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ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРІГАННЯ АВІАЦІЙНОГО МАЙНА В ПОЛЬОВИХ 

УМОВАХ 

 

Розглядаються питання створення 

відповідних умов для зберігання 

авіаційного майна, обладнання та 

запасних частин до літаків. 

Прокладання під’їзних шляхів для 

доставляння майна та обладнання 

сховищ 

 

Щоб створити в польовій або близькій до польової обстановки найбільш 

сприятливі умови для зберігання майна силами і засобами АЧ, проводяться 

заходи по підбору і обладнання місця для складу, прокладання під'їзних 

шляхів, пристосування під сховища наявних приміщень, по обладнанню 

землянок, капонірів і відкритих майданчиків для зберігання і укриття майна. 

Штабелювання майна на відкритих майданчиках під навісами, в укриттях 

проводиться на підставки, що забезпечують підйом ящиків над рівнем землі 

не менше ніж на 40- 50 см. 

Зберігання авіаційних двигунів організовують на майданчиках з щільним 

грунтом. Двигуни встановлюють на дерев'яні, бетонні та інші прокладки. 

Заміна силікагелю, якщо немає відповідного приміщення, проводять на 

майданчику, де зберігаються двигуни. Для цього вибирається літній сухий 

безвітряний день. 

Групові комплекти запасних частин до літаків, що надходять розсипом, 

зберігаються в заводській тарі (ящиках) укладеними в штабелях. 

Для зберігання літакового радіотехнічного майна і електрообладнання 

вишукуються закриті приміщення або будуються землянки. Електричні 



акумулятори зберігають упакованими в ящики. Перевірку стану акумуляторів 

проводять вибірково через півтора - два місяці. 

Зберігання металів, метизів, лаків і фарб допускається на відкритих 

майданчиках під брезентом. Різні гумовотехнічні вироби зберігають в 

землянках, напівземлянках, в напівпідвальних приміщеннях або підвалах. 

Парашути, укладені в сумки, зберігаються на стелажах. У разі відсутності 

приміщень з висотою стелі 4 м і більше або спеціально обладнаного критого 

навісу просушка парашутів проводиться в літній денний час поза 

приміщеннями; при цьому вживаються заходи для захисту парашутів від 

сонячних променів і опадів. 

Льотно-технічне обмундирування, як правило, зберігається спільно з 

речовим майном та витратними матеріалами. У землянках та приміщеннях 

для укладання майна встановлюються стелажі, а на відкритих майданчиках 

настили. Допускається зберігання цього майна упакованими в заводській 

тарі. 

 


