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Ակտ 
Օդանավի թռիչքային պիտանիության որոշման և տեխնիկական վիճակի ստուգման  

Report about the aircraft technical condition check and determination of the aircraft airworthiness 
  
Հանձնաժողովը կազմով. 
The commission composed of 
  
Նախագահ__________________________________________________________________ 
Chairman /պաշտոնը, Ա.Ա.Հ./ /position, name/ 

  
Անդամներ __________________________________________________________________ 
Members /պաշտոնը, Ա.Ա.Հ./ /position, name/ 

____________________________________________________________________________  
 /պաշտոնը, Ա.Ա.Հ./ (position, name/ 

______________________________________________________________________________   
/պաշտոնը, Ա.Ա.Հ./ (position, name/ 

  

«___»_______ 20__թ. կատարել է տեխնիկական զննում ____________________________ 

   performed a technical condition check of /օդանավի տեսակը, ազգային և գրանցման նիշերը/ 
/type of aircraft, nationality and registration marks/ 

  
____________________________________________________________________________ 
/գործարանային կամ սերիական համարը/ /manufacturer or serial number/ 
  
1. Օդանավի տվյալները 
 Aircraft data 
- գործարանի թողարկման ամսաթիվը 
Date of manufacture                          _________________  

- թռիչքը շահագործման սկզբից 
Time since new 

_________________ /ժամ/ /hours/ 

- վայրէջքները շահագործման սկզբից 
Landings since new 

                          _________________ 

- *վերջին նորոգման ամսաթիվը 
Date of the last repair 

                                        _________________ 

- *թռիչքը վերջին նորոգումից հետո 
Time since the last repair 

_________________ /ժամ/ /hours/ 

- *վերջին նորոգումից հետո վայրէջքների թիվը 
Landings since the last repairmanufacture 

_________________ 

- * մինչև նորոգումը գոյապաշարի մնացորդը ______ժամ, 
օրացուցային՝_______տարի,_______ամիս 

* Time remaining till the next repair  hours, calendar time: years months 
- *մինչև նորոգումը վայրէջքների գոյապաշարի մնացորդը __________________ 

 Landings remaining till the next repair 
- *նորոգումների քանակը ________________ 
 Number of repairs 
  
 * Նշում` Եթե կիրառելի է 
 Note: If applicable 
  
2. Շարժիչների և օդային պտուտակների տվյալները. 
 Engines and propellers data 
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/շարժիչի տեսակը/ /model of the engine/ __________________ 
/օդային պտուտակի տեսակը/ /model of the propeller/ _______ 

1-ին, 1st 2-րդ, 2nd 3-րդ, 3rd 4-րդ, 4th 

/շարժիչի գործարանային համարը/ /engine serial number/         

/աշխատանքը շահագործման սկզբից, ժամ/ 
/time since new, hours/ 

        

/աշխատանքը վերջին նորոգումից հետո, ժամ/ 
/time since the last shop visit, hours/ 

        

/մինչև նորոգումը ռեսուրսի մնացորդը, ժամ/ 
/time remaining till the next shop visit, hours/ 

        

օդային պտուտակի գործարանային համարը 
/propeller serial number/ 

        

աշխատանքը շահագործման սկզբից, ժամ 
/time since new, hours/ 

        

/աշխատանքը վերջին նորոգումից հետո, ժամ/ 
/time since the last shop visit, hours/ 

        

 
Ձև 4 (թերթի հակառակ կողմը) 

Annex 4 (reverse side) 
  
3. Օդանավը վերջին անգամ զննվել է _____________________ ձևի պարբերական 

տեխնիկական 
 The aircraft was last checked in the form of base maintenance check 

  
 սպասարկման ծավալով, քարտ կարգագիր N ____________ «___» ________20___թ. 

 Job card/Certificate of Release to Service 
  
4. Օդանավի լրակազմությունը 

___________________________________________________  
 The aircraft completeness 
  
5. Պարտադիր կատարման ենթակա բոլոր լրամշակումները սույն ակտի կազմման 

ժամանակ կատարված են, բացառությամբ` 
 All mandatory modifications are implemented at the time of the present report completion, with the exception of: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  
6. Հանձնաժողովի եզրակացությունը օդանավին Գրանցման վկայականի և/կամ Թռիչքային 

պիտանիության սերտիֆիկատի կամ Արտահանման թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատի 
տրման հնարավորության վերաբերյալ 

The commission resolution about the possibility to issue a Certificate of the aircraft registration and/or Airworthiness certificate or 
Export Airworthiness certificate 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  

Նախագահ 
Chairman 

_____________________ 

    

Անդամներ 
Members 

_____________________ 
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  _____________________ 

  _____________________ 

  
«___» ________20___թ. 

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

-- 
  

Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի թռիչքային պիտանիության վարչության 
եզրակացությունը 

The resolution of Airworthiness Department of the Civil Aviation Committee of the Republic of Armenia 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  

«___» ________20___թ. _____________________________________________________ 
/ազգանուն, ստորագրություն/ /name, signature/ 

 


