
<B> Լրացում

  Աերոդրոմային և մոտեցման
 կարգավարական կետերի

 սարքավորումների հսկիչ
ցանկ

1. -Ռադիոհաղորդիչ ընդունիչ
`կայաններ

• Հիմնական
• Պահուստային
• Վթարային

2. Ռադիոհաղորդիչ-ընդունիչ
կայանների 
կառավարման 
ապահովումը 
(հիմնականից 
պահուստային և 
վթարային կայանների 
անցումը)

3. Խոսափող
4. Բարձրախոս 

(ականջակալ)
5. Հեռախոսակապի 

միջոցներ
6. Բարձրախոսային կապի 

միջոցները և կապի 
ապահովումը հարակից 
մարմինների հետ

7. Ձայնագրման և 
ձայնագրու-թյունների 
պահպանման միջոցներ

1 2 3 4 5 6 7
9.2.2 ,Դիտարկման

 կառավարման և
վերահսկման
միջոցներ

ԻԿԱՕ-ի ձեռնարկ 9426
(Doc.9426-AN/924)  3-րդ Մաս
<B> Լրացում
Աերոդրոմային և մոտեցման
կարգավարական կետերի
սարքավորումների հսկիչ
ցանկ

1.   Օդային երթևեկության
-  կա ռավարման

համակարգ
2. Նավիգացիոն 

սարքավորում-ների և 
համակարգերի աշ-
խատունակության 
վերա-հսկման միջոցներ

3. <<Վազքուղին զբաղված 
է>> լուսաազդանշանը

9.2.3 Տեղեկատվության
արտապատկերման

ԻԿԱՕ-ի ձեռնարկ 9426
(Doc.9426-AN/924)  3-րդ Մաս

1.Օդերևութաբանական 
տեղե-կատվության 



և ազդարարման
միջոցներ

<B> Լրացում
  Աերոդրոմային և մոտեցման

 կարգավարական կետերի
 սարքավորումների հսկիչ

ցանկ

արտապատ-կերման 
միջոցներ

2.  Ճշգրիտ ժամացույց
3.  Օդերևութաբանական

ATIS  տեղեկատվության
-  ունկն դրման միջոցներ

9.2.4 Էներգաապահովումը   Ավիացիոն կանոններ Մաս
139 9-  ,  9.1րդ գլուխ Աղյուսակ
Էներգամատակարարումը

 և էներգամատակարարման
վերականգնման առավելա-
գույն տևողությունը 1 Վ

1.  Անխափան
էներգասնուցումը

• Հիմնական էներգաաղ-
բյուրները

• Պահուստային էներգաաղ-
բյուրները

• Վթարային էներգաաղ-
բյուրները

4. Էներգամատակարարմա
ն վերականգնման 
առավելա-գույն 
տևողությունը

9.2.5 Կարգավարական
կետի
աշխատանքային
պայմանները

ԻԿԱՕ-ի ձեռնարկ 9426
(Doc.9426-AN/924)  3-րդ Մաս,
2-րդ Բաժին, 2-րդ գլուխ

 Կարգավարական կետի
աշխատանքային
պայմաններին

 ներկայացվող պահանջները

1.   -Օդափոխության և օդորա
 կավորման ապահովումը

2. ` Լուսավորությունը
-   հիմնա կան և վթարային

3. Կետի ձայնակլանման 
ապահովումը
4. Հակահրդեհային 
ապահով-ման համակարգը,
միջոցները
5.Փաստաթղթերի 
պահպանման 
հնարավորությունները

1 2 3 4 5 6 7
9.2.6 Կարգավարական

կետի հանգստի
պայմանները

-   9426ԻԿԱՕ ի ձեռնարկ
(Doc.9426-AN/924)  3-  ,րդ Մաս
2-  , 2-  րդ Բաժին րդ գլուխ

 Կարգավարական կետի
 հանգստի պայմաններին

 ներկայացվող պահանջները

1.  Հանգստի գոտի
2.   Սննդի ընդունման գոտի
3. Հանդերձարան
4. .Սան հանգույց

9.3 Շրջանային   կարգավարական կետի տեխնիկական հագեցվածությունը,    աշխատանքայինև հանգստի պայմանները
9.3.1  Կապի ապահովման

միջոցներ
-   9426ԻԿԱՕ ի ձեռնարկ

(Doc.9426-AN/924)  3-  րդ Մաս
<A> Լրացում
Շրջանային

 կարգավարական կետի
 սարքավորումների հսկիչ

ցանկ

1. -Ռադիոհաղորդիչ
 `ընդունիչ կայաններ

• Հիմնական
• Պահուստային
• Վթարային

2. Խոսափող
3. Բարձրախոս 



(ականջակալ)
4. Հեռախոսակապի 
միջոցներ
5. Բարձրախոսային կապի 
միջոցներ   և կապի

  ապահովում հարակից
 մարմինների հետ

6.    Կապի ապահովում ՕԵՍ
  սահմանակից մարմինների

հետ
7.Ձայնագրման և 
ձայնագրու-թյունների 
պահպանման միջոցներ
8.   Ավիացիոն Ֆիկսված
էլեկտրոկապ

9.3.2 ,Դիտարկման
 կառավարման և

վերահսկման
միջոցներ

ԻԿԱՕ-ի ձեռնարկ 9426
(Doc.9426-AN/924)  3-րդ Մաս
<A> Լրացում
Շրջանային
կարգավարական կետի
սարքավորումների ցանկ

Օդային երթևեկության կա-
ռավարման համակարգ

9.3.3 Տեղեկատվության
արտապատկերման

 և ազդարարման
միջոցներ

ԻԿԱՕ-ի ձեռնարկ 9426
(Doc.9426-AN/924)  3-րդ Մաս
<B> Լրացում
Աերոդրոմային և մոտեցման
կարգավարական կետերի
սարքավորումների հսկիչ
ցանկ

1. Օդերևութաբանակ
 -  ան տեղե կատվության

-  արտապատ կերման
միջոցներ

2.   Ճշգրիտ ժամացույց
3.  Օդերևութաբանական

ATIS  տեղեկատվության
-   ունկնդր ման միջոցներ

1 2 3 4 5 6 7
9.3.4 Էներգաապահովումը   Ավիացիոն կանոններ Մաս

139 9-  ,  9.1րդ գլուխ Աղյուսակ
Էներգամատակարարումը
և
Էներգամատակարարման
վերականգնման առավելա-
գույն տևողությունը 1 Վ

1.  Անխափան
էներգասնուցումը

• Հիմնական էներգաաղ-
բյուրները

• Պահուստային էներգաաղ-
բյուրները

• Վթարային էներգաաղ-
բյուրները

2. 
Էներգամատակարարման 
վերականգնման առավելա-
գույն տևողությունը

9.3.5 Կարգավարական ԻԿԱՕ-ի ձեռնարկ 9426 1.   -Օդափոխության և օդորա



կետի
աշխատանքային
պայմանները

(Doc.9426-AN/924)  3-րդ Մաս,
2-րդ Բաժին, 2-րդ գլուխ

 Կարգավարական կետի
աշխատանքային
պայմաններին

 ներկայացվող պահանջները

 կավորման
ապահովումը

2. ` Լուսավորությունը
-   հիմնա կան և վթարային

3.   Կետի ձայնակլանման
ապահովումը

4.  Հակահրդեհային
-  ապահով ման

, համակարգը միջոցները
5.  Փաստաթղթերի

-  պահպան ման
հնարավորությունները

9.3.6 Կարգավարական
 կետի հանգստի

պայմանները

ԻԿԱՕ-ի ձեռնարկ 9426
(Doc.9426-AN/924)  3-րդ Մաս,
2-րդ Բաժին, 2-րդ գլուխ

 Կարգավարական կետի
 հանգստի պայմաններին

 ներկայացվող պահանջները

1.  Հանգստի գոտի
2.   Սննդի ընդունման

գոտի
3. Հանդերձարան
4. .Սան հանգույց

1 2 3 4 5 6 7
9.4   Թռիչքային տեղեկատվության կարգավարական կետի տեխնիկական հագեցվածությունը, աշխատանքային և հանգստի

պայմանները
9.4.1  Կապի ապահովման

միջոցներ
-   9426ԻԿԱՕ ի ձեռնարկ

(Doc.9426-AN/924)  3-  րդ Մաս
<A>   Լրացում Թռիչքային
տեղեկատվության

 կարգավարական կետի
 սարքավորումների հսկիչ

ցանկ

1. -Ռադիոհաղորդիչ
 `ընդունիչ կայաններ

• Հիմնական
• Պահուստային
• Վթարային

1. 2.Խոսափող
2. 3.  Բարձրախոս

( )ականջակալ
3. 4.  Հեռախոսակապի

միջոցներ
4. 5.   Բարձրախոսային կապի

միջոցները և կապի 
ապահովումը հարակից 
միջոցների հետ

5. 6.   Ձայնագրման և
ձայնագրու

 թյունների պահպանման 
միջոցներ

9.4.2 Տեղեկատվության ԻԿԱՕ-ի ձեռնարկ 9426 1. Օդերևութաբան



արտապատկերման
և ազդարարման
միջոցներ

(Doc.9426-AN/924)  3-րդ Մաս
<A>  Լրացում Թռիչքային
տեղեկատվության
կարգավարական կետերի
սարքավորումների հսկիչ
ցանկ

 ական
 տեղեկատվության

 արտապատկերման
միջոցներ

2.  Ճշգրիտ ժամացույց
3.Պատասխանատվությա

   ն գոտու տեղանքի
 լայնամասշտաբային

քարտեզ

9.4.3 Էներգաապահովումը   Ավիացիոն կանոններ Մաս
139 9-  ,  9.1րդ գլուխ Աղյուսակ
Էներգամատակարարումը
և
Էներգամատակարարման
վերականգնման առավելա-
գույն տևողությունը 1 Վ

1.  Անխափան
էներգասնուցումը

• Հիմնական էներգաաղ-
բյուրները

• Պահուստային էներգաաղ-
բյուրները

• Վթարային էներգաաղ-
բյուրները

2.Էներգամատակարարմա
ն վերականգնման 
առավելա-գույն 
տևողությունը

1 2 3 4 5 6 7
9.4.4 Կարգավարական

կետի
աշխատանքային
պայմանները

ԻԿԱՕ-ի ձեռնարկ 9426
(Doc.9426-AN/924)  3-րդ Մաս,
2-րդ Բաժին, 4-րդ գլուխ

 Կարգավարական կետի
աշխատանքային
պայմաններին

 ներկայացվող պահանջները

1.   Օդափոխության և
 օդորակավորման

ապահովումը
2. ` Լուսավորությունը

-   հիմնա կան և վթարային
3.   Կետի ձայնակլանման
ապահովումը

4.  Հակահրդեհային
-  ապահով ման

, համակարգը միջոցները
5.  Փաստաթղթերի

 պահպանման
հնարավորությունները

9.4.5 Կարգավարական
 կետի հանգստի

պայմանները

-   9426ԻԿԱՕ ի ձեռնարկ
(Doc.9426-AN/924)  3-  ,րդ Մաս
2-  , 2-րդ Բաժին րդ գլուխ

 Կարգավարական կետի
 հանգստի պայմաններին

 ներկայացվող պահանջները

1.  Հանգստի գոտի
2.   Սննդի ընդունման

գոտի
3. Հանդերձարան
4. .Սան հանգույց


