Təhlükəli yüklərin hava yolu ilə daşınmasına dair xüsusi icazə
Approval to transport of Dangerous Goods by Air
№___________
1

Daşınmanı həyata keçirən aviaşirkət və
Qeydiyyat Şəhadətnaməsinin nömrəsi (QŞN) /
Operator in charge of transportation and AOC number

HG-nin tipi / Type of aircraft

Uçuş nömrəsi / Flight number

____________________________

_______________________________
Uçuş tarixi / Departure date

____________________________________________
QŞN/AOC___________________________________
Tel:________________ Fax:____________________

Qeydiyyat nömrəsi / Registration
____________________________

_______________________________
Güvvədə olma müddəti / Validity
3 ay/ 3 months

Uçuş hava limanı / Departure airport ________________________________________________________________________________
(aeroportun adı, İCAO və ya İATA kodu/name and ICAO or IATA code)
Təyinat hava limanı / Arrival Airport _______________________________________________________________________________
(aeroportun adı, İCAO və ya İATA kodu/name and ICAO or IATA code)
Azərbaycanda/In Azerbaijan

Texniki enmə/Technical stop
Hə / Yes 
Yox / No 

Üzərindən uçuş/Overflight 

Təhlükəli yüklərin emalı və ya göndərişlərin texniki vəziyyəti / Technical condition of dispatch or handling of dangerous goods

- “Təmir müddəti uzadılmış defektləri” olan hava gəmilərində təhlükəli yüklərin daşınması qadağandır.
- “YALNIZ YÜK HAVA GƏMİSİ İLƏ” qrifi olduqda – sərnişinlərin daşınmasına yol verilmir, (zərurət olduqda istisna
hal kimi, müvafiq təhlükəli yükü müşayiət edən şəxslər daşına bilər).
- Daşınması qadağan olunmuş təhlükəli yüklərlə bağlı yükləmə/boşaldılma, saxlanması və nəqli zamanı hava
limanlarında təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl olunmalı.
- Uçuş heyətindən savayı yükləmə/boşalma prosesinə nəzarət bir və ya bir neçə ixtisaslı mütəxixəssis tərəfindən həyata
keçirilməlidir.
- Hava gəmisinin tipindən asılı olaraq, yanğından mühafizə dərəcəsinə dair məhdudiyyətlər qoyulmasına yol verilmir.
- No deffered defect is acceptable for the aircraft
- CARGO AİRCRAFT ONLY – no passengers except the person responsible for the cargo if needed
- Airport safety and security instructions regarding forbidden dangerous goods storage, handling, loading and/or unload and
transport must be fulfilled.
- Loading and/or unloading supervision is assumed by one or more dangerous goods qualified staff other than flight technical
crew
- According to the aircraft type, no restriction level of Fire Department is allowed.

DMAA tərəfindən doldurulur/Box reserved for SCAA
Əlavə tələblər/Additional Condition

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Tarix/Date ___________________

DMAA rəhbərinin imzası/
SCAA head’s signature
___________________________

Qeyd:
1. Təhlükəli yüklərin hava yolu ilə daşınması zamanı DMAA tərəfindən verilmiş xüsusi icazəsi yük aviaqaiməsinə əlavə edilməlidir.
1. A copy of an approval letter issued by the State Civil Aviation Agency is attached to the accompanying forms.
2. DMAA tərəfindən verilmiş xüsusi icazə digər icazələrin (məs. uçuşların hərəkətinə xidmətin göstərilməsi, dayanacaqda yerləşdirilməsi,
ölkə üzərindən uçma, təhlüəsizlik tədbirlərinin görülməsi, silahların və ya hərbi avadanlıqlarının idxal/ixracı və hərəkət hüququ)
alınmasından azad etmir.
2.This approval does not exonerate the operator from obtain, as necessary, any additional requested authorizations regarding Air Traffic
Services, parking/overflight, customs, security, export/import of war equipments and/or weapons and traffic rights.

Təhlükəli yüklərin hava yolu ilə daşınmasına dair xüsusi icazə
Approval to transport of Dangerous Goods by Air
№___________
2 Yük göndərən/Shipper

Ünvan/Address

Tel və/and Fax:

______________________________

_________________________________

_________________________________

______________________________

_________________________________

_________________________________

Ünvan/Address

Tel və/and Fax:

______________________________

_________________________________

_________________________________

______________________________

_________________________________

_________________________________

3 Yük alan/Consignee name

4 Təhlükəli yükün BMT adı/

5

UN proper shipping name:

Təhlükəli yükün daşınma adı/
Commecrial name

1._____________________________________________

1.__________________________________________________

2._____________________________________________

2.__________________________________________________

3._____________________________________________

3.__________________________________________________

4._____________________________________________

4.__________________________________________________

5._____________________________________________

5.__________________________________________________

6._____________________________________________

6.__________________________________________________

7._____________________________________________

7.__________________________________________________

8._____________________________________________

8.__________________________________________________

9._____________________________________________

9.__________________________________________________

10.____________________________________________

10._________________________________________________

BMT nömrəsi /
UN number

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sinif/Bölgü Qablaşdırma
Class / Div. nın nömrəsi /
Packing
group

Qablaşdırman
ın təlimatı /
Pack.Instr

Qablaşdırmanın sayı /
Number of
packages

Yükün təmiz
çəkisi /
Net mass per
package
(kg)

Ümumi
çəkisi /
Gross mass
per package
(kg)

Partlayıcı
maddənin
təmiz çəkisi /
Net explosive
mass per
package
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6

Qablaşdırmaları sınaqdan keçirən müəssisə
Organization in charge of packaging performance test

Qablaşdırmanın icazə nömrəsi
Packaging authorization number

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7

Qadağan olunmuş təhlükəli yüklərin ayrılması təlimata əsasən həyata keçirilib/
Separation according to guidance transport of forbidden DG 
Xüsusi emal və yükləməyə dair təlimatlar (yığma ..) /
Special handling and loading instructions (stacking..)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8

Təqdim olunan məlumatların dürüstlüyünə təminat verirəm və lazımı sənədlər təqdim olunur.
I undersigned that information provided are accurate and I supply any necessary documents.
Məsul şəxsin adı və vəzifəsi/Name and quality of signature
___________________________________________________________________________________________________
İmza / Signature_______________________________

9

Tarix / Date_______________________________________

Azərbaycanda hava limanında xidmət göstərən müəssisə/Handling performed in Azerbaijan by:
____________________________________________________

10

Məsul şəxsin adı və vəzifəsi /
Name and quality of signature

İmza və şirkətin möhürü
Signature and company stamp

____________________________________________

Tarix / Date___________________________ ________
2-8 bölmələr yükgöndərən 1, 9 və 10-cü bəndlər istismarçı tərəfindən doldurulur və aşağıda qeyd olunan
e-mail-ə göndərilir: dgr@caa.gov.az
To be completed by shipper (2 to 8) and by the operator (1, 9 and 10) and sent to e-mail: dgr@caa.gov.az

