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18 հունիսի 2010 թվականի թիվ 319 քաղ. Սանկտ Պետերբուրգ 

  
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

  
Մաքսային միության հանձնաժողովը որոշեց. 
1. Հաստատել` 
- «Սերտիֆիկացման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների)՝ 

Մաքսային միության սերտիֆիկացման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների 
(կենտրոնների) միասնական ռեեստրում ներառման, ինչպես նաև դրա ձևավորման ու 
վարման կարգի մասին» հիմնադրույթը (հավելված թիվ 1), 

- «Միասնական ձևով ձևակերպված՝ տրված համապատասխանության 
սերտիֆիկատների և գրանցված համապատասխանության հայտարարագրերի միասնական 
ռեեստրի ձևավորման ու վարման կարգի մասին» հիմնադրույթը (հավելված թիվ 2) , 

- Համապատասխանության սերտիֆիկատի և համապատասխանության հայտարարագրի 
միասնական ձևերը (հավելված թիվ 3), 

- «Մաքսային միության մաքսային տարածք համապատասխանության պարտադիր 
գնահատման (հավաստման) ենթակա արտադրանքի (ապրանքների) ներմուծման կարգի 
մասին» հիմնադրույթը (հավելված թիվ 4), 

- «Տեխնիկական կանոնակարգման, սանիտարական, անասնաբուժական ու 
բուսասանիտարական միջոցառումների կիրառման գծով համակարգող կոմիտեի մասին» 
հիմնադրույթը (հավելված թիվ 5), 

- Մաքսային միության շրջանակներում միասնական փաստաթղթերի տրամադրմամբ 
համապատասխանության պարտադիր գնահատման (հավաստման) ենթակա արտադրանքի 
միասնական ցանկը (այսուհետ՝ Արտադրանքի միասնական ցանկ) (հավելված թիվ 6)։ 

2. Հանձնարարել Ռուսաստանի Դաշնության լիազորված մարմնին Բելառուսի 
Հանրապետության և Ղազախստանի Հանրապետության լիազորված մարմինների հետ 
համատեղ նախապատրաստել հրապարակման Արտադրանքի միասնական ցանկը, որը 
ներառում է Մաքսային միության անդամ պետությունների միջպետական և ազգային 
(պետական) ստանդարտների շարքից վերոնշյալ արտադրանքի նկատմամբ միասնական 
պարտադիր պահանջներ սահմանող նորմատիվ փաստաթղթերի ցանկը։ 

3. Մաքսային միության հանձնաժողովի քարտուղարությանը, Ռուսաստանի Դաշնության, 
Բելառուսի Հանրապետության և Ղազախստանի Հանրապետության լիազորված 
մարմիններին՝ մինչև 2010 թվականի հունիսի 30-ն ընկած ժամկետում հրապարակել 
Արտադրանքի միասնական ցանկը՝ հաշվի առնելով սույն Որոշման 2-րդ կետը։ 

4. Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի 
Դաշնության կառավարություններին՝ 2010 թվականի հուլիսի 1-ից կիրառել 
համապատասխանության պարտադիր գնահատման (հավաստման) ենթակա արտադրանքի 



ցանկերը՝ Մաքսային միության անդամ պետությունների օրենսդրության համաձայն 
(այսուհետ՝ ազգային ցանկեր), և Արտադրանքի միասնական ցանկը՝ սույն Որոշմանը կից 
թիվ 6 հավելվածին համապատասխան։ 

5. Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի 
Դաշնության լիազորված մարմիններին՝ 2010 թվականի հուլիսի 1-ից ապահովել Մաքսային 
միության սերտիֆիկացման մարմինների ու փորձարկման լաբորատորիաների 
(կենտրոնների) Միասնական ռեեստրի ազգային մասերի ձևավորումն ու վարումը՝ սույն 
Որոշմանը կից թիվ 1 հավելվածին համապատասխան. 

Միասնական ձևով ձևակերպված՝ տրված համապատասխանության սերտիֆիկատների և 
գրանցված համապատասխանության հայտարարագրերի միասնական ռեեստրի ազգային 
մասերի ձևավորումն ու վարումը, ինչպես նաև դրանց օպերատիվ տեղադրումն իրենց 
պաշտոնական կայքերում դրանց հասանելիության ապահովմամբ՝ սույն Որոշմանը կից թիվ 
2 հավելվածին համապատասխան. 

Միասնական ձևով պատրաստված համապատասխանության սերտիֆիկատների 
տրամադրումը՝ սույն Որոշմանը կից թիվ 3 հավելվածին համապատասխան. 

Արտադրանքի միասնական ցանկում ներառված արտադրանքի 
համապատասխանության հայտարարագրերի սերտիֆիկացման և գրանցման գծով 
աշխատանքների կազմակերպումը՝ սույն Որոշմանը կից թիվ 3 հավելվածին 
համապատասխան։ 

6. Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի 
Դաշնության մաքսային վարչարարության ոլորտում լիազորված մարմիններին՝ 2010 
թվականի հուլիսի 1-ից Արտադրանքի միասնական ցանկում և ազգային ցանկերում 
ներառված արտադրանքի (ապրանքների) մաքսային հսկողություն իրականացնելիս 
առաջնորդվել սույն Որոշմանը կից թիվ 4 հավելվածով։ 

7. Կողմերին՝ մինչև 2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ն ընկած ժամկետում 
նախապատրաստել 2011 թվականի հունվարի 1-ից ազգային ցանկերի արտադրանքի 
անվանացանկերի միասնականացման վերաբերյալ առաջարկություններ՝ հաշվի առնելով՝ 

- պարտադիր սերտիֆիկացման կիրառումը միայն այն արտադրանքի նկատմամբ, որի 
շրջանառությունը կապված է քաղաքացիների կյանքին և առողջությանը վնաս հասցնելու 
բարձր ռիսկի հետ. 

- պատրաստի արտադրանքի և դրա բաղկացուցիչ մասերի (նյութերի, կոմպլեկտավորող 
տարրերի և հանգույցների) համապատասխանության միաժամանակյա պարտադիր 
գնահատումը (հավաստումը) չթույլատրելը։ 

8. Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի 
Դաշնության լիազորված մարմիններին՝ մինչև 2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ն ընկած 
ժամկետում նախապատրաստել 2011 թվականի հունվարի 1-ից Արտադրանքի միասնական 
ցանկում օծանելիքակոսմետիկական և սննդային արտադրանք ներառելու մասին 
առաջարկությունները։ 

9. Սահմանել, որ՝ 
- մինչև 2012 թվականի հունվարի 1-ն ընկած ժամկետում Արտադրանքի միասնական 

ցանկում ներառված արտադրանքի համար հայտատուի ընտրությամբ տրվում են 
համապատասխանության սերտիֆիկատներ և ձևակերպվում են համապատասխանության 
հայտարարագրեր՝ միասնական ձևերով, և (կամ) համապատասխանության 
սերտիֆիկատներ և համապատասխանության հայտարարագրեր՝ Մաքսային միության 
անդամ պետությունների օրենսդրությունների համաձայն. 

- Մաքսային միության անդամ պետությունների տարածքում չգտնվող արտասահմանյան 



արտադրողների արտադրանքի համար ձևակերպվում են համապատասխանության 
սերտիֆիկատներ կամ համապատասխանության հայտարարագրեր՝ Մաքսային միության 
անդամ պետության օրենսդրության համաձայն, կամ համապատասխանության 
սերտիֆիկատներ՝ միասնական ձևով։ 

10. Հաստատել, որ Արտադրանքի միասնական ցանկում ներառված արտադրանքի 
մակնշումն իրականացվում է նշանակման երկրի օրենսդրությանը համապատասխան։ 

11. Ռուսաստանի Դաշնության լիազորված մարմնին՝ մինչև 2010 թվականի հունիսի 25-ն 
ընկած ժամկետում Բելառուսի Հանրապետության և Ղազախստանի Հանրապետության 
լիազորված մարմիններին ներկայացնել սույն Որոշմանը կից 3-րդ հավելվածին 
համապատասխան միասնական ձևով տրվող՝ Մաքսային միության անդամ պետությունների 
կողմից համաձայնեցված սերտիֆիկատի ձևաթղթի մակետը՝ Մաքսային միության անդամ 
պետություններում դրա հետագա պատրաստման համար։ 

12. Կողմերին՝ 
12.1. Մաքսային միության հանձնաժողովի քարտուղարության հետ համատեղ մինչև 2010 

թվականի օգոստոսի 1-ն ընկած ժամկետում մշակել և ներկայացնել Հանձնաժողովի 
քննարկմանը Մաքսային միության անդամ պետությունների օրենսդրությունների 
ներդաշնակեցման հիմնական սկզբունքները պատասխանատվության այն միջոցների 
մասով, որոնք կիրառվում են իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց նկատմամբ 
Մաքսային միության անդամ պետությունների օրենսդրության պահանջների և 
տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում Մաքսային միության օրենսդրության խախտման, 
այդ թվում նաև ոչ հավաստի (չհիմնավորված) հայտարարագրման համար. 

նախապատրաստել Մաքսային միության անդամ պետությունների 
օրենսդրություններում մինչև 2011 թվականի հունվարի 1-ը փոփոխություններ կատարելու 
առաջարկություններ՝ Հանձնաժողովի կողմից հավանության արժանացած նշված 
սկզբունքներին համապատասխան. 

12.2. մինչև 2010 թվականի սեպտեմբերի 1-ն ընկած ժամկետում նախապատրաստել 
հետևյալ առաջարկությունները՝ 

- 2011 թվականի հունվարի 1-ից համապատասխանության հայտարարագրի 
ներկայացման ծանուցողական (իրազեկման) կարգին անցնելու վերաբերյալ, այդ թվում՝ 
Մաքսային միության անդամ պետությունների՝ տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում 
լիազորված մարմիններ դրա՝ էլեկտրոնային ձևով ներկայացման հնարավորության 
ապահովմամբ. 

- համապատասխանության հավաստման ոլորտում Մաքսային միության օրենսդրության 
ներդաշնակեցման վերաբերյալ՝ հաշվի առնելով Եվրոպական միության պրակտիկան 
պարտադիր սերտիֆիկացումից համապատասխանության հայտարարագրմանն անցնելու 
մասով։ 

13. Կողմերին՝ մինչև 2010 թվականի հունիսի 25-ն ընկած ժամկետում Մաքսային 
միության հանձնաժողովի քարտուղարություն ներկայացնել սերտիֆիկացման մարմինների և 
փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) ցանկը՝ սույն Որոշմանը կից թիվ 1 
հավելվածին համապատասխան՝ մյուս երկու Կողմերին ընդունված որոշման մասին 
ծանուցմամբ։ 

14. Խնդրել Կողմերին քննարկել Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի 
մշակման, ընդունման, փոփոխությունների կատարման և վերացման կարգի նախագիծը և 
մինչև 2010 թվականի հուլիսի 10-ն ընկած ժամկետում ներկայացնել Մաքսային միության 
հանձնաժողովի քարտուղարություն (հավելված թիվ 7)։ 

15. Սույն Որոշման 1-ին կետն ուժի մեջ է մտնում 2010 թվականի հուլիսի 1-ից: 



  
Մաքսային միության հանձնաժողովի անդամներ՝ 

  
Բելառուսի 

Հանրապետությունից 
Ղազախստանի  

Հանրապետությունից 
Ռուսաստանի 
Դաշնությունից 

Ա. Կոբյակով Ու. Շուկեև Ի. Շուվալով 

 

Հավելվածներ 
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 

2010 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 319 

որոշմամբ 

 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹ 

Սերտիֆիկացման մարմինների եւ փորձարկման լաբորատորիաների 

(կենտրոնների)՝ Մաքսային միության սերտիֆիկացման մարմինների եւ 

փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական ռեեստրում 

ներառման, ինչպես նաեւ դրա ձեւավորման ու վարման կարգի մասին 

 

1. «Սերտիֆիկացման մարմինների եւ փորձարկման լաբորատորիաների 

(կենտրոնների)՝ Մաքսային միության սերտիֆիկացման մարմինների եւ 

փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական ռեեստրում 

ներառման, ինչպես նաեւ դրա ձեւավորման ու վարման կարգի մասին» 

հիմնադրույթը մշակվել է ԵվրԱզԷսի Միջպետական խորհրդի 2009 թվականի 

դեկտեմբերի 11-ի թիվ 27 որոշման հիման վրա՝ «Մաքսային միության մաքսային 

տարածքում համապատասխանության պարտադիր գնահատման (հավաստման) 

ենթակա արտադրանքի շրջանառության մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի 

համաձայնագրի դրույթները կատարելու նպատակով:  

Սույն Հիմնադրույթով սահմանվում է Մաքսային միության սերտիֆիկացման 

մարմինների եւ փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական 
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ռեեստրում (այսուհետ՝ Միասնական ռեեստր)՝ սերտիֆիկացման 

(համապատասխանության գնահատման (հավաստման) մարմինների եւ 

փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) (այսուհետ՝ սերտիֆիկացման 

մարմիններ եւ լաբորատորիաներ) ներառման չափանիշները, ինչպես նաեւ 

Միասնական ռեեստրի ձեւավորման ու վարման կանոնները՝ Մաքսային միության 

անդամ պետությունների (այսուհետ՝ Կողմեր) ազգային համակարգերում 

հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմինների եւ լաբորատորիաների մասին 

տեղեկությունների ներառմամբ։ 

2. Միասնական ռեեստրը կազմված է ազգային մասերից, որոնց ձեւավորումն 

ու վարումն ապահովում են Մաքսային միության անդամ պետությունների 

լիազորված մարմինները (այսուհետ՝ Կողմերի լիազորված մարմիններ)։  

Միասնական ռեեստրի ազգային մասերը կազմված են բաժիններից, որոնք 

ներառում են տեղեկություններ՝ 

1) սերտիֆիկացման մարմինների վերաբերյալ, 

2) լաբորատորիաների վերաբերյալ։ 

Կողմերի լիազորված մարմիններն ապահովում են Միասնական ռեեստրի 

ազգային մասերում պարունակվող տեղեկությունների պահպանումը, 

համակարգումը, արդիականացումը եւ փոփոխությունը, ինչպես նաեւ չարտոնված 

մուտքից այդ տեղեկատվության պաշտպանությունը։  

3. Միասնական ռեեստրը ձեւավորվում է էլեկտրոնային ձեւով, լիազորված 

մարմինների ծրագրաապարատային միջոցների բազայի վրա՝ ապահովելով 

ինտերնետ ցանցում Մաքսային միության պաշտոնական կայքից եւ Կողմերի 

լիազորված մարմինների պաշտոնական կայքերից ազգային մասեր մուտք գործելու 

հասանելիություն։  

Միասնական ռեեստրը վարելու համար օգտագործվում են տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալիս ապահովել տեղեկատվության 

հավաքագրումը, պահպանումը, համակարգումը, արդիականացումը, 

փոփոխությունը եւ պաշտպանությունը, ինչպես նաեւ դրա մուտքի հասանելիությունը 



ինտերնետ ցանցում Մաքսային միության պաշտոնական կայքից եւ լիազորված 

մարմինների պաշտոնական կայքերից։  

4. Միասնական ռեեստրում սերտիֆիկացման մարմնի եւ լաբորատորիայի 

ներառումն իրականացվում է Կողմի լիազորված մարմնի կողմից՝ հետեւյալ 

չափանիշներին համապատասխան՝  

4.1. սերտիֆիկացման մարմնի դեպքում՝ 

4.1.1. սերտիֆիկացման մարմնի գրանցումը որպես իրավաբանական անձ՝ 

Մաքսային միության անդամ պետության (այսուհետ՝ Կողմ) օրենսդրությանը 

համապատասխան. 

4.1.2. միջազգային ստանդարտների կամ միջազգային ստանդարտների հետ 

ներդաշնակեցված (նույնական) ազգային չափանիշների պահանջներին 

համապատասխան տրված՝ գործող հավատարմագրման վկայագրի առկայությունը 

Կողմի հավատարմագրման ազգային համակարգում.  

4.1.3. հավատարմագրման ոլորտում հետեւյալ պահանջներից մեկին կամ մի 

քանիսին բավարարող հետեւյալ արտադրանքի առկայությունը՝  

ա) Կողմերի օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին 

համապատասխանության պարտադիր գնահատման (հավաստման) ենթակա 

արտադրանք,  

բ) Մաքսային միության շրջանակներում միասնական փաստաթղթերի 

տրամադրմամբ համապատասխանության պարտադիր գնահատման 

(հաստատման) ենթակա արտադրանքի միասնական ցանկում ներառված 

արտադրանք,  

գ) արտադրանքի այդ տեսակի նկատմամբ Կողմերի համար միասնական 

տեխնիկական կանոնակարգի (կանոնակարգերի) պահանջներին 

համապատասխանության պարտադիր գնահատման (հավաստման) ենթակա 

արտադրանք. 



4.1.4. հավատարմագրման վկայագրի գործողության ժամկետի ընթացքում այն 

խախտումների բացակայությունը, որոնք հանգեցրել են պարտադիր պահանջներին 

չհամապատասխանող արտադրանքը շրջանառության մեջ դնելուն.  

4.1.5. ըստ հավատարմագրման ոլորտին համապատասխանող գործունեության 

ուղղությունների՝ փորձագետ-աուդիտորների (փորձագետների) առկայությունը 

հաստիքացուցակում, որոնք աշխատում են մեկ սերտիֆիկացման մարմնի կազմում.  

4.1.6. միջազգային ստանդարտների կամ միջազգային ստանդարտների հետ 

ներդաշնակեցված (նույնական) ազգային ստանդարտների պահանջներին 

համապատասխանության մասով հավատարմագրված սեփական փորձարկման 

բազայի առկայությունը նախընտրելի է.  

4.2. լաբորատորիաների դեպքում՝ 

4.2.1. որպես իրավաբանական անձ լաբորատորիաների գրանցումը՝ Կողմի 

օրենսդրությանը համապատասխան.  

4.2.2. Կողմի հավատարմագրման ազգային համակարգում գործող 

հավատարմագրման վկայագրի առկայությունը, որը տրվել է միջազգային 

ստանդարտների կամ միջազգային ստանդարտների հետ ներդաշնակեցված 

(նույնական) ազգային չափանիշների պահանջներին համապատասխան.  

4.2.3. հավատարմագրման բնագավառում հետեւյալ պահանջներից մեկը կամ 

մի քանիսը բավարարող արտադրանքի առկայությունը՝ 

ա) Կողմերի օրենսդրությանը եւ Մաքսային միության օրենսդրությանը 

համապատասխան՝ համապատասխանության պարտադիր գնահատման 

(հավաստման) ենթակա արտադրանք,  

բ) Մաքսային միության օրենսդրությանը համապատասխան՝ 

սանիտարահամաճարակաբանական վերահսկողության (հսկողության) ենթակա 

արտադրանք, 

գ) Մաքսային միության օրենսդրությանը համապատասխան՝ կարանտինային 

բուսասանիտարական հսկողության (վերահսկողության) ենթակա արտադրանք, 



դ) Մաքսային միության օրենսդրությանը համապատասխան՝ 

անասնաբուժական հսկողության (վերահսկողության) ենթակա արտադրանք. 

4.2.4. հավատարմագրման վկայագրի գործողության ժամկետի ընթացքում այն 

խախտումների բացակայությունը, որոնք հանգեցրել են պարտադիր պահանջներին 

չհամապատասխանող արտադրանքը շրջանառության մեջ դնելուն. 

4.2.5. միջլաբորատոր համեմատական փորձարկումների դրական 

արդյունքների առկայությունը։ 

5. Միասնական ռեեստրից սերտիֆիկացման մարմնի եւ լաբորատորիայի 

դուրսբերումն իրականացվում է Կողմի լիազորված մարմնի կողմից՝  

1) սույն Հիմնադրույթի 4-րդ կետում սահմանված չափանիշներից առնվազն 

մեկին չհամապատասխանելու դեպքում,  

2) միջազգային ստանդարտների պահանջներին համապատասխան 

հավատարմագրման ընթացակարգերի փոխադարձ համեմատական 

գնահատումների անցկացման բացասական արդյունքների դեպքում,  

3) Միասնական ռեեստրում ներառված սերտիֆիկացման մարմնի եւ 

լաբորատորիայի գործունեության մեջ խախտումների փաստերի առկայության 

դեպքում,  

4) սերտիֆիկացման մարմինների եւ լաբորատորիաների կողմից՝ լիազորված 

մարմնի ծրագրային ապահովման համար՝ սույն Հիմնադրույթի 6-րդ կետում նշված 

էլեկտրոնային գրառման տեսքով տեղեկություններ չտրամադրելու կամ ոչ 

ժամանակին տրամադրելու դեպքում,  

5) միջլաբորատոր համեմատական փորձարկումներում մասնակցության 

բացասական արդյունքների դեպքում։ 

6. Սերտիֆիկացման մարմինների եւ լաբորատորիաների մասին 

տեղեկությունները Միասնական ռեեստրի ազգային մասերում մուտքագրվում են 

Կողմերի լիազորված մարմինների կողմից էլեկտրոնային գրառման տեսքով, որը 

պարունակում է՝  



1) սերտիֆիկացման մարմնի անվանումը, իրավաբանական անձի անվանումը, 

լաբորատորիայի անվանումը, իրավաբանական եւ փաստացի հասցեն, 

կոնտակտային հեռախոսները, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, 

սերտիֆիկացման մարմնի կամ լաբորատորիայի ղեկավարի ազգանունը, անունը, 

հայրանունը,  

2) հավատարմագրման ոլորտի վերաբերյալ տեղեկություններ, որոնք ներառում 

են՝ 

սերտիֆիկացման մարմինների դեպքում՝ արտադրանքի խմբերի անվանումն ու 

Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական 

ապրանքային անվանացանկի ծածկագրերը (այսուհետ՝ ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ),  

լաբորատորիաների դեպքում՝ արտադրանքի խմբերի անվանումն ու ՄՄ ԱՏԳ 

ԱԱ ծածկագրերը՝ փաստաթղթավորված հավատարմագրման ոլորտի հիման վրա, 

փորձարկումների տեսակները կամ մեթոդները, հսկվող ցուցանիշները, նորմատիվ 

իրավական ակտերը եւ (կամ) տեխնիկական նորմատիվ իրավական ակտերը, 

հսկվող ցուցանիշներն ու հսկման մեթոդները կանոնակարգող նորմատիվ 

փաստաթղթերը,  

3) հավատարմագրման վկայագրի գրանցման համարը եւ գրանցման 

ամսաթիվը, 

4) հավատարմագրման վկայագրի գործողության ժամկետը, 

5) հավատարմագրման ոլորտի ընդլայնման կամ կրճատման վերաբերյալ 

լիազորված մարմնի որոշումն ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը, հավատարմագրման 

ոլորտի փոփոխության մասով նկարագրությունը,  

6) տեղեկություններ հավատարմագրման վկայագրի վերաձեւակերպման 

վերաբերյալ։ 

7. Սույն Հիմնադրույթի 2-րդ եւ 6-րդ կետերի համաձայն՝ Կողմերի լիազորված 

մարմինները սերտիֆիկացման մարմինների եւ լաբորատորիաների վերաբերյալ 

տեղեկություններ են ներկայացնում Մաքսային միության հանձնաժողով՝ 



հաստատելու համար (Մաքսային միության հանձնաժողովին համապատասխան 

լիազորություններով օժտելու օրվանից)։  

8. Սերտիֆիկացման մարմնի կամ լաբորատորիայի՝ Միասնական ռեեստրում 

ներառելու կամ միասնական ռեեստրից հանելու անհրաժեշտության դեպքում Կողմի 

լիազորված մարմինը տեղեկություններ է ներկայացնում Մաքսային միության 

հանձնաժողով՝ սույն Հիմնադրույթի 7-րդ կետին համապատասխան։  

9. Կողմերի լիազորված մարմինները՝ «Միասնական ռեեստրի հաստատման 

կամ դրանում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մաքսային միության 

հանձնաժողովի որոշմանը համապատասխան ինտերնետ ցանցում՝ պաշտոնական 

կայքերում տեղադրում են սերտիֆիկացման մարմինների ու լաբորատորիաների 

վերաբերյալ հետեւյալ տեղեկությունները՝  

1) սերտիֆիկացման մարմնի անվանումը, իրավաբանական անձի անվանումը, 

լաբորատորիայի անվանումը, իրավաբանական կամ փաստացի հասցեն, 

կոնտակտային հեռախոսները, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, 

սերտիֆիկացման մարմնի կամ լաբորատորիայի ղեկավարի ազգանունը, անունը, 

հայրանունը, 

2) հավատարմագրման ոլորտի նկարագրությունը, 

3) հավատարմագրման վկայագրի գրանցման համարը եւ գրանցման 

ամսաթիվը, 

4) հավատարմագրման վկայագրի գործողության ժամկետը, 

5) հավատարմագրման ոլորտի ընդլայնման կամ կրճատման վերաբերյալ 

լիազորված մարմնի որոշումն ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը, հավատարմագրման 

ոլորտի փոփոխությունների մասով նկարագրությունը։ 

10. Սույն Հիմնադրույթի 6-րդ կետում նշված Միասնական ռեեստրում 

ներառված սերտիֆիկացման մարմինների եւ լաբորատորիաների վերաբերյալ 

տեղեկություններն արդիականացնելու անհրաժեշտության դեպքում Կողմի 

լիազորված մարմինը՝ գրավոր ծանուցմամբ, Մաքսային միության հանձնաժողով է 



ուղարկում սերտիֆիկացման մարմինների եւ լաբորատորիաների վերաբերյալ 

տեղեկությունների փոփոխությունների ցանկը։  

Կողմի սերտիֆիկացման մարմինների եւ լաբորատորիաների վերաբերյալ 

արդիականացված տեղեկությունները տեղադրվում են Մաքսային միության եւ 

Կողմի լիազորված մարմնի պաշտոնական կայքերում՝ ծանուցումը Մաքսային 

միության հանձնաժողով ներկայացնելու օրվանից երեք օր լրանալուց հետո։  

11. Շահագրգիռ անձանց հարցման հիման վրա միասնական ռեեստրի 

ազգային մասերում ներառված Կողմերի սերտիֆիկացման մարմինների եւ 

լաբորատորիաների վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրումն իրականացվում է 

լիազորված մարմինների կողմից՝ Կողմերի օրենսդրությանը համապատասխան։  

12. Կողմի սերտիֆիկացման մարմնի կամ լաբորատորիայի գործունեության 

նկատմամբ դժգոհությունների առաջացման դեպքում բողոքները գրավոր 

ուղարկվում են սերտիֆիկացման մարմինը կամ լաբորատորիան միասնական 

ռեեստրում ներառած լիազորված մարմին։  

13. Բողոքները քննարկվում են Կողմերի լիազորված մարմինների կողմից՝ 

Կողմերի օրենսդրությանը համապատասխան։  

14. Կողմի լիազորված մարմնի որոշման բողոքարկումն իրականացվում է 

Կողմի օրենսդրությանը համապատասխան։  

______________________________________________ 

 

  



ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 

2010 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 319 

որոշմամբ 

 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹ 

Միասնական ձեւի համաձայն ձեւակերպված՝ տրված համապատասխանության 

սերտիֆիկատների եւ գրանցված համապատասխանության հայտարարագրերի 

միասնական ռեեստրի ձեւավորման եւ վարման կարգի մասին 

 

1. «Միասնական ձեւի համաձայն ձեւակերպված՝ տրված 

համապատասխանության սերտիֆիկատների եւ գրանցված 

համապատասխանության հայտարարագրերի միասնական ռեեստրի ձեւավորման 

եւ վարման կարգի մասին» հիմնադրույթը մշակվել է ԵվրԱզԷսի միջպետական 

խորհրդի 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի թիվ 27 որոշմամբ «Մաքսային միության 

մաքսային տարածքում համապատասխանության պարտադիր գնահատման 

(հաստատման) ենթակա արտադրանքի շրջանառության մասին» 2009 թվականի 

դեկտեմբերի 11-ի համաձայնագրի դրույթները կատարելու նպատակով: 

2. Սույն Հիմնադրույթով սահմանվում է Մաքսային միության շրջանակներում 

միասնական ձեւի համաձայն ձեւակերպված՝ տրված համապատասխանության 

սերտիֆիկատների եւ գրանցված համապատասխանության հայտարարագրերի 

միասնական ռեեստրի (այսուհետ` Միասնական ռեեստր) ձեւավորման եւ վարման, 

Միասնական ռեեստրում ներառված ու միասնական ձեւի համաձայն ձեւակերպված՝ 

տրված համապատասխանության սերտիֆիկատների եւ գրանցված 

համապատասխանության հայտարարագրերի (այսուհետ՝ համապատասխանության 

սերտիֆիկատներ եւ համապատասխանության հայտարարագրեր), դրանց 

գործողությունը կասեցնելու, վերականգնելու, երկարաձգելու կամ դադարեցնելու 

մասին տեղեկությունների (այսուհետ՝ համապատասխանության սերտիֆիկատների 



եւ համապատասխանության հայտարարագրերի մասին տեղեկություններ) 

ներկայացնելու կարգը։ 

3. Միասնական ռեեստրը կազմված է Միասնական ռեեստրի ազգային 

մասերից, որոնց ձեւավորումն ու վարումն ապահովում են Մաքսային միության 

անդամ պետությունների լիազոր մարմինները (այսուհետ՝ Կողմերի լիազորված 

մարմիններ)։ 

Միասնական ռեեստրը ձեւավորվում է էլեկտրոնային եղանակով, Կողմերի 

լիազոր մարմինների ծրագրաապարատային միջոցների բազայի հիման վրա՝ 

ապահովելով ինտերնետ ցանցում Մաքսային միության պաշտոնական կայքից եւ 

Կողմերի լիազորված մարմինների պաշտոնական կայքերից ազգային մասեր մուտք 

գործելու հասանելիությունը։ 

Միասնական ռեեստրը վարելու համար օգտագործվում են տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալիս ապահովել տեղեկությունների 

հավաքագրումը, պահպանումը, համակարգումը, թարմացումը, փոփոխությունը եւ 

պաշտպանությունը, ինչպես նաեւ դրանց մուտքի հասանելիությունը համացանցում 

Մաքսային միության պաշտոնական կայքից եւ Կողմերի լիազոր մարմինների 

պաշտոնական կայքերից։ 

4. Միասնական ռեեստրի ազգային մասերը ձեւավորելը եւ վարելը ներառում է 

Միասնական ռեեստրի ազգային մասերում համապատասխանության 

սերտիֆիկատների եւ համապատասխանության հայտարարագրերի, դրանց 

պահպանման, համակարգման, թարմացման եւ փոփոխության մասին 

տեղեկություններ ընդգրկելը, ինչպես նաեւ Միասնական ռեեստրի ազգային 

մասերում պարունակվող տեղեկությունների պաշտպանությունը չարտոնված 

մուտքից։  

5. Համապատասխանության սերտիֆիկատների եւ համապատասխանության 

հայտարարագրերի մասին տեղեկությունները մուտքագրվում են Միասնական 

ռեեստրի ազգային մասերում Կողմերի լիազոր մարմինների կողմից 

համապատասխանության սերտիֆիկատի տրման կամ համապատասխանության 



հայտարարագրի գրանցման, դրանց գործողության կասեցման, վերականգնման, 

երկարաձգման կամ դադարեցման մասին որոշման հիման վրա, որն ընդունվում է 

Կողմերի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ 

6. Համապատասխանության սերտիֆիկատների մասին տեղեկությունները 

Կողմերի լիազոր մարմինների կողմից էլեկտրոնային գրառմամբ մուտքագրվում են 

Միասնական ռեեստրի ազգային մասերում եւ պարունակում են՝ 

1) համապատասխանության սերտիֆիկատի գրանցման համարը, 

գործողության ժամկետը, այն ձեւաթղթի հաշվառման համարը, որի վրա 

ձեւակերպված է համապատասխանության սերտիֆիկատը, 

2) հայտատուի անվանումը, իրավաբանական եւ փաստացի հասցեն, 

3) արտադրողի անվանումը, իրավաբանական եւ փաստացի հասցեն, 

4) այն սերտիֆիկացման մարմնի անվանումը, իրավաբանական եւ փաստացի 

հասցեն, որը տվել է համապատասխանության սերտիֆիկատը, 

5) սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի ազգանունը, անունը, հայրանունը, 

6) փորձագետ-աուդիտորի (փորձագետի) ազգանունը, անունը, հայրանունը, 

7) սերտիֆիկացված արտադրանքի մասին տեղեկություններ, որոնք հնարավոր 

են դարձնում դրա նույնականացումը, 

8) Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական 

ապրանքային անվանացանկի ծածկագիրը (ծածկագրերը) (այսուհետ՝ ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ), 

9) նորմատիվ իրավական ակտերի եւ (կամ) տեխնիկական նորմատիվ 

իրավական ակտերի, նորմատիվային փաստաթղթերի (այսուհետ՝ ՆԻԱ) մասին 

տեղեկություններ, որոնց պահանջներին համապատասխանության մասով 

կատարվել է սերտիֆիկացումը, 

10) հայտատուի կողմից՝ որպես ՆԻԱ պահանջներին արտադրանքի 

համապատասխանության ապացույց սերտիֆիկացման մարմին ներկայացված 



փաստաթղթերի մասին տեղեկություններ, իրականացված հետազոտությունների 

(փորձարկումների) եւ չափումների մասին տեղեկություններ, 

11) համապատասխանության սերտիֆիկատի համապատասխան դիրքում 

նշված լրացուցիչ տեղեկություններ, 

12) համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության կասեցման, 

վերականգնման կամ դադարեցման ամսաթիվը եւ պատճառը, 

13) համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության երկարաձգման 

ամսաթիվը, ժամկետը եւ դրա երկարաձգման հիմնավորումը, 

14) համապատասխանության սերտիֆիկատի հավելվածի (հավելվածների) 

մասին տեղեկություններ։ 

7. Համապատասխանության հայտարարագրերի վերաբերյալ 

տեղեկությունները էլեկտրոնային գրառմամբ Կողմերի լիազորված մարմինների 

կողմից մուտքագրվում են Միասնական ռեեստրի ազգային մասերում եւ 

պարունակում են՝ 

1) համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման համարը եւ 

գրանցման ամսաթիվը, 

2) հայտատուի (հայտարարատուի) անվանումը, իրավաբանական եւ փաստացի 

հասցեն, 

3) արտադրողի անվանումը, իրավաբանական եւ փաստացի հասցեն, 

4) տեղեկություններ այն արտադրանքի մասին, որի վրա տարածվում է 

համապատասխանության հայտարարագիրը՝ ստեղծելով տվյալ արտադրանքը 

նույնականացնելու հնարավորություն, 

5) ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը (ծածկագրերը), 

6) ՆԻԱ–ի մասին տեղեկություններ, որոնց պահանջներին արտադրանքի 

համապատասխանությունը հաստատվում է, 



7) տեղեկություններ իրականացված հետազոտությունների (փորձարկումների) 

եւ չափումների, կառավարման համակարգի սերտիֆիկատի, ինչպես նաեւ 

ապացուցողական հիմք հանդիսացող այլ փաստաթղթերի մասին,  

8) համապատասխանության հայտարարագրի գործողության ժամկետը, 

9) այն սերտիֆիկացման մարմնի անվանումը, իրավաբանական եւ փաստացի 

հասցեն, որը գրանցել է համապատասխանության հայտարարագիրը, 

10) այն սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի ազգանունը, անունը եւ 

հայրանունը, որը գրանցել է համապատասխանության հայտարարագիրը, 

11) համապատասխանության հայտարարագրի հավելվածի (հավելվածների) 

մասին տեղեկությունները։ 

8. Լիազոր մարմինները համապատասխանության սերտիֆիկատ/ 

համապատասխանության հայտարարագիրը տալուց/գրանցելուց հետո երեք 

օրվանից ոչ ուշ ժամկետում իրենց ընդհանուր օգտագործման տեղեկատվական 

համակարգում տեղադրում են՝ 

համապատասխանության սերտիֆիկատի մասին տեղեկություններ, որոնք 

նշված են սույն Հիմնադրույթի 6-րդ կետի 1-ին (բացի այն ձեւաթղթի հաշվառման 

համարի մասին տեղեկություններից, որի վրա ձեւակերպված է 

համապատասխանության սերտիֆիկատը), 2-րդ, 3-րդ, 7–9-րդ, 12-րդ եւ 13-րդ 

ենթակետերում, 

համապատասխանության հայտարարագրի մասին տեղեկություններ, որոնք 

նշված են սույն Հիմնադրույթի 7-րդ կետի 1–6-րդ, 8-րդ եւ 11-րդ ենթակետերում։ 

9. Միասնական ռեեստրի ազգային մասերի ձեւավորումը եւ վարումն 

իրականացվում են այնպիսի պայմաններում, որոնք ապահովում են կանխել 

դրանցում ընդգրկված տեղեկությունների չարտոնված հասանելիությունը։ Նշված 

տեղեկությունների կորուստը կանխելու նպատակով լիազոր մարմնի կողմից 

ձեւավորվում է Միասնական ռեեստրի ազգային մասերի պահուստային պատճենը։ 



10. Համապատասխանության հայտարարագրի գործողության կասեցման, 

վերականգնման կամ դադարեցման մասին տեղեկությունները՝ Կողմի պետական 

վերահսկողություն (հսկողություն) իրականացնող մարմնի կարգադրագրի 

համաձայն, Կողմի լիազոր մարմնի կողմից մուտքագրվում են Միասնական ռեեստրի 

ազգային մասում՝ այդ Կողմի օրենսդրությանը համապատասխան։ 

11. Շահագրգիռ անձանց հարցման հիման վրա Միասնական ռեեստրի 

ազգային մասում ընդգրկված համապատասխանության սերտիֆիկատի եւ 

համապատասխանության հայտարարագրի մասին տեղեկությունների 

տրամադրումն իրականացնում է Կողմի լիազոր մարմինը։ 

_______________________________________ 

 

  



ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 

2010 թվականի հունիսի 18–ի թիվ 319 

որոշմամբ 

 

Համապատասխանության սերտիֆիկատի միասնական ձեւ* 

 

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ 

 

№ ՄՄ ___________________________ 

 

Սերիա ___ № ХХХХХХХ  

 

(5) ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆ  

(6) ՀԱՅՏԱՏՈՒ  

(7) ԱՐՏԱԴՐՈՂ 

(8) ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ 

(9) ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր 

(10) ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ Է ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ 

(11) ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԸ ՏՐՎԱԾ Է ________________ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ 

(12) ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝    ՍԿՍԱԾ ՄԻՆՉԵՎ  

Համապատասխանության 

նշան 
(3) 

(13) (14) 

(2) 

(1) 

(4) 



Սերտիֆիկացման մարմնի 

ղեկավար (լիազորված անձ)՝  

   ստորագրությունը, անվան եւ հայրանվան սկզբնատառերը, ազգանունը 

 

Փորձագետ–աուդիտոր (փորձագետ)՝ 

  ստորագրությունը, անվան եւ հայրանվան սկզբնատառերը, ազգանունը 

 

* Համապատասխանության սերտիֆիկատի ձեւաթղթերին ներկայացվող 

պահանջները եւ դրան կից հավելվածները, դրանց լրացման կանոնները 

սահմանված են 1-ին հավելվածում։ 

Կ. Տ. 

(15) 



Համապատասխանության հայտարարագրի միասնական ձեւ** 

 

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ  

 

Հայտարարատու 

Ի դեմս  

Հայտարարում է, որ  

Համապատասխանում է ________________ պահանջներին  

Համապատասխանության հայտարարագիրն ընդունված է _________ հիման 

վրա           

Լրացուցիչ տեղեկություններ  

Համապատասխանության հայտարարագիրը վավեր է գրանցման ամսաթվից 

մինչեւ _________  

 

__________   ______________________________________________ 

ստորագրություն   կազմակերպության ղեկավարի (նրա կողմից լիազորված անձի) կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ անվան եւ հայրանվան սկզբնատառերը եւ 

ազգանունը)  

 

Կ.Տ. 

 

Համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման մասին տվյալներ  

 

(1) 

(4) 

(7) 

(9) 

(10) 

(2) 

(3) 

(6) 

(8) 

(5) 



Համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման համարը ՄՄ №  

 

Համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման ամսաթիվը  

 

__________    _______________________________________ 

ստորագրություն  անվան եւ հայրանվան սկզբնատառերը, ազգանունը  

    սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի (նրա կողմից լիազորված անձի)  

 

Կ.Տ.  

 

* Համապատասխանության հայտարարագրի ձեւակերպմանը ներկայացվող 

պահանջները եւ դրա լրացման կանոնները սահմանված են 2-րդ հավելվածում։ 

  

(12) 

(11) 



 Հավելված թիվ 1 

Համապատասխանության 

սերտիֆիկատի միասնական ձեւի  

 

 

1. Մաքսային միության անդամ պետությունների սերտիֆիկացման 

(համապատասխանության գնահատման (հավաստման)) մարմինները (այսուհետ՝ 

Կողմերի սերտիֆիկացման մարմիններ) 1

դրական արտացոլման գիլյոշի պատկերի շրջանակ, 

, որոնք իրականացնում են Մաքսային 

միության շրջանակներում միասնական փաստաթղթերի տրամադրմամբ 

համապատասխանության պարտադիր գնահատման (հավաստման) ենթակա 

արտադրանքի միասնական ցանկում ընդգրկված արտադրանքի սերտիֆիկացումը 

(այսուհետ՝ Միասնական ցանկ), միասնական ձեւով ձեւակերպում են 

համապատասխանության սերտիֆիկատները (այսուհետ՝ համապատասխանության 

սերտիֆիկատներ) եւ դրանց մասին տվյալները փոխանցում են Կողմի լիազոր 

մարմնին՝ Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշմամբ հաստատված 

«Միասնական ձեւով ձեւակերպված՝ տրված համապատասխանության 

սերտիֆիկատների եւ համապատասխանության գրանցված հայտարարագրերի 

միասնական ռեեստրի ձեւավորման եւ վարման կարգի մասին» հիմնադրույթին 

համապատասխան։ 

2. Համապատասխանության սերտիֆիկատի ձեւաթղթերին ներկայացվող 

պահանջները եւ դրանց լրացման կանոնները․ 

2.1. Համապատասխանության սերտիֆիկատների ձեւաթղթերը եւ 

համապատասխանության սերտիֆիկատների հավելվածների ձեւաթղթերը 

(այսուհետ՝ ձեւաթղթեր) հանդիսանում են խիստ հաշվետվության փաստաթղթեր, 

ունեն առնվազն չորս աստիճանի պաշտպանություն, այդ թվում՝ 

                                                           
1  Մաքսային միության սերտիֆիկացման մարմինների ու փորձարկման լաբորատորիաների 
(կենտրոնների) միասնական ռեեստրում ընդգրկված սերտիֆիկացման մարմինները 



գիլյոշի պատկերի շրջանակի պարագծով տեղադրված միկրոտեքստ, 

կիսաթափանցիկ հոլոգրաֆիկ պաշտպանիչ տարր, 

ձեւաթղթի տպագրական համար (սերիայի վերաբերյալ նշում՝ սույն հավելվածի 

2.2 կետին համապատասխան) եւ հերթական համար (արաբական յոթ 

թվանշաններից կազմված թիվ)։  

2.2. Ձեւաթղթերը պատրաստվում են Մաքսային միության անդամ 

պետություններում տպագրական եղանակով։ Ընդ որում, ձեւաթղթի տպագրական 

համարը, որը պատրաստվում է Բելառուսի Հանրապետությունում, պարունակում է 

«Սերիա BY» նշումը, Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ «Սերիա KZ» նշումը, 

Ռուսաստանի Հանրապետությունում՝ «Սերիա RU» նշումը։  

2.3. Ձեւաթղթերը լրացվում են բացառապես էլեկտրոնային տպագրական 

սարքերի օգտագործմամբ։ Ձեւաթղթի դիմերեսը լրացվում է ռուսերենով, հակառակ 

կողմը կարող է լրացվել այն Կողմի պետական լեզվով, որտեղ տրվել է 

համապատասխանության սերտիֆիկատը՝ Միասնական ձեւում սահմանված 

վավերապայմաններին (դաշտերին) համապատասխան։  

2.4. Վավերապայմանների (դաշտերի) նկարագրությունը․ 

1–ին դաշտում՝ հետեւյալ հերթականությամբ ուղղահայաց կատարված 

մակագրությունները՝ «ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ», «ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ» 

2–րդ դաշտում՝ համապատասխանության սերտիֆիկատի գրանցման համարը, 

որը ձեւավորվում է Կողմերի ազգային կանոնների համաձայն՝ պարտադիր կերպով 

ներառելով «ՄՄ»՝ Մաքսային միության հապավումը, եւ նշելով պետության 

ծածկագիրը՝ BY – Բելառուս, KZ – Ղազախստան, RU – Ռուսաստան։ 

3–րդ դաշտում՝ Կողմի սերտիֆիկացման համակարգի 

համապատասխանության (համապատասխանության հավաստման) նշանը։  



4–րդ դաշտում՝ համապատասխանության սերտիֆիկատի ձեւաթղթի 

հաշվառման (անհատական) համարը, որը կատարվում է ձեւաթուղթը 

պատրաստելիս։ 

5–րդ դաշտում՝ համապատասխանության սերտիֆիկատ տրամադրած 

սերտիֆիկացման մարմնի լրիվ անվանումը, իրավաբանական եւ փաստացի հասցեն 

(ներառյալ պետության անվանումը), հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային 

փոստի հասցեն, սերտիֆիկացման մարմնի հավատարմագրման վկայագրի 

գրանցման համարը, հավատարմագրման վկայագրի գրանցման ամսաթիվը, 

հավատարմագրման վկայագիր տրամադրած հավատարմագրման մարմնի 

անվանումը։  

6–րդ դաշտում՝ կախված նրանից, թե ում է տրվել համապատասխանության 

սերտիֆիկատը՝ նշվում է արտադրողը եւ (կամ) մատակարարը։ Այնուհետեւ նշվում է 

հայտատուի լրիվ անվանումը, որպես իրավաբանական անձ կամ անհատ 

ձեռնարկատեր պետական գրանցման մասին տեղեկությունները, իրավաբանական 

եւ փաստացի հասցեն (ներառյալ պետության անվանումը), հեռախոսահամարը, 

ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ 

7–րդ դաշտում՝ սերտիֆիկացված արտադրանքի արտադրող 

կազմակերպության լրիվ անվանումը, հասցեն (ներառյալ պետության անվանումը), 

այդ թվում՝ դրա այն մասնաճյուղերի հասցեները, որոնց արտադրանքի վրա 

տարածվում է համապատասխանության սերտիֆիկատը։ 

8–րդ դաշտում՝ այն արտադրանքի մասին տեղեկությունները, որոնց համար 

տրվել է համապատասխանության սերտիֆիկատը՝ 

– արտադրանքի լրիվ անվանումը, 

– արտադրանքի մասին այն տեղեկությունները, որոնք ապահովում են դրա 

նույնականացումը (արտադրանքի տեսակը, ապրանքանիշը, մոդելը, արտիկուլը եւ 

այլն), 



– այն նորմատիվ իրավական ակտերի եւ (կամ) նորմատիվ տեխնիկական 

իրավական ակտերի, նորմատիվ փաստաթղթերի (այսուհետ՝ ՆԻԱ) վերաբերյալ 

նշումը, որոնց համապատասխան արտադրվել է արտադրանքը, 

– սերտիֆիկացման օբյեկտի անվանումը (սերիական թողարկումը, 

խմբաքանակը կամ եզակի արտադրատեսակը)։ Արտադրանքի սերիական 

թողարկման դեպքում կատարվում է «սերիական թողարկում» գրառումը: 

Արտադրանքի խմբաքանակի դեպքում նշվում է խմբաքանակի չափը, եզակի 

արտադրանքի դեպքում` արտադրանքի գործարանային համարը, երկու դեպքում էլ 

լրացուցիչ ներկայացվում են ապրանքաուղեկից փաստաթղթերի 

վավերապայմանները: 

9–րդ դաշտում՝ Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության 

միասնական ապրանքային անվանացանկի ծածկագիրը (այսուհետ՝ ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ)։ 

10–րդ դաշտում՝ ՆԻԱ–ի վերաբերյալ նշումը՝ այն բաժինների (կետերի, 

ենթակետերի) մատնանշմամբ, որոնց պահանջներին համապատասխանության 

համար իրականացվել է սերտիֆիկացումը, եւ որոնք նախատեսված են Միասնական 

ցանկով։  

11–րդ դաշտում՝ այն փաստաթղթերի վերաբերյալ նշումը (անվանումը), որոնց 

հիման վրա տրվում է համապատասխանության սերտիֆիկատը։ 

Որպես նման փաստաթղթեր եւ սերտիֆիկացման սխեմայից կախված՝ կարող 

են օգտագործվել՝ 

– Մաքսային միության սերտիֆիկացման մարմինների ու փորձարկման 

լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական ռեեստրում ընդգրկված՝ 

հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) կողմից 

անցկացված՝ արտադրանքի սերտիֆիկացված փորձարկումների 

արձանագրությունները, 

– կառավարման համակարգի սերտիֆիկատը, 

– արտադրության վիճակի վերլուծության մասին ակտը, 



– Կողմերի օրենսդրությամբ տվյալ արտադրանքի համար նախատեսված եւ 

լիազոր մարմինների ու հաստատությունների կողմից տրված փաստաթղթերը 

(պետական գրանցման վկայական, անասնաբուժական սերտիֆիկատ, 

բուսասանիտարական սերտիֆիկատ, հրդեհային անվտանգության սերտիֆիկատ եւ 

այլն)՝ մատնանշելով համարը, տրման ամսաթիվը եւ այլն,  

– պարտադիր պահանջներին արտադրանքի համապատասխանությունը 

հավաստող այլ փաստաթղթերը։ 

ՆԻԱ–ի պահանջներին արտադրանքի համապատասխանությունը հավաստելու 

համար ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենները պետք է հաստատվեն 

հայտատուի ստորագրությամբ եւ կնիքով (անհատ ձեռնարկատիրոջ համար՝ կնիքի 

առկայության դեպքում)։ 

12–րդ դաշտում՝ արտադրանքի պահպանության պայմաններն ու ժամկետները, 

պիտանիության ժամկետը, արտադրանքը նույնականացնող այլ տեղեկությունները 

(տվյալները ներկայացվում են ըստ անհրաժեշտության)։ 

13–րդ դաշտում՝ Միասնական ձեւով ձեւակերպված՝ տրված 

համապատասխանության սերտիֆիկատների եւ համապատասխանության 

գրանցված հայտարարագրերի միասնական ռեեստրում համապատասխանության 

սերտիֆիկատի գրանցման ամսաթիվը (օրը՝ արաբական երկու թվանշաններով, 

ամիսը՝ արաբական երկու թվանշաններով, տարին՝ արաբական չորս 

թվանշաններով)։ 

14–րդ դաշտում՝ համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության 

ժամկետը (օրը՝ արաբական երկու թվանշաններով, ամիսը՝ արաբական երկու 

թվանշաններով, տարին՝ արաբական չորս թվանշաններով)։ 

15–րդ դաշտում՝ սերտիֆիկացման մարմնի կնիքը, սերտիֆիկացման մարմնի 

ղեկավարի (նրա կողմից լիազորված անձի), փորձագետ-աուդիտորի 

(փորձագետների) ստորագրությունը, անվան եւ հայրանվան սկզբնատառերը, 

ազգանունը: Չի թույլատրվում ստորագրության փոխարեն ֆաքսիմիլեի 

օգտագործումը: 



Վերոնշյալ դաշտերում ընդգրկվող տեղեկությունների զգալի ծավալի դեպքում 

այդպիսի տեղեկությունները կարող են ներկայացվել համապատասխանության 

սերտիֆիկատի հավելվածում (հավելվածներում)։ Հավելվածները ձեւակերպվում են 

համապատասխանության սերտիֆիկատի հավելվածի ձեւաթղթի վրա եւ 

համապատասխանության սերտիֆիկատի անբաժանելի մասն են կազմում: 

Հավելվածի յուրաքանչյուր թերթ պետք է պարունակի համապատասխանության 

սերտիֆիկատի գրանցման համարը, համապատասխանության մարմնի ղեկավարի 

(նրա կողմից լիազորված անձի) եւ փորձագետ-աուդիտորի (փորձագետի) 

ստորագրությունը, անվան եւ հայրանվան սկզբնատառերը, ազգանունը, տվյալ 

մարմնի կնիքը: Համապատասխանության սերտիֆիկատի 8–րդ դաշտում 

անհրաժեշտ է հղում կատարել հավելվածին (հավելվածներին)՝ մատնանշելով 

համապատասխանության սերտիֆիկատի հավելվածների ձեւաթղթերի հաշվառման 

համարները: 

3. Ձեւաթղթի վավերապայմաններում համապատասխանության սերտիֆիկատի 

միասնական ձեւով չնախատեսված հավելյալ գրառումներ, ինչպես նաեւ բառերի 

կրճատում, տեքստի որեւէ ուղղում չի թույլատրվում։ 

4. Համապատասխանության սերտիֆիկատների, այդ թվում՝ դրանց կից 

հավելվածների պատճենները հաստատվում են այն Կողմի օրենսդրության 

համաձայն, որի տարածքում տրվել է միասնական ձեւով ձեւակերպված 

համապատասխանության սերտիֆիկատը։ 

5. Համապատասխանության սերտիֆիկատի միասնական ձեւը էլեկտրոնային 

տեսքով տեղադրվում է Մաքսային միության ինտերնետ ցանցի պաշտոնական 

կայքում, Կողմերի լիազորված մարմինների եւ սերտիֆիկացման մարմինների 

ինտերնետ ցանցի պաշտոնական կայքերում։ 

 

  



 Հավելված թիվ 2 

Համապատասխանության հայտարարագրի 

միասնական ձեւի 

 

1. Այն արտադրանքի արտադրողը (մատակարարը), որը ենթակա է 

համապատասխանության հայտարարագրման Մաքսային միության շրջանակներում 

միասնական փաստաթղթերի տրամադրմամբ համապատասխանության 

պարտադիր գնահատման (հավաստման) ենթակա արտադրանքի միասնական 

ցանկին (այսուհետ՝ Միասնական ցանկ) համապատասխան, 

համապատասխանության հայտարարագիրը ձեւակերպում է միասնական ձեւով 

(այսուհետ՝ համապատասխանության հայտարարագիր)։  

2. Համապատասխանության հայտարարագիրը ենթակա է գրանցման 

Մաքսային միության անդամ պետությունների (այսուհետ՝ Կողմեր) օրենսդրությամբ 

սահմանված կանոններին համապատասխան։ 

Կողմերի սերտիֆիկացման (համապատասխանության գնահատման 

(հավաստման)) մարմինները (այսուհետ՝ Կողմերի սերտիֆիկացման մարմիններ)2

                                                           
2  Մաքսային միության սերտիֆիկացման մարմինների ու փորձարկման լաբորատորիաների 
(կենտրոնների) միասնական ռեեստրում ընդգրկված սերտիֆիկացման մարմինները 

, 

գրանցում են համապատասխանության հայտարարագրերը եւ դրանց մասին 

տեղեկությունները փոխանցում Կողմի լիազոր մարմնին՝ «Միասնական ձեւով 

ձեւակերպված՝ համապատասխանության տրված սերտիֆիկատների եւ 

համապատասխանության գրանցված հայտարարագրերի միասնական ռեեստրի 

ձեւավորման եւ վարման կարգի մասին» հիմնադրույթին համապատասխան։ 

3. Համապատասխանության հայտարարագրի ձեւակերպմանը ներկայացվող 

պահանջները եւ դրա լրացման կանոնները․ 

3.1. Համապատասխանության հայտարարագիրը ձեւակերպվում է A4 

(210x297 մմ) ձեւաչափի սպիտակ թղթերի վրա։ 



3.2. Համապատասխանության հայտարարագրի ձեւում նախատեսված բոլոր 

վավերապայմանները պետք է լրացված լինեն։ 

Համապատասխանության հայտարարագրերը լրացվում են ռուսերենով՝ 

բացառապես էլեկտրոնային տպագրական սարքերի օգտագործմամբ։ 

Համապատասխանության հայտարարագրի հակառակ կողմը կարող է լրացվել 

Կողմերից մեկի լեզվով։ 

Համապատասխանության հայտարարագրի վավերապայմաններում 

համապատասխանության հայտարարագրի միասնական ձեւով չնախատեսված 

հավելյալ գրառումներ, ինչպես նաեւ բառերի կրճատում, տեքստի որեւէ ուղղում չի 

թույլատրվում։ 

3.3. Վավերապայմանների (դաշտերի) նկարագրությունը․ 

1–ին դաշտում՝ արտադրողի, մատակարարի լրիվ անվանումը կամ 

համապատասխանության հայտարարագիրն ընդունած անհատ ձեռնարկատիրոջ 

ազգանունը, անունը, հայրանունը, իրավաբանական եւ փաստացի հասցեն 

(ներառյալ պետության անվանումը), հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային 

փոստի հասցեն, նշված սուբյեկտների՝ որպես իրավաբանական անձ կամ անհատ 

ձեռնարկատեր պետական գրանցման վերաբերյալ տեղեկությունները։  

2–րդ դաշտում՝ այն արտադրող, մատակարար կազմակերպության ղեկավարի 

պաշտոնը, ազգանունը, անունը, հայրանունը, որի անունից ընդունվում է 

համապատասխանության հայտարարագիրը։3

– արտադրանքի մասին այն տեղեկությունները, որոնք ապահովում են դրա 

նույնականացումը (արտադրանքի տեսակը, ապրանքանիշը, մոդելը, արտիկուլը եւ 

այլն), 

 

3–րդ դաշտում՝ տեղեկություններ այն արտադրանքի վերաբերյալ, որի 

նկատմամբ ընդունվել է համապատասխանության հայտարարագիր՝ 

– արտադրանքի լրիվ անվանումը,  

                                                           
3 Անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից համապատասխանության հայտարարագիր ընդունելու դեպքում 
2-րդ դաշտը չի լրացվում 



– արտադրողի լրիվ անվանումը՝ հասցեի մատնանշմամբ (ներառյալ 

պետության անվանումը),  

– այն նորմատիվ իրավական ակտերի եւ (կամ) նորմատիվ տեխնիկական 

իրավական ակտերի, նորմատիվ փաստաթղթերի (այսուհետ՝ ՆԻԱ) վերաբերյալ 

նշումը, որոնց համապատասխան արտադրվել է արտադրանքը, 

– Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական 

ապրանքային անվանացանկի ծածկագիրը (այսուհետ՝ ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ), 

– հայտարարագրման օբյեկտի տեսակի անվանումը (սերիական թողարկումը, 

խմբաքանակը կամ եզակի արտադրատեսակը)։ Արտադրանքի սերիական 

թողարկման դեպքում կատարվում է «սերիական թողարկում» գրառումը: 

Արտադրանքի խմբաքանակի դեպքում նշվում է խմբաքանակի չափը, եզակի 

արտադրանքի դեպքում` արտադրանքի գործարանային համարը, երկու դեպքում էլ 

լրացուցիչ ներկայացվում են ապրանքաուղեկից փաստաթղթերի 

վավերապայմանները: 

4–րդ դաշտում՝ այն ՆԻԱ–ի վերաբերյալ նշումը, որոնց պահանջներին 

համապատասխանությունը հավաստված է համապատասխանության տվյալ 

հայտարարագրով (ՆԻԱ–ի բաժինների (կետերի, ենթակետերի) մատնանշմամբ), եւ 

որոնք նախատեսված են Միասնական ցանկով։ 

5–րդ դաշտում՝ այն փաստաթղթերի վերաբերյալ նշումը (անվանումը), որոնց 

հիման վրա ընդունվում է համապատասխանության հայտարարագիրը։ 

Որպես նման փաստաթղթեր կարող են օգտագործվել՝ 

– Մաքսային միության սերտիֆիկացման մարմինների ու փորձարկման 

լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական ռեեստրում ընդգրկված՝ 

հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) կողմից 

անցկացված՝ արտադրանքի փորձարկումների արձանագրությունները, որոնք 

հավաստում են համապատասխանությունը պարտադիր պահանջներին, 



– Կողմերի օրենսդրությամբ տվյալ արտադրանքի համար նախատեսված եւ 

դրա համար լիազորված մարմինների, հաստատությունների եւ 

կազմակերպությունների կողմից տրված փաստաթղթերը (պետական գրանցման 

վկայական, անասնաբուժական սերտիֆիկատ, բուսասանիտարական 

սերտիֆիկատ, հրդեհային անվտանգության սերտիֆիկատ եւ այլն)՝ մատնանշելով 

համարը, տրման ամսաթիվը եւ այլն, 

– պարտադիր պահանջներին արտադրանքի համապատասխանությունը 

հավաստող այլ փաստաթղթերը։ 

ՆԻԱ–ի պահանջներին արտադրանքի համապատասխանությունը հավաստելու 

համար տրամադրվող փաստաթղթերի պատճենները պետք է հաստատվեն 

արտադրանքի արտադրողի կամ մատակարարի ստորագրությամբ եւ կնիքով 

(անհատ ձեռնարկատիրոջ համար՝ կնիքի առկայության դեպքում)։ 

6–րդ դաշտում՝ արտադրանքի պահպանության պայմաններն ու ժամկետները, 

պիտանիության ժամկետը, արտադրանքը նույնականացնող այլ տեղեկությունները 

(տվյալները ներկայացվում են ըստ անհրաժեշտության)։ 

7–րդ դաշտում՝ համապատասխանության հայտարարագրի գործողության 

ժամկետը (օրը՝ արաբական երկու թվանշաններով, ամիսը՝ արաբական երկու 

թվանշաններով, տարին՝ արաբական չորս թվանշաններով)։ 

8–րդ դաշտում՝ արտադրող, մատակարար կազմակերպության կնիքը, այն 

դեպքում, երբ արտադրողը կամ մատակարարը անհատ ձեռնարկատեր է՝ անհատ 

ձեռնարկատիրոջ կնիքը (առկայության դեպքում), արտադրող կամ մատակարար 

կազմակերպության ղեկավարի ստորագրությունը, անվան եւ հայրանվան 

սկզբնատառերը եւ ազգանունը, այն դեպքում, երբ արտադրողը կամ մատակարարը 

անհատ ձեռնարկատեր է՝ անհատ ձեռնարկատիրոջ անվան եւ հայրանվան 

սկզբնատառերը եւ ազգանունը։ 

Չի թույլատրվում ստորագրության փոխարեն ֆաքսիմիլեի օգտագործումը: 



9–րդ, 10–րդ, 11–րդ, 12–րդ դաշտերում՝ համապատասխանության 

հայտարարագրի գրանցման վերաբերյալ տեղեկություններ, որոնք լրացվում են 

սերտիֆիկացման մարմնի կողմից։ 

9–րդ դաշտում՝ համապատասխանության հայտարարագիրը գրանցած 

սերտիֆիկացման մարմնի լրիվ անվանումը եւ իրավաբանական հասցեն (ներառյալ 

պետության անվանումը), հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն, սերտիֆիկացման մարմնի հավատարմագրման վկայագրի գրանցման 

համարը, հավատարմագրման վկայագրի գրանցման ամսաթիվը, 

հավատարմագրման վկայագիր տրամադրած հավատարմագրման մարմնի 

անվանումը։ 

10–րդ, 11–րդ դաշտերում՝ համապատասխանության հայտարարագրի 

գրանցման համարը, որը ձեւավորվում է Կողմերի օրենսդրության համաձայն՝ 

պարտադիր կերպով ներառելով «ՄՄ»՝ Մաքսային միություն հապավումը, եւ նշելով 

պետության ծածկագիրը՝ BY – Բելառուս, KZ – Ղազախստան, RU – Ռուսաստան, եւ 

դրա գրանցման ամսաթիվը (օրը՝ արաբական երկու թվանշաններով, ամիսը՝ 

արաբական երկու թվանշաններով, տարին՝ արաբական չորս թվանշաններով)։ 

12–րդ դաշտում՝ սերտիֆիկացման մարմնի կնիքը, դրա ղեկավարի կամ նրա 

կողմից լիազորված անձի ստորագրությունը, անվան եւ հայրանվան սկզբնատառերը 

եւ ազգանունը: Չի թույլատրվում ստորագրության փոխարեն ֆաքսիմիլեի 

օգտագործումը: 

Վերոնշյալ դաշտերում ընդգրկվող տեղեկությունների զգալի ծավալի դեպքում 

այդպիսի տեղեկությունները կարող են ներկայացվել համապատասխանության 

հայտարարագրի հավելվածում (հավելվածներում)։ Հավելվածը (հավելվածները) 

համապատասխանության հայտարարագրի անբաժանելի մասն են կազմում, 

հավելվածի յուրաքանչյուր թերթ պետք է պարունակի համապատասխանության 

հայտարարագրի գրանցման համարը, սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի (նրա 

կողմից լիազորված անձի) ստորագրությունը, անվան եւ հայրանվան 

սկզբնատառերը, ազգանունը, տվյալ մարմնի կնիքը: Համապատասխանության 



հայտարարագրում անհրաժեշտ է հղում կատարել հավելվածին (հավելվածներին)` 

մատնանշելով այն թերթերի թիվը, որոնց վրա ձեւակերպված է տվյալ հավելվածը։ 

4. Համապատասխանության հայտարարագրերի, այդ թվում՝ դրանց կից 

հավելվածների պատճենները հաստատվում են այն Կողմի օրենսդրության 

համաձայն, որի տարածքում գրանցվել է միասնական ձեւով ձեւակերպված 

համապատասխանության հայտարարագիրը։ 

5. Համապատասխանության հայտարարագրի միասնական ձեւը էլեկտրոնային 

տեսքով տեղադրվում է Մաքսային միության ինտերնետ ցանցի պաշտոնական 

կայքում, Կողմերի լիազոր մարմինների եւ սերտիֆիկացման մարմինների ինտերնետ 

ցանցի պաշտոնական կայքերում։ 

 

____________________________________________________ 

 

 

  



 ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 

2010 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 319 

որոշմամբ 

 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹ 

Համապատասխանության պարտադիր գնահատման (հավաստման) ենթակա 

արտադրանքի (ապրանքների) Մաքսային միության մաքսային տարածք 

ներմուծման կարգի մասին 

 

1. «Մաքսային միության մաքսային տարածք համապատասխանության 

պարտադիր գնահատման (հավաստման) ենթակա արտադրանքի (ապրանքների) 

ներմուծման կարգի մասին» հիմնադրույթը մշակվել է ի կատարումն «Միասնական 

մաքսային տարածք ստեղծելու եւ Մաքսային միության ձեւավորման մասին» 2007 

թվականի հունիսի 6-ի պայմանագրի, «Տեխնիկական կանոնակարգման, 

սանիտարական եւ բուսասանիտարական միջոցառումների ոլորտում 

համաձայնեցված քաղաքականություն վարելու մասին» 2008 թվականի հունվարի 

25–ի համաձայնագրի, «Մաքսային միության մաքսային տարածքում 

համապատասխանության պարտադիր գնահատման (հավաստման) ենթակա 

արտադրանքի շրջանառության մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի 

համաձայնագրի: 

2. Արտադրանքի (ապրանքների) մաքսային հայտարարագիր ներկայացնելը 

պետք է ուղեկցվի մաքսային մարմնին՝ սահմանված սահմանափակումների 

պահպանումը հաստատող փաստաթղթերից մեկի ներկայացմամբ (այսուհետ՝ 

համապատասխանության մասին փաստաթղթեր)։ 

Համապատասխանության մասին այդպիսի փաստաթղթերին են վերաբերում՝ 



համապատասխանության սերտիֆիկատը եւ այլ փաստաթղթեր, որոնք 

նախատեսված են Մաքսային միության այն անդամ պետության (այսուհետ՝ Կողմ) 

օրենսդրությամբ, որի տարածքում ապրանքը ձեւակերպվում է մաքսային 

ընթացակարգերով,  

համապատասխանության հայտարարագիրը, որը նախատեսված է այն Կողմի 

օրենսդրությամբ, որի տարածքում ապրանքը ձեւակերպվում է մաքսային 

ընթացակարգերով, 

Մաքսային միության համապատասխանության սերտիֆիկատը, որը 

ձեւակերպված է միասնական ձեւով այն ապրանքների համար, որոնք ներառված են 

Մաքսային միության շրջանակներում միասնական փաստաթղթերի տրամադրմամբ 

համապատասխանության պարտադիր գնահատման (հավաստման) ենթակա 

արտադրանքի միասնական ցանկում՝ (այսուհետ՝ Միասնական ցանկ)։ 

3. Մաքսային մարմիններին համապատասխանության մասին փաստաթղթերի 

եւ (կամ) նման փաստաթղթերի մասին տեղեկությունների տրամադրումն 

իրականացվում է հետեւյալ մաքսային ընթացակարգերով ձեւակերպելու համար՝ 

ա) «ներքին սպառման համար բացթողում»՝ բացառությամբ այն ապրանքների, 

որոնք ներմուծվում են՝ 

որպես հետազոտություններ եւ փորձարկումներ իրականացնելու համար 

փորձանմուշներ եւ նմուշներ՝ պայմանով, որ մաքսային մարմին ներկայացվի այն 

հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմնի (հավատարմագրված փորձարկման 

լաբորատորիայի (կենտրոնի)) հետ պայմանագրի պատճենները, որը գտնվում է այն 

Կողմի տարածքում, որտեղ իրականացվելու է ապրանքների մաքսային 

հայտարարագրումը, կամ նման հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմնի 

(հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայի (կենտրոնի)) նամակները, 

որոնցով հաստատվում են նման նպատակների համար անհրաժեշտ ներմուծվող 

ապրանքների քանակը (քաշ եւ ծավալ). 

որպես Մաքսային միության մաքսային տարածք նախկինում ներմուծված 

պատրաստի արտադրանքի սպասարկման եւ վերանորոգման համար 



պահեստամասեր, որոնց նկատմամբ հավաստված է պարտադիր պայմաններին 

համապատասխանությունը՝ նշված պատրաստի արտադրանքի 

համապատասխանության մասին փաստաթղթերի պատճենները մաքսային 

մարմիններ ներկայացնելու պայմանով, 

որպես կոմպլեկտավորող ապրանքներ կամ արտադրանքի համար հումք, որը 

բաց է թողնվում այն Կողմի տարածքում, որտեղ իրականացվում է դրանց մաքսային 

հայտարարագրումը. 

օտարերկրյա պետությունների եւ միջազգային միջկառավարական 

կազմակերպությունների ներկայացուցչությունների հասցեով՝ բացառապես դրանք 

ներմուծող անձանց կողմից դրանց սպառման (օգտագործման) մասին 

պատճառաբանված դիմումը մաքսային մարմին ներկայացնելու պայմանով. 

որպես մարդասիրական օգնություն կամ տեխնիկական օգնություն. 

որպես ապրանքներ, որոնք նախատեսված են տարերային աղետների եւ այլ 

արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման եւ վերացման համար. 

բ) «ժամանակավոր ներմուծում»՝ բացառությամբ հետեւյալի ժամանակավոր 

ներմուծման ՝ 

կոնտեյներներ, փաթեթվածքներ, ընդկալներ. 

ապրանքներ, որոնք նախատեսված են ցուցահանդեսներում, 

տոնավաճառներում եւ միջազգային հանդիպումներում ցուցադրելու համար, ինչպես 

նաեւ օժանդակ սարքավորումներ եւ նյութեր, որոնք նախատեսված են ապրանքների 

նման ցուցադրման ժամանակ օգտագործվելու կամ ցուցահանդեսներում, 

տոնավաճառներում եւ միջազգային հանդիպումներում օգտագործվելու համար. 

ապրանքների նմուշներ, որոնք նախատեսված են բացառապես նման տիպի 

ապրանքի պատվեր ստանալու նպատակով եւ պիտանի չեն այլ նպատակներով 

օգտագործվելու համար, ինչն ապահովվում է դրանց վրա չջնջվող դրոշմավորում, 

պատռվածքներ կատարելու, անցքեր բացելու կամ որեւէ այլ ձեւով վնաս հասցնելու 

միջոցով.  



ապրանքներ, որոնք նախատեսված են փորձարկումներ, ստուգումներ, փորձեր 

եւ հատկությունների ու բնութագրերի ցուցադրում անցկացնելու նպատակով. 

գովազդային տպագիր արտադրանք. 

սարքավորումներ, որոնք անհրաժեշտ են արտիստներին, թատերական 

խմբերին եւ նվագախմբերին (ներկայացումների ընթացքում օգտագործվող 

առարկաներ, երաժշտական գործիքներ, դեկորացիաներ եւ կոստյումներ), եթե նման 

ապրանքները ներմուծվում են օտարերկրյա անձի կողմից եւ օգտագործվում նրա 

կողմից Մաքսային միության մաքսային տարածքում. 

մասնագիտական կինեմատոգրաֆիական սարքավորումներ, մամլո, ռադիոյի 

կամ հեռուստատեսության սարքավորումներ, օժանդակ սարքեր եւ այդ 

սարքավորումների համար պարագաներ, եթե նման մասնագիտական 

սարքավորումները, սարքերը եւ պարագաները ներմուծվում են օտարերկրյա անձի 

կողմից եւ օգտագործվում նրա կողմից Մաքսային միության մաքսային տարածքում. 

մարզական մրցույթների, ցուցադրական մարզական միջոցառումների կամ 

մարզումների համար նախատեսված ապրանքներ, եթե նման ապրանքները 

ներմուծվում են օտարերկրյա անձի կողմից եւ օգտագործվում նրա կողմից 

Մաքսային միության մաքսային տարածքում. 

գ) «ազատ մաքսային գոտի», 

դ) «ազատ պահեստ», 

ե) «վերաներմուծում»՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ապրանքները 

ձեւակերպվում են տվյալ մաքսային ընթացակարգով «ժամանակավոր 

արտահանում» մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելու նպատակով։ 

4. Մաքսային մարմիններին համապատասխանության մասին փաստաթղթերի 

եւ (կամ) նման փաստաթղթերի մասին տեղեկությունների տրամադրում չի 

իրականացվում հետեւյալ ապրանքների նկատմամբ՝ 

գործածության (շահագործման) մեջ եղած ապրանքներ՝ անկախ մաքսային 

ընթացակարգերից, 



եզակի օրինակով (քանակությամբ) ներմուծվող ապրանքներ, որոնք 

նախատեսված են մեկ արտաքին առեւտրային պայմանագրով՝ բացառապես 

հայտարարատուի կողմից սեփական օգտագործման համար (այդ թվում՝ 

գիտահետազոտական կամ ներկայացուցչական նպատակներով՝ որպես 

հուշանվերներ կամ գովազդային նյութեր), 

վերամշակման, պահպանման նպատակներով ներմուծվող կամ ոչնչացման 

ենթակա ապրանքներ, 

Մաքսային միության մաքսային տարածքում ժամանակավոր տեղակայման 

դեպքում՝ բացառությամբ ֆինանսական լիզինգի պայմանագրերով ներմուծվող 

ապրանքների, 

անմաքս առեւտրի խանութների համար նախատեսված ապրանքներ, 

որպես պաշարներ ներմուծվող ապրանքներ։ 

5. Տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում Կողմերի լիազորված 

մարմինները շահագրգիռ անձի դիմումի հիման վրա տրամադրում են գրավոր 

բացատրություններ (եզրակացություններ)՝ արտադրանքը (ապրանքները) Մաքսային 

միության անդամ պետությունների տարածքում համապատասխանության 

պարտադիր հավաստման ենթակա ապրանքներին դասելու վերաբերյալ։ 

 

_________________________________________________ 

 

  



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ է 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 

2010 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 319 

որոշմամբ 

(Մաքսային միության հանձնաժողովի 

2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 

431 եւ 2011 թվականի ապրիլի 7-ի թիվ 

625 որոշումներով հաստատված 

փոփոխությունների հաշվառմամբ) 

 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹ 

տեխնիկական կանոնակարգման, սանիտարական, անասնաբուժական ու 

բուսասանիտարական միջոցառումների կիրառման գծով համակարգող կոմիտեի 

մասին 

 

1. Տեխնիկական կանոնակարգման, սանիտարական, անասնաբուժական ու 

բուսասանիտարական միջոցառումների կիրառման գծով համակարգող կոմիտեն 

(այսուհետ՝ Կոմիտե) ստեղծվում է Մաքսային միության հանձնաժողովին (այսուհետ՝ 

Հանձնաժողով) առընթեր եւ տեխնիկական կանոնակարգման, սանիտարական, 

անասնաբուժական ու բուսասանիտարական միջոցառումների կիրառման ոլորտում 

Մաքսային միության անդամ պետությունների գործադիր իշխանության լիազորված 

մարմինների (այսուհետ՝ Կողմերի լիազորված մարմիններ) համաձայնեցված 

որոշումների ընդունումն ապահովող համակարգող մարմին է։ 

2. Կոմիտեն իր գործունեությունն իրականացնում է՝ առաջնորդվելով Մաքսային 

միության իրավապայմանագրային բազան կազմող միջազգային պայմանագրերով, 

Մաքսային միության բարձրագույն մարմնի, Հանձնաժողովի որոշումներով եւ սույն 

Հիմնադրույթով։ 



3. Կոմիտեի հիմնական խնդիրներն են՝ 

1) Կողմերի լիազորված մարմինների համաձայնեցված գործողությունների 

ապահովումը, ինչպես նաեւ տեխնիկական կանոնակարգման, սանիտարական, 

անասնաբուժական ու բուսասանիտարական միջոցառումների կիրառման ոլորտում 

քաղաքականության իրականացման ժամանակ առաջացող հարցերի քննարկումը. 

2) Մաքսային միության շրջանակներում իրավիճակի գնահատման եւ 

տեխնիկական կանոնակարգման, սանիտարական, անասնաբուժական ու 

բուսասանիտարական միջոցառումների կիրառման կատարելագործման ուղիների 

հետ կապված հարցերի քննարկումը. 

3) Մաքսային միության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այն 

պարտադիր պայմանների խախտման հետ կապված հարցերի քննարկումը, որոնք 

հանգեցրել են քաղաքացիների կյանքին կամ առողջությանը, գույքին, շրջակա 

միջավայրին, կենդանիների ու բույսերի կյանքին կամ առողջությանը վնաս 

հասցնելուն կամ որեւէ կերպ կապված են դրա հետ. 

4) Մաքսային միության շրջանակներում տեխնիկական կանոնակարգման, 

սանիտարական, անասնաբուժական ու բուսասանիտարական միջոցառումների 

կիրառման ոլորտում վերլուծական նյութերի ու առաջարկների պատրաստման 

կազմակերպումը. 

5) Մաքսային միության շրջանակներում տեխնիկական կանոնակարգման, 

ինչպես նաեւ սանիտարական, անասնաբուժական ու բուսասանիտարական 

միջոցառումների կիրառման այն միջոցների սահմանման, կիրառման, փոփոխման 

կամ գործողության դադարեցման հետ կապված հարցերին առնչվող 

համապատասխան առաջարկությունների ու որոշումների նախագծերի 

պատրաստումը, որոնց մասով Հանձնաժողովն իր շրջանակներում ընդունում է 

պարտադիր բնույթ ունեցող որոշումներ. 

6) Մաքսային միության շրջանակներում տեխնիկական կանոնակարգերի եւ 

տեխնիկական կանոնակարգման, ինչպես նաեւ սանիտարական, 

անասնաբուժական ու բուսասանիտարական միջոցառումների կիրառման ոլորտին 



առնչվող այլ ակտերի նախագծերի վերաբերյալ Կողմերի լիազորված մարմինների 

միջեւ առկա չկարգավորված տարաձայնությունների քննարկումը. 

4. Կոմիտեի կազմը հաստատվում է Հանձնաժողովի կողմից։ 

Կոմիտեի կազմի մեջ են մտնում Կողմերից երեք ներկայացուցիչ, որոնց 

իրավասությանն են վերապահված տեխնիկական կանոնակարգման, 

սանիտարական, անասնաբուժական ու բուսասանիտարական միջոցառումների 

կիրառման հետ կապված հարցերը։ 

Կոմիտեի կազմի մեջ են մտնում նախագահը՝ Կողմերի տեխնիկական 

կանոնակարգման, ինչպես նաեւ սանիտարական, անասնաբուժական ու 

բուսասանիտարական միջոցառումների կիրառման ոլորտում համապատասխան 

լիազորված մարմինների ղեկավարների կամ ղեկավարների տեղակալների թվից, 

պատասխանատու քարտուղարը (Հանձնաժողովի քարտուղարության 

աշխատակիցների թվից) եւ Կոմիտեի անդամները։ Կոմիտեի նախագահն ու 

պատասխանատու քարտուղարը նշանակվում են Հանձնաժողովի կողմից։ 

Կոմիտեի նախագահը՝ 

1) ղեկավարում է Կոմիտեի գործունեությունը եւ կազմակերպում Կոմիտեին 

վերապահված խնդիրների կատարման աշխատանքը. 

2) ներկայացնում է Կոմիտեն Հանձնաժողովի նիստերին եւ Մաքսային 

միության այլ մարմինների ու կառույցների հետ փոխհարաբերություններում. 

3) համաձայնեցնում է Կոմիտեի նիստի ամսաթիվը, անցկացման ժամը եւ 

օրակարգի նախագիծը. 

4) տեղեկացնում է Հանձնաժողովին Կոմիտեի կողմից ընդունված 

առաջարկությունների ու որոշումների նախագծերի մասին։ 

Կոմիտեի նախագահի բացակայության դեպքում իր պարտականությունները 

կատարում է Կոմիտեի անդամների ձայների մեծամասնությամբ ընտրվող՝ Կոմիտեի 

անդամը։ 

Կոմիտեի պատասխանատու քարտուղարը՝ 



1) կազմում է Կոմիտեի աշխատանքի պլանների նախագծերը եւ Կոմիտեի 

նիստերի օրակարգերը. 

2) հայտնում է Կոմիտեի անդամներին Կոմիտեի աշխատանքի պլանների ու 

նիստերի օրակարգերի մասին. 

3) իրականացնում է հսկողություն Կոմիտեի նիստերի համար աշխատանքային 

նյութեր պատրաստելու ու ներկայացնելու նկատմամբ. 

4) տեղեկացնում է Կոմիտեի անդամներին Կոմիտեի հերթական նիստի 

անցկացման ժամի ու վայրի մասին. 

5) ուղարկում է Կոմիտեի անդամներին Կոմիտեի նիստերին առնչվող նյութեր. 

6) իրականացնում է հսկողություն Կոմիտեի որոշումների կատարման 

նկատմամբ։ 

Նախագահի, պատասխանատու քարտուղարի, Կոմիտեի անդամների 

աշխատանքը կատարվում է անհատույց հիմունքներով։ 

5. Նախագահությունը Կոմիտեում իրականացվում է Կողմերի կողմից՝ ի դեմս 

իրենց ներկայացուցչի, ըստ հերթականության՝ ռոտացիայի սկզբունքի հիման վրա՝ 

մեկ տարուց ոչ ավելի ժամկետով։ 

6. Կոմիտեն իր գործունեությունն իրականացնում է՝ յուրաքանչյուր տարի 

Հանձնաժողովի կողմից հաստատվող աշխատանքի պլանին համապատասխան։ 

Կոմիտեի աշխատանքի պլանների նախագծերն ու նիստերի օրակարգերը կազմվում 

են պատասխանատու քարտուղարի կողմից՝ Կոմիտեի անդամների կողմից 

ստացված առաջարկների հիման վրա։ 

Կոմիտեի աշխատանքի պլանների ձեւավորման վերաբերյալ առաջարկները 

ներկայացվում են ոչ ուշ, քան նիստերի հերթական պլանավորված 

ժամանակաշրջանից մեկ ամիս առաջ, եւ պարունակում են՝  

1) հարցի անվանումը եւ Կոմիտեի նիստին այն քննարկելու անհրաժեշտության 

կրճատ հիմնավորումը. 



2) հարցի ընդհանուր բնութագիրը. 

3) առաջարկվող որոշման նախագիծը. 

4) համակատարողների ցանկը. 

5) Կոմիտեի նիստին հարցի քննարկման մոտավոր ամսաթիվը։ 

Կոմիտեի աշխատանքի հաստատված պլանի՝ հարցի բովանդակության եւ դրա 

քննարկման ժամկետի մասով փոփոխությունների վերաբերյալ որոշումը կարող է 

ընդունվել Կոմիտեի նախագահի կողմից՝ Կոմիտեի պատասխանատու քարտուղարի՝ 

հարցի պատրաստման համար պատասխանատու Կողմի լիազորված մարմնի հետ 

համաձայնեցված պատճառաբանված առաջարկով։  

Կոմիտեի նիստերին լրացուցիչ (արտապլանային) հարցերի քննարկումն 

իրականացվում է Կոմիտեի նախագահի որոշմամբ։ 

Կոմիտեի՝ առանձին հարցերի շուրջ աշխատանքի կարգը սահմանվում է դրա 

նախագահի կողմից։ 

7. Կոմիտեի նիստերն անցկացվում են ըստ անհրաժեշտության, սակայն ամիսն 

առնվազն մեկ անգամ։ 

8. Կոմիտեի նիստի օրակարգի նախագիծը, այդ թվում՝ էլեկտրոնային 

տարբերակը, ուղարկվում է Կոմիտեի անդամներին՝ Կոմիտեի նիստի անցկացման 

ամսաթվից տասնհինգ օր առաջ։  

Կողմերի լիազորված մարմինները եւ Հանձնաժողովի քարտուղարությունն 

ապահովում են Կոմիտեի նիստի օրակարգում ներառված հարցերին առնչվող 

նյութեր պատրաստելը։ Նյութեր պատրաստելու եւ Կոմիտեի նիստերին դրանք 

քննարկման ներկայացնելու նկատմամբ հսկողությունն իրականացվում է Կոմիտեի 

պատասխանատու քարտուղարի կողմից։ Կոմիտեի պատասխանատու քարտուղարը 

պատրաստում է նյութեր Կոմիտեի կողմից դրանց քննարկման համար կամ 

վերադարձնում է այն փաստաթղթերը, որոնք ներկայացվել են սահմանված 

պահանջներից շեղումներով։ 



Կոմիտեի պատասխանատու քարտուղարը կազմում է Կոմիտեի հերթական 

նիստի օրակարգի նախագիծը եւ ոչ ուշ, քան հարցի քննարկման ամսաթվից յոթ օր 

առաջ, Կոմիտեի նախագահին ներկայացնում է հերթական նիստի օրակարգի 

նախագիծը եւ քննարկման համար նախատեսվող հարցերին առնչվող նյութերը։ 

Օրակարգը հաստատվում է անմիջականորեն Կոմիտեի նիստին։ 

Կոմիտեի նախագահի կողմից Կոմիտեի նիստի անցկացման վերաբերյալ 

որոշում ընդունելուց հետո Կոմիտեի պատասխանատու քարտուղարը ոչ ուշ, քան 

նիստի անցկացման ամսաթվից հինգ օր առաջ, Կոմիտեի անդամներին 

տեղեկացնում է Կոմիտեի նիստի անցկացման ամսաթվի, ժամի ու վայրի մասին, 

ինչպես նաեւ Կոմիտեի անդամներին ուղարկում է Կոմիտեի նախագահի կողմից 

առաջարկվող հերթական նիստի օրակարգի նախագիծն ու համապատասխան 

նյութերը։  

9. Նիստերը կարող են անցկացվել Կողմերի ցանկացած քաղաքում՝ Կոմիտեի՝ 

Կողմերի լիազորված մարմինների առաջարկների հիման վրա ընդունվող որոշմամբ։ 

Ընդունող Կողմի լիազորված մարմինն ապահովում է Կոմիտեի նիստերի 

կազմակերպման ու անցկացման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները՝ 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նիստերի անցկացումը պայմանավորված է 

Հանձնաժողովի քարտուղարության գտնվելու վայրով։  

Կոմիտեի որոշմամբ նիստերը կարող են անցկացվել տեսա- եւ (կամ) 

Ինտերնետ-համաժողովի ռեժիմով։ 

10. Կոմիտեի նախագահի որոշմամբ Կոմիտեի նիստերին կարող են մասնակցել 

Հանձնաժողովի քարտուղարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների այն 

ղեկավարները (ղեկավարների տեղակալները), որոնց իրավասության 

շրջանակներում են գտնվում քննարկվող հարցերը, ինչպես նաեւ Կողմերի այլ 

մարմինների ներկայացուցիչները։  

Կոմիտեի յուրաքանչյուր անդամ իրավունք ունի հրավիրելու նիստին 

քննարկման համար նախատեսվող հարցերով փորձագետների՝ նիստին 

մասնակցելու համար։ 



Կոմիտեի նիստին հրավիրվող անձանց կազմը ձեւավորվում է Կոմիտեի 

պատասխանատու քարտուղարի կողմից՝ նիստին քննարկվող հարցերը 

պատրաստելու գործընթացի համար պատասխանատու Կոմիտեի անդամների 

ներկայացմամբ, եւ հաստատվում Կոմիտեի նախագահի կողմից։ 

Նիստին հրավիրված անձինք կարող են մասնակցել վիճաբանություններին, 

ներկայացնել առաջարկներ, անել դիտողություններ, տրամադրել տեղեկատվություն՝ 

ըստ քննարկվող հարցերի էության։ 

Նիստին հրավիրված անձինք քվեարկությանը չեն մասնակցում։ 

11. Կոմիտեի աշխատանքի պլանում ներառված հարցերին առնչվող նյութերը, 

դրանց պատրաստման համար պատասխանատու Կոմիտեի անդամների կողմից 

ներկայացվում են Կոմիտեի պատասխանատու քարտուղարին՝ ոչ ուշ, քան պլանով 

սահմանված ամսաթվից երկու շաբաթ առաջ։ 

Կոմիտեի՝ հարցի պատրաստման համար պատասխանատու անդամը 

պատասխանատվություն է կրում նյութերի որակի եւ դրանք ժամանակին 

տրամադրելու համար։ 

Կոմիտեի նիստին քննարկման համար ներկայացվող նյութերը պետք է 

պարունակեն՝ 

1) հարցի ընդհանուր բնութագիրը. 

2) արձանագրային որոշման նախագիծը. 

3) Հանձնաժողովի որոշման նախագիծը. 

4) անհրաժեշտ տեղեկատվական, վերլուծական նյութերն ու 

կանխատեսումները։ 

12. Կոմիտեի նիստը ճանաչվում է իրավազոր, եթե դրան մասնակցում են դրա 

անդամների կեսից ավելին։ 

Կոմիտեի՝ Կողմերից որեւէ մեկի անդամի՝ նիստին մասնակցելու 

անհնարինության դեպքում իր լիազորությունները կարող են փոխանցվել նույն 



Կողմի լիազորված անձին՝ իր լիազորությունների՝ այդ Կողմի կառավարության կամ 

համապատասխան մարմնի ղեկավարության կողմից գրավոր հաստատումը 

ներկայացնելու դեպքում։  

13. Կոմիտեի անդամները կարող են առաջարկել հարցը հանել Կոմիտեի 

քննարկումից, եթե նրանց կարծիքով տվյալ հարցը պետք է լրացուցիչ մշակվի 

Կողմերի լիազորված մարմինների կողմից, ինչպես նաեւ կարող են ձեւավորել 

Կողմերի լիազոր մարմինների ներկայացուցիչներից բաղկացած ժամանակավոր 

աշխատանքային խումբ՝ համաձայնեցված դիրքորոշում մշակելու համար։  

Համակարգող կոմիտեի նիստին հավանության արժանացած՝ Հանձնաժողովի 

որոշումների նախագծերը նշագրվում են տվյալ նիստին մասնակցող բոլոր 

անդամների (լիազորված անձանց) կողմից եւ Հանձնաժողովի հերթական նիստին 

ներկայացվում են քննարկման։ 

14. Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են Կոմիտեի անդամների նիստին 

ներկա ձայների մեծամասնությամբ եւ ձեւակերպվում են նիստի արձանագրությամբ, 

որը ստորագրում են Կոմիտեի՝ նիստին ներկա բոլոր անդամները։ 

Կոմիտեի անդամների հատուկ կարծիքը (առկայության դեպքում) կցվում է 

արձանագրությանը գրավոր տեսքով։ Արձանագրությանը կարող են կցվել նաեւ 

Հանձնաժողովի որոշումների նախագծերը, տեղեկատվական նյութերն ու 

համապատասխան հիմնավորումները։ 

Կոմիտեի պատասխանատու քարտուղարը յոթ օրվա ընթացքում նիստի 

արձանագրությունն ուղարկում է Կոմիտեի բոլոր անդամներին։ Կոմիտեի նիստին 

մասնակցած հրավիրված անձանց, Կոմիտեի նախագահի որոշմամբ, կարող է 

ուղարկվել արձանագրությունը կամ դրանից քաղվածքը։ 

15. Կոմիտեն կարող է առաջարկել հարցը հանել Հանձնաժողովի քննարկումից, 

եթե Կոմիտեի կարծիքով տվյալ հարցը պետք է լրացուցիչ մշակվի լիազորված 

մարմինների կողմից, ինչպես նաեւ կարող է ձեւավորել լիազորված մարմինների 

ներկայացուցիչներից բաղկացած ժամանակավոր աշխատանքային խումբ՝ 

համաձայնեցված դիրքորոշում մշակելու նպատակով։ 



16. Հանձնաժողովի՝ տեխնիկական կանոնակարգման, սանիտարական, 

անասնաբուժական ու բուսասանիտարական միջոցառումների կիրառման ոլորտին 

առնչվող որոշումների ու նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը 

(բացառությամբ արտակարգ իրավիճակներում կիրառվող միջոցներին առնչվող 

փաստաթղթերի), որոնք հավանության են արժանացել Հանձնաժողովի նիստին, 

տեղադրվում են Հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում, որպեսզի ապահովվի 

շահագրգիռ անձանց, այդ թվում՝ օտարերկրյա կառավարությունների, 

հնարավորությունը՝ Հանձնաժողովի քարտուղարության հասցեին ներկայացնել 

այդպիսի փաստաթղթերի վերաբերյալ առաջարկներ ու դիտողություններ 60 օրից ոչ 

պակաս ժամանակահատվածում։ 

17. Հանձնաժողովի քարտուղարությունը սույն Հիմնադրույթի 16-րդ կետում 

նշված առաջարկների ու դիտողությունների ստացման ամսաթվից հինգ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում դրանք ուղարկում է Կողմերի քննարկմանը։  

18. Հանձնաժողովի քարտուղարության հասցեին ստացված դիտողությունները 

քննարկվում են համապատասխան ուղղություններով՝ աշխատանքային խմբերի 

նիստերին։ 

Եթե համապատասխան ուղղությամբ աշխատանքային խմբի նիստին 

ընդունվում է որոշում փաստաթղթի նախագծի վերաբերյալ ստացված 

դիտողությունը (առաջարկը) հաշվի առնելու անհրաժեշտության մասին, ապա 

այդպիսի փաստաթուղթը լրամշակվում է աշխատանքային խմբի կողմից՝ 

սահմանված կարգով։ 

Աշխատանքային խմբի կողմից լրամշակված փաստաթղթերը կրկին 

ներկայացվում են քննարկման Կոմիտեի նիստին։ 

19. Կոմիտեի նիստերի արձանագրությունները պահվում են Հանձնաժողովի 

քարտուղարությունում։ 

20. Կոմիտեի անդամի՝ նիստերին մասնակցելու հետ կապված ծախսերը կրում 

է իրեն ուղարկած Կողմի լիազորված մարմինը։ 



21. Կոմիտեի գործունեության տեղեկատվական ու իրավական ապահովումն 

իրականացնում են լիազորված մարմիններն ու Հանձնաժողովի 

քարտուղարությունը։ 

Կոմիտեի գործունեության կազմակերպատեխնիկական ապահովումն 

իրականացնում է Հանձնաժողովի քարտուղարությունը։ 

 

  



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է  
Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2010 թվականի  
հունիսի 18-ի թիվ 319 որոշմամբ 

  

Մաքսային միության շրջանակներում` միասնական փաստաթղթերի 
տրամադրմամբ համապատասխանության պարտադիր գնահատման 

(հաստատման) ենթակա 

 ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՑԱՆԿ  

  

թիվ Արտադրանքի անվանումը 

Այն փաստաթղթերը, որոնց հետ 
համապատասխանության 

վերաբերյալ իրականացվում է 
համապատասխանության 

հաստատում  

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 
ծածկագիրը  

  

1 2 3 4 

 

ԳԼՈՒԽ 1. ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

1. Էլեկտրատեխնիկական արտադրատեսակներ  

1.1. Սառնարաններ և 
սառցարաններ 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ՍՏԲ IEC 60335-2-24-2007 

8418 10 
8418 21  

8418 29 000 0  
8418 30 
8418 40  

1.2  

էլեկտրասարքեր՝ հեղուկների 
տաքացման համար,  
էլեկտրոդային տեսակի 
էլեկտրաեռոցներ (սուզվող) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-73-2000 

ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-15-2006 

ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-21-2005 

8516 10  
8516 71 000 0  
8516 79 700 0  



1 2 3 4 

ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-35-2009 

ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.74-2008  

ՂՀ ՍՏ 1795-2008 
(ԻԷԿ 60112:2003) 

1.3 

էլեկտրական սալօջախներ, 
էլեկտրասալիկներ և 
տապակելու էլեկտրական 
պահարաններ 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-6-2006 

ՍՏԲ IEC 60335-2-9-2008 

ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-12-2005 

8516 60 

1.4 

էլեկտրական գրիլներ, 
էլեկտրական թոնիրներ, 
էլեկտրական տոստերներ, 
էլեկտրական ռոստերներ 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005  

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005)  

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005)  

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ՍՏԲ IEC 60335-2-9-2008  

8516 60 700 0   

8516 72 000 0  

8516 79 700 0  

1.5  

վաֆլի պատրաստող 
էլեկտրական սարք,  
էլեկտրական գրիլներ՝ 
կոնտակտային 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ՍՏԲ IEC 60335-2-9-2008 

ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-78-2003 

8516 60 700 0  
8516 79 700 0  

1.6  վառարաններ՝ 
միկրոալիքային 1

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

  

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.11-2006 
(ՍԻՍՊՌ 11:2004) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 

8516 50 000 0  



1 2 3 4 

(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.25-2007 
(ԻԷԿ 60335-2-25:2006) 

1.7  

էլեկտրական թավաներ, 
ճարպաջեռոցներ և այլ 
էլեկտրասարքեր՝ սննդի 
պատրաստման համար 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 1 4-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.14-2005 
(ԻԷԿ 60335-2-14:2002) 

ՍՏԲ  ԻԷԿ 60335-2-13-2005 
(ԻԷԿ 60335-2-13:2004) 

ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-78-2003 

8516 79 200 0 
8516 79 700 0  

2. Մեքենաներ և սարքեր՝ խոհանոցային աշխատանքների մեքենայացման համար  

2.1  

սննդամթերքի մանրիչներ և 
հարիչներ, մրգերի կամ 
բանջարեղենի 
հյութաքամիչներ. այլ սարքեր` 
խոհանոցային 
աշխատանքների 
մեքենայացման համար 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-14-2005 

8509 40 000 0 
8509 80 000 0  

2.2  սպասք լվացող մեքենաներ 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-5-2005 

8422 11 000 0  

3. Միկրոկլիմայի և մեղմ ջերմության սարքեր 

3.1 օդափոխիչներ 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

1 
ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

8414 51 000 9  



1 2 3 4 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.80-2008 
(ԻԷԿ 60335-2-80:2004) 

3.2 
օդորակիչներ,  
խոնավացուցիչներ 

ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-98-2002 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.40-2008  
(ԻԷԿ 60335-2-40:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-88-2001 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

8415 10  

8424-ից 

8479 89 970 9   

8509 80 000 0  

3.3  Էլեկտրասարքեր՝ սենքերի 
ջեռուցման համար 1

ԳՕՍՏ  30345.60-2000 

   

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60335-2-30-2009 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.40-2008  
(ԻԷԿ 60335-2-40:2005)

8516 21 000 0 
8516 29  

  

3.4  
ծածկոցներ՝ էլեկտրական, 
ներքնակներ՝ էլեկտրական, 
համանման սարքեր 1

ԳՕՍՏ  27570.01-92 
(ԻԷԿ 967-88)  

  

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 

6301 10 000 0  

9404-ից 



1 2 3 4 

(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001)  

4. Սանիտարահիգիենիկ սարքեր  

4.1 օդամաքրիչներ, այդ թվում՝ 
խոհանոցների համար 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.31-2007 
(ԻԷԿ 60335-2-31:2002) 

ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.65-2008 
(ԻԷԿ 60335-2-65:2008) 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

8414 60 000 0  

8421 39 200 9  

4.2 
արդուկող մեքենաներ, 
արդուկման գլոցիչային 
հաստոցներ 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.44-2008 
(ԻԷԿ 60335-2-44:2003) 

8420 10 900 0  

8451 30 100 0  

4.3  

լվացքի մեքենաներ` քամիչ 
սարքով՝  սպիատակեղենը 
քամելու և չորացնելու համար 
սարքով համալրված 
մեքենաները ներառյալ

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.7-2009 
(ԻԷԿ 60335-2-7:2008)  

ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-4-2005 

8450-ից  



1 2 3 4 

4.4  

էլեկտրական սարքեր` 
սպիտակեղենի լվացման 
համար (այդ թվում՝ 
գերձայնային) 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60335-1-2008 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 

8450-ից 

8479 89 970 9  

4.5  
սարք՝ սպիատակեղենը 
քամելու և չորացնելու 
համար 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-4-2005 

8421 12 000 0  

4.6  թմբուկավոր չորանոցներ 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.11-2005 
(ԻԷԿ 60335-2-11:2002) 

8451 21  

4.7  փոշեկուլներ 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60335-2-2-2009 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

8508 

4.8  

էլեկտրաածելիներ, 
մեքենաներ` մազերը 
խավատելու համար և 
հարմարանքներ՝ մազերը 
հեռացնելու համար 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

8510 10 000 0 
8510 20 000 0  
8510 30 000 0 



1 2 3 4 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-8-2006  

4.9  
ջրատաքացուցիչներ՝ 
հոսանուտ ոչ իներցիոն 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60335-2-35-2009 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

8516 10 110 0  

4.10  ջրատաքացուցիչներ՝ 
հոսանուտ էլեկտրոդային 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60335-2-35-2009 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

8516 10  

4.11  կուտակումային 
ջրատաքացուցիչներ 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-21-2005 

8516 10  

4.12  

մաշկի և մազերի խնամքի 
սարքեր, դեմքի համար 
սաունաներ, ֆեներ, մազերը 
գանգրելու ունելիք, ձեռքերի 
էլեկտրական չորանոցներ

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60335-2-23-2009 

1 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60335-2-27-2009 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001)

8516 31  
8516 32 000 0  

  

8516 33 000 0  

8516 79 700 0  

4.13  էլեկտրական արդուկներ ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60335-2-3-2009 1 8516 40  



1 2 3 4 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001)  

4.14  
էլեկտրական չորանոցներ՝ 
հագուստի համար, և 
սրբիչների վերադրակներ 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.43-2008 
(ԻԷԿ 60335-2-43:2005) 

8516 79 700 0  

4.15  էլեկտրական ջեռուցման 
սարքեր՝ սաունաների համար

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-53-2005 

8516 29 
8516 79 700 0  

5. Գործիք՝ ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով 

5.1  գայլիկոնիչներ՝ բոլոր 
տեսակների

ԳՕՍՏ  12.2.030-2000 

1 

ԳՕՍՏ  17770-86 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ՍՏԲ ԻԷԿ 60745-2-1-2006

8467 21  

  

5.2  սղոցներ 
ԳՕՍՏ  12.2.030-2000 

1 
ԳՕՍՏ  17770-86 

8467 22  



1 2 3 4 

ԳՕՍՏ  30506-97 
(ԻԷԿ 745-2-13-89)  

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-11-2008 

ՍՏԲ ԻԷԿ 60745-2-5-2006  

5.3  ռանդաներ 

ԳՕՍՏ  12.2.030-2000 

1 

ԳՕՍՏ  17770-86 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-14-2007 

8467 29   

6. Այլ կենցաղային էլեկտրական սարքեր 

6.1  կարի մեքենաներ՝ 
էլեկտրաշարժաբերով 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.28-2009 
(ԻԷԿ 60335-2-28:2008) 

8452 10  

6.2  գործելու (հյուսելու) մեքենա՝ 
էլեկտրական 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60335-1-2008 
(ԻԷԿ 60335-1:2006) 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 

8447 11  

8447 12  

8447 20  



1 2 3 4 

(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

6.3  

էլեկտրական զոդիչներ, 
էլեկտրասարքեր այրման և 
խարակման համար, սարքեր՝ 
թաղանթի զոդման համար, 
համանման այլ սարքեր 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60335-1-2008 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.45-2008 
(ԻԷԿ 60335-2-45:2002) 

8515-ից 

6.4  էլեկտրապոմպեր 1

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60335-2-41-2009 

  

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

8413-ից 

6.5  
սարքավորումներ՝ 
ուժակուտակիչների 
լիցքավորման համար 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.29-2007 
(ԻԷԿ 60335-2-29:2004) 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60065-2005 

ՍՏԲ ԻԷԿ 60950-1-2003 

8504 40 550 9  

6.6  

այլ մեքենաներ՝ 
էլեկտրամեխանիկական, 
ներկառուցված էլեկտրական 
շարժիչով 1

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60335-1-2008 

  

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 

8509 80 000 0  



1 2 3 4 

(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

6.7  
անջատիչներ, այդ թվում՝ 
զգայական 

ԳՕՍՏ  30850.2.1-2002 
(ԻԷԿ 60669-2-1-96) 

1 

ԳՕՍՏ  30850.2.2-2002 
(ԻԷԿ 60669-2-2-96) 

ԳՕՍՏ Ռ 50030.3-99 
(ԻԷԿ 60947-3-99) 

ԳՕՍՏ Ռ 51324.1-2005 
(ԻԷԿ 60669-1:2000) 

ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.3-99 
(ԻԷԿ 60669-2-3-99) 

ՍՏԲ IEC 61058-1-2009 

ՍՏԲ IEC 61058-2-1-2009 

8536 50 070 0 
8536 50 800 0  

6.8  

շարժական էլեկտրաջեռուցիչ 
գործիք՝ պլաստմասսե 
խողովակների զոդման, 
կտրման համար 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60335-1-2008 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.45-2008 
(ԻԷԿ 60335-2-45:2002) 

8515-ից 

6.9  

վարդակներ, խրոցներ, 
ճյուղավորիչներ, 
հարմարակներ 
(ադապտերներ) 

ԳՕՍՏ  7396.2-91 
(ԻԷԿ 884-2-1-87) 

1 

ԳՕՍՏ  30851.1-2002 
(ԻԷԿ 60320-1-94) 

ԳՕՍՏ Ռ 51322.1-99 
(ԻԷԿ 60884-1-94) 

ԳՕՍՏ Ռ 51322.2.2-99 
(ԻԷԿ 60884-2-2-89) 

ԳՕՍՏ Ռ 51322.2.4-99 
(ԻԷԿ 60884-2-4-93) 

ԳՕՍՏ Ռ 51322.2.5-99 
(ԻԷԿ 60884-2-5-95) 

ԳՕՍՏ Ռ 51322.2.6-99 
(ԻԷԿ 60884-2-6-97) 

8536 69   

8536 90  

6.10  քուղեր՝ ամրանավորված ԳՕՍՏ  28244-96 1 
ԳՕՍՏ Ռ 51322.1-99 

8544 42 900 9  



1 2 3 4 

(ԻԷԿ 60884-1-94) 

6.11  երկարիչներ 

ԳՕՍՏ  31223-2003 
(ԻԷԿ 61242:1995) 

1 
ԳՕՍՏ Ռ 51322.1-99 
(ԻԷԿ 60884-1-94) 

8544 42  

6.12  

փայտամշակման փոքր 
եզրաչափքի հաստոցներ՝ 
անհատական օգտագործման 
համար 

ԳՕՍՏ  12.2.026.0-93 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 50787-95 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001)  

ՍՏԲ ԻԷԿ 61029-1-99 

8465 10 
8465 91 

8465 92 000 0 
8465 99  

6.13  
սարքավորումներ՝ 
էլեկտրաեռակցման 
կենցաղային 

ԳՕՍՏ  12.2.007.8-75 

2 

ԳՕՍՏ  95-77 

ԳՕՍՏ  304-82 

ԳՕՍՏ  7012-77 

ԳՕՍՏ  7237-82 

ԳՕՍՏ  8213-75 

ԳՕՍՏ  13821-77 

ԳՕՍՏ  18130-79 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60335-1-2008 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.11-2006 
(ՍԻՍՊՌ 11:2004) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51526-99 

ՍՏԲ 1171-99 

ՍՏԲ IEC 60974-10-2008 

8515 39 130 0  

8515 39 180 0  

8515 39 900 0  

6.14  

էլեկտրագեներատորային 
կայանքներ՝ մինչև 30 կՎտ 
հզորությամբ ներքին այրման 
շարժիչով 

ԳՕՍՏ  12.1.003-83 

2 

ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 8528-8-2005 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.12-99 
(ՍԻՍՊՌ 12-97) 

ԳՕՍՏ Ռ 53174-2008 

ԳՕՍՏ Ռ 53175-2008 

8502 20 200 0  

8502 20 400 0  

 

Գլուխ 2. ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈԷԼԵԿՏՐՆԱՅԻՆ ԱՊԱՐԱՏՈՒՐԱ 

7. Փոփոխական հոսանքի ցանցից սնուցվող՝ կենցաղային ռադիոէլեկտրնային ապարատուրա 

7.1  տեսաձայնագրող կամ ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 8521 



1 2 3 4 

տեսավերարտադրող 
ապարատուրա՝ 
տեսապրոյեկտորը 
ներառյալ 

(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

2 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.13-2006 
(ՍԻՍՊՌ 13:2006) 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60065-2009 

ՍՏԲ ЕН 55020-2005   

8528 61 000 0 
8528 69  

7.2  

ձայնային 
հաճախականության 
ուժեղարարներ, ակտիվ 
ակուստիկ համակարգեր 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

2 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.13-2006 
(ՍԻՍՊՌ 13:2006) 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60065-2009  

ՍՏԲ ЕН 55020-2005 

8518 21 000 0  

8518 22 000 0 
8518 40  

7.3  ռադիոընդունիչ 
ապարատուրա 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

2 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.13-2006 
(ՍԻՍՊՌ 13:2006) 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60065-2009  

ՍՏԲ ЕН 55020-2005 

8527 13 910 0  

8527 19 000 0  

8527 21 200  

8527 21 520  

8527 21 590  

8527 21 700 0  

8527 21 920 0  

7.4  հեռուստաընդունիչներ, 
պլազմային ցուցասարքեր 2

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

  

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.13-2006  
(ՍԻՍՊՌ 13:2006) 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60065-2009 

ՍՏԲ ЕН 55020-2005  

8528 71  

8528 72   

7.5  

հեռուստատեսական 
ալիքալարիչ սարք՝ 
արբանյակային 
հեռուստատեսության 
ալիքալարիչ սարքերը 
ներառյալ 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

2 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.13-2006 
(ՍԻՍՊՌ 13:2006) 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60065-2009  

ՍՏԲ ЕН 55020-2005 

8528 71  

7.6  սնման բլոկներ ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 2 8504 40-ից 



1 2 3 4 

(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.22-2006 
(ՍԻՍՊՌ 22:2006) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.24-99  
(ՍԻՍՊՌ 24-97) 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60065-2009 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60950-1-2003 

ՍՏԲ IEC 61204-3-2008 

 

Գլուխ 3. ԼՈՒՍԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ 

8. Լամպեր  

8.1  ընդհանուր նշանակության՝ 
շիկացման լամպեր 

ՍՏԲ IEC 60432-1-2008 
1 ՍՏԲ IEC 60432-2-2008 

8539 22, 8539 29 

8.2  լամպեր՝ կոմպակտ 
լյումինեսցենտային 

ԳՕՍՏ  30883-2002 
(ԻԷԿ 61547:1995) 

1 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 61195-2002 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ՍՏԲ ЕН 55015-2006 

ՍՏԲ IEC 60968-2008 

ՍՏԲ ԻԷԿ 61199-2006 

8539 31  

8.3  

լամպեր՝ սնդիկային, 
նատրիումային և 
մետաղահալոգենային, 
բարձր ճնշման 

ԳՕՍՏ  12.2.007.13-2000 

2 

ԳՕՍՏ Ռ 53073-2008 
(ԻԷԿ 60662:2002) 

ԳՕՍՏ Ռ 53074-2008 
(ԻԷԿ 60188:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ 53075-2008 
(ԻԷԿ 61167:1992) 

ՍՏԲ ЕН 55015-2006 

ՍՏԲ IEC 62035-2007 

8539 32  

9. Լուսատուներ 

9.1  կենցաղային լուսատուներ՝ ԳՕՍՏ  30883-2002  9405-ից 



1 2 3 4 

այգում օգտագործելու 
համար 

(ԻԷԿ 61547:1995) 
1 ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60598-2-7-2002  

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ՍՏԲ ЕН 55015-2006 

9.2  
մինչև 550 Վտ հզորությամբ՝ 
ընդհանուր նշանակության 
լուսատուներ 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 598-2-1-2002 

1 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 598-2-8-2002 

ԳՕՍՏ  30883-2002 
(ԻԷԿ 61547:1995) 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60598-2-2-2002 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60598-2-4-2002 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60598-2-18-2002 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60598-2-19-2002 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60598-2-23-2002 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60598-2-24-2002 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005)  

ՍՏԲ ЕН 55015-2006 

ՍՏԲ IEC 60598-1-2008 

ՍՏԲ IEC 60598-2-12-2009 

9405 10-ից 
9405 20-ից 

9.3  

Ներկառուցված 
տրանսֆորմատորներով 
լուսատուներ՝ շիկացման 
լամպերի համար 

ԳՕՍՏ  30883-2002 
(ԻԷԿ 61547:1995) 

1 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60598-2-6-2002 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ՍՏԲ ЕН 55015-2006 

9405 10-ից 
9405 20-ից 

9.4  շարաններ՝ լուսային 
էլեկտրական կենցաղային 

ԳՕՍՏ  30883-2002 
(ԻԷԿ 61547:1995) 

1 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ՍՏԲ ЕН 55015-2006 

9405 30 000 0–ից  



1 2 3 4 

ՍՏԲ IEC 60598-2-20-2008 

10. Ուժակուտակիչներ և ուժակուտակիչ մարտկոցներ  

10.1  
ուժակուտակիչներ և 
ուժակուտակիչ մարտկոցներ՝ 
թթվային 

ԳՕՍՏ  12.2.007.12-88 

2 

ԳՕՍՏ  26881-86 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 896-1-95 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60896-2-2002  

ԳՕՍՏ Ռ 52846-2007 
(ԻԷԿ 60254-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 53165-2008 
(ԻԷԿ 60095-1:2006) 

85 07 10 920 9  

85 07 20 410 0  

85 07 20 920 0  

85 07 20 490 0  

85 07 20 980 0  

10.2  
ուժակուտակիչներ և 
ուժակուտակիչ մարտկոցներ՝ 
ալկալիական 2

ԳՕՍՏ  12.2.007.12-88 

  

ԳՕՍՏ  26367.4-97 

ԳՕՍՏ  26500-85 

ԳՕՍՏ Ռ 52083-2003 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60285-2002 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60509-2002 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60622-2002 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60623-2008 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61436-2004 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61951-2-2007 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61960-2007  

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 62133-2004 

85 07 30 200 0  

85 07 30 810 0  

85 07 30 890 0  

85 07 40 000 0  

85 07 80 200 0  

85 07 80 800 0  

85 07 80 990 0  

85 18 21 000 0  

 

Գլուխ 4. ՊԻՆԴ, ՀԵՂՈՒԿ ԿԱՄ ԳԱԶԱԿԵՐՊ ՎԱՌԵԼԻՔՈՎ ԱՇԽԱՏՈՂ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ 
ԱՊԱՐԱՏՈՒՐԱ  

11. Տաքացման և ջեռուցման ապարատներ 

11.1  

ջեռուցման ապարատներ 
(վառարաններ)՝ ջրային 
կոնտուրով.   գազակերպ 
վառելիքով աշխատող 

ԳՕՍՏ  ЕН 613-2002 

3 

ԳՕՍՏ  20219-93 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60335-1-2008 

ԳՕՍՏ Ռ 53635-2009 

ՍՏԲ ЕН 50165-2004 

7321 81-ից  
8403 10-ից 

11.2  

գազակերպ վառելիքով 
աշխատող՝ ջեռուցման և 
ջրատաքացուցիչ 
ապարատներ 
(վառարաններ) 

ԳՕՍՏ  19910-94 

3 

ԳՕՍՏ  20219-93 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60335-1-2008 

ՍՏԲ ЕН 50165-2004 

7321 81-ից 

8419 11 000 0  

11.3  գազային սարքեր, այդ թվում՝ 
համակցված 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60335-1-2008 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 

7321 11–ից 
8516 60–ից  



1 2 3 4 

գազաէլեկտրական (ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 3 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ՍՏԲ ЕН 30-1-1-2005 

ՍՏԲ ЕН 30-1-2-2004 

ՍՏԲ ЕН 30-2-1-2004 

ՍՏԲ ЕН 30-2-2-2004 

ՍՏԲ ЕН 50165-2004 

ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-6-2006 

11.4  

ջրեռոց կաթսայասյուներ՝ 
լոգարանների համար 
(գազակերպ վառելիքով 
աշխատող հոսանուտ 
ջրատաքացուցիչներ) 

ԳՕՍՏ  19910-94 

3 

ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 60335-1-2008  

ԳՕՍՏ Ռ 51847-2001  

ՍՏԲ ЕН 50165-2004 

7321 81-ից 

8419 11 000 0  

11.5  

գազակերպ վառելիքով 
աշխատող 
ջրատաքացուցիչներ 
(տարողունակ ավտոմատ) 

ԳՕՍՏ  11032-97 

3 

7321 81-ից 

11.6  
ջեռուցման կաթսաներ 
(փոքրալիտրաժ)՝ մինչև 100 
կՎտ ջերմային հզորությամբ 

ԳՕՍՏ  20548-93 

3 
ԳՕՍՏ Ռ 51733-2001 8403 10 900 0  

 

ԳԼՈՒԽ 5. ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ  

12. Մեքենաներ՝ հաշվողական էլեկտրոնային անհատական և դրանց հետ կապված 
սարքավորումներ  

12.1  

մեքենաներ՝ հաշվողական 
էլեկտրոնային անհատական  
և դրանց հետ կապված 
սարքավորումներ (բացի 
տարբեր նշանակության 
տեխնոլոգիական 
համակարգերում 
օգտագործվողներից).  
տվյալների պատրաստման, 
մշակման և պահպանման 
սարքվորումներ 
(համակարգային բլոկներ), 
տպագրական մեքենաներ, 
մոնիտորներ, տեսածրիչներ, 

անխափան սնուցման 

ԳՕՍՏ Ռ 50948-2001 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ 61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ 61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.22-2006 
(ՍԻՍՊՌ22:2006) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.24-99 
(ՍԻՍՊՌ24-97) 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60950-1-2005 

ՍՏԲ IEC 62040-2-2008 

  

8443 32 100 9  

8471 30 000 0 
8471 41 000 0 
8471 49 000 0 
8471 50 000 0 

8471 60   

8504 40 300 
8518-ից 

8528 51 000 0  
8528 61 000 0 



1 2 3 4 

աղբյուրներ, 

փոփոխական հոսանքի 
աղբյուրներից սնուցվող՝ 
ակտիվ ակուստիկ 
համակարգեր, մուլտիմեդիայի 
պրոյեկտորներ 2   

 

ԳԼՈՒԽ 6. ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ  

13. Ճանապարհաշինության համար նյութեր  

13.1  

ավազ՝ շինարարական 
աշխատանքների համար 
(ճանապարհաշինության 
համար) 

ԳՕՍՏ  8736-93 

2 

ՂՀ ՍՏ 1376-2005 
(ЕН 933-1:1997) 

ԳՕՍՏ  30108-94 

2505-ից 

13.2  

լեռնային խիտ 
հանքանյութերից խիճ 
(ճանապարհաշինության 
համար) 

ԳՕՍՏ  7392-2002 

2 

ԳՕՍՏ  8267-93 

ՂՀ ՍՏ 1376-2005 
(ЕН 933-1:1997) 

ՂՀ ՍՏ 1215-2003 

ԳՕՍՏ  30108-94 

ՂՀ ՍՏ 1284-2004 

(BS EN 13242-2002)   

2517 10-ից 

13.3  

խորանարդաձև խիճ՝ 
լեռնային խիտ 
հանքանյութերից 
(ճանապարհաշինության 
համար) 

ՍՏԲ  1311-2002 

2 

ԳՕՍՏ  30108-94 
2517 10-ից 

 

ԳԼՈՒԽ 7. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ  

14. Գյուղատնտեսական տեխնիկա  

14.1  

տրակտորներ՝ թրթուրավոր, 
գյուղատնտեսական, 
անիվավոր, ամրաշրջանակ՝ 
ինքնագնաց 

ԳՕՍՏ  12.1.003-83 

3 

ԳՕՍՏ  12.1.004-91 

ԳՕՍՏ  12.2.019-2005  

ԳՕՍՏ  12.2.120-2005 

ԳՕՍՏ  17.2.2.02-98  

ԳՕՍՏ  ԻՍՕ 4252-2005 

ԳՕՍՏ  ԻՍՕ 4253-2005 

ԳՕՍՏ  ԻՍՕ 4254-1-2003 

ԳՕՍՏ  ԻՍՕ 4254-3-2005 

ԳՕՍՏ  8769-75 

8701 30 900 0  

8701 90  
(բացի 8701 90 500 

0–ից և  
8701 90 110 0–ից) 

8706 00  



1 2 3 4 

ԳՕՍՏ  19677-87 

ԳՕՍՏ  20062-96 

ԳՕՍՏ  26336-97 

ԳՕՍՏ  26955-86 

ՄԱԿ–ի ԵՏՀ–ի թիվ 71 կանոններ 

ՄԱԿ–ի ԵՏՀ–ի թիվ 86 (00) կանոններ 

ՄԱԿ–ի ԵՏՀ–ի թիվ 96 (01) կանոններ 

ԳՕՍՏ Ռ 51920-2002 

14.2  

բեռնիչ սարքեր՝ 
գյուղատնտեսական 
մեքենաների վրա կախելու 
համար մշակված, բեռնիչներ՝ 
գյուղատնտեսական 

ԳՕՍՏ  12.1.003-83 

3 

ԳՕՍՏ  12.2.019-2005  

ԳՕՍՏ  12.2.042-91 

ԳՕՍՏ  12.2.111-85 

ԳՕՍՏ  12.2.120-2005 

ԳՕՍՏ  ЕН 1553-2008  

ԳՕՍՏ  ԻՍՕ 4254-1-2003 

ԳՕՍՏ  8769-75 

ԳՕՍՏ  20062-96 

ԳՕՍՏ  26336-97  

ՍՏԲ  ЕН 12525-2007 

ՄԱԿ–ի ԵՏՀ–ի թիվ 96 (01) կանոններ 

8427-ից 

8428 90 710 0  

8428 90 790 0  

14.3  

մեքենաներ կամ 
մեխանիզմներ՝ 
գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերը հավաքելու 
կամ կալսելու համար (հնձիչ 
մեքենաներ՝ ինքնագնացները 
և տրակտորների վրա 
տեղադրվածները ներառյալ)

ԳՕՍՏ  12.1.003-83 

3 

ԳՕՍՏ  12.2.019-2005  

ԳՕՍՏ  12.2.042-91 

ԳՕՍՏ  12.2.111-85 

ԳՕՍՏ  12.2.120-2005 

ԳՕՍՏ  17.2.2.02-98 

ԳՕՍՏ  ЕН 632-2003 

ԳՕՍՏ  ЕН 745-2004 

ԳՕՍՏ  ЕН 1553-2008  

ԳՕՍՏ  ԻՍՕ 4254-1-2003 

ԳՕՍՏ  ԻՍՕ 4254-7-2005 

ԳՕՍՏ  7496-93 

ԳՕՍՏ  8769-75 

ԳՕՍՏ  20062-96 

ԳՕՍՏ  22587-91 

ԳՕՍՏ  25353-82 

8433 11 510 0  

8433 11 590 0  

8433 11 900 0  

8433 19 510 0  

8433 19 590 0  

8433 19 700 0  

8433 20 100 0  

8433 20 510 0  

8433 20 590 0  



1 2 3 4 

ԳՕՍՏ  26336-97  

ՍՏԲ  ЕН 13448-2007 

ՄԱԿ–ի ԵՏՀ–ի թիվ 96 (01) կանոններ 

14.4  

հնձամեքենաներ՝ 
ինքնագնաց, կցովի, 
կախովի, կիսակախովի, 
կիսակցովի 

ԳՕՍՏ  12.1.003-83 

3 

ԳՕՍՏ  12.2.019-2005  

ԳՕՍՏ  12.2.111-85 

ԳՕՍՏ  12.2.120-2005 

ԳՕՍՏ  17.2.2.02-98 

ԳՕՍՏ  ЕН 1553-2008  

ԳՕՍՏ  ԻՍՕ 4254-1-2003 

ԳՕՍՏ  8769-75 

ԳՕՍՏ  20062-96 

ԳՕՍՏ  26336-97 

ՄԱԿ–ի ԵՏՀ–ի թիվ 96 (01) կանոններ 

8433 51 000  
8433 59  

14.5  
մեքենաներ՝ խոտի մթերման 
համար.  խարաշրջիչ, 
կողմնային փոցխեր 3

ԳՕՍՏ  12.1.003-83 

  

ԳՕՍՏ  12.2.019-2005 

ԳՕՍՏ  12.2.042-91 

ԳՕՍՏ  12.2.111-85 

ԳՕՍՏ  12.2.120-2005 

ԳՕՍՏ  17.2.2.02-98 

ԳՕՍՏ  ЕН 1553-2008  

ԳՕՍՏ  ԻՍՕ 4254-1-2003 

ԳՕՍՏ  8769-75 

ԳՕՍՏ  26336-97  

ՄԱԿ–ի ԵՏՀ–ի թիվ 96 (01) կանոններ 

8433 30 100 0  

14.6  

մեքենաներ՝ հողամշակման, 
գութաններ՝ թևավոր, 
տափաններ, փխրիչներ, 
քաղհանիչներ, բրիչներ, 
կուլտիվատորներ, 
հողաֆրեզներ 

ԳՕՍՏ 12.2.111-85 

3 

ԳՕՍՏ ЕН 708-2004 

ԳՕՍՏ 1114-84 

ԳՕՍՏ ЕН 1553-2008  

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-1-2003 

ԳՕՍՏ 6939-93 

ԳՕՍՏ 8769-75 

ԳՕՍՏ 26336-97  

ԳՕՍՏ 26738-91 

ԳՕՍՏ 28516-90 

ՍՏԲ  1388-2003 

8432 10 100 0  

8432 10 900 0  

8432 21 000 0  

8432 29 100 0  

8432 29 300 0   

8432 29 500 0  

8432 29 900 0   

8432 80 000 0  



1 2 3 4 

14.7  
մամլիչներ՝ ծղոտի կամ խոտի 
համար՝ մամլիչ-
հասկահավաքները ներառյալ  

ԳՕՍՏ 12.1.003-83 

ԳՕՍՏ 12.2.019-2005 

ԳՕՍՏ 12.2.042-91 

ԳՕՍՏ 12.2.111-85 

ԳՕՍՏ 12.2.120-2005 

ԳՕՍՏ 17.2.2.02-98 

ԳՕՍՏ ЕН 704-2004 

ԳՕՍՏ ЕН 1553-2008  

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-1-2003 

ԳՕՍՏ 8769-75 

ԳՕՍՏ 26336-97  

ՄԱԿ–ի ԵՏՀ–ի թիվ 96 (01) կանոններ  

8433 40 100 0  

8433 40 900 0  

14.8  

կոմբայններ՝ 
հատիկահավաք, 
եգիպտացորենահավաք, 
բրնձահավաք, մեքենաներ՝ 
կալսելու համար 

ԳՕՍՏ 12.1.003-83 

3 

ԳՕՍՏ 12.2.019-2005  

ԳՕՍՏ 12.2.111-85 

ԳՕՍՏ 12.2.120-2005 

ԳՕՍՏ 17.2.2.02-98 

ԳՕՍՏ ЕН 632-2003 

ԳՕՍՏ ЕН 1553-2008  

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-1-2003 

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-7-2005 

ԳՕՍՏ 8769-75 

ԳՕՍՏ 20062-96 

ԳՕՍՏ 25353-82 

ԳՕՍՏ 26336-97  

ՄԱԿ–ի ԵՏՀ–ի թիվ 96 (01) կանոններ 

8433 51 000   

8433 52 000 0  

14.9  

մեքենաներ՝ պալարներ կամ 
արմատապտուղներ 
հավաքելու համար, 
մեքենաներ՝ կարտոֆիլահան 
և կարտոֆիլահավաք,  

մեքենաներ՝ կարտոֆիլի 
տեսակավորման համար,  

բազուկահավաք մեքենաներ 
և կոմբայններ, 

կոմբայններ՝ ինքնագնաց 
սիլոսահավաք,  

կոմբայններ՝ կերահավաք 

ԳՕՍՏ 12.1.003-83 

3 

ԳՕՍՏ 12.2.019-2005  

ԳՕՍՏ 12.2.042-91 

ԳՕՍՏ 12.2.111-85 

ԳՕՍՏ 12.2.120-2005 

ԳՕՍՏ 17.2.2.02-98 

ԳՕՍՏ ЕН 632-2003 

ԳՕՍՏ ЕН 1553-2008  

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-1-2003 

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-7-2005 

8433 53 100 0  

8433 60 000 0  

8433 53 300 0  

8433 59  



1 2 3 4 

ԳՕՍՏ 7496-93 

ԳՕՍՏ 8769-75 

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8909-2-2003 

ԳՕՍՏ 20062-96 

ԳՕՍՏ 25353-82 

ԳՕՍՏ 26336-97  

ԳՕՍՏ 27310-87 

ՍՏԲ  ЕН 13118-2006 

ՍՏԲ  ЕН 13140-2006 

ՄԱԿ–ի ԵՏՀ–ի թիվ 96 (01) կանոններ 

14.10  

գյուղատնտեսական 
մեքենաներ՝ հանքային և 
քիմիական 
պարարտանյութերը բաշխելու 
համար 

ԳՕՍՏ 12.1.003-83 

3 

ԳՕՍՏ 12.2.019-2005  

ԳՕՍՏ 12.2.111-85 

ԳՕՍՏ 12.2.120-2005 

ԳՕՍՏ ЕН 1553-2008  

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-1-2003 

ԳՕՍՏ 8769-75 

ԳՕՍՏ 20062-96 

ԳՕՍՏ 26336-97  

ՍՏԲ  EN 14017-2009 

ՄԱԿ–ի ԵՏՀ–ի թիվ 96 (01) կանոններ 

8432 40 100 0  

14.11  
մեքենաներ և մեխանիզմներ՝ 
կենդանիների կերի 
պատրաստման համար 3

ԳՕՍՏ 12.1.003-83 

  

ԳՕՍՏ 12.1.005-88 

ԳՕՍՏ 12.2.042-91 

ԳՕՍՏ 12.2.062-81 

ԳՕՍՏ 12.2.111-85 

ԳՕՍՏ ЕН 1553-2008  

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-1-2003 

ԳՕՍՏ 8769-75 

ԳՕՍՏ 26336-97  

ԳՕՍՏ 28098-89 

ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 11448-2002 

ԳՕՍՏ Ռ 53055-2008 

ՍՏԲ  IEC 60335-1-2008 

8436 10 000 0  

14.12  ցանիչ մեքենաներ՝ 
տրակտորային 

ԳՕՍՏ 12.2.111-85 
3 ԳՕՍՏ ЕН 1553-2008  

8432 30-ից 



1 2 3 4 

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-1-2003 

ԳՕՍՏ 8769-75 

ԳՕՍՏ 26336-97  

ԳՕՍՏ 26711-89 

ՍՏԲ  EN 14018-2009 

14.13  
տնկիչներ և սածիլող 
մեքենաներ 3

ԳՕՍՏ 12.2.111-85 

  

ԳՕՍՏ ЕН 1553-2008  

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-1-2003 

ԳՕՍՏ 8769-75 

ԳՕՍՏ 26336-97  

ԳՕՍՏ 26711-89 

8432 30 900 0  

14.14  

մեքենաներ՝ պինդ և հեղուկ 
օրգանական 
պարարտանյութեր 
ավելացնելու համար 

ԳՕՍՏ 12.1.003-83 

3 

ԳՕՍՏ 12.2.019-2005  

ԳՕՍՏ 12.2.111-85 

ԳՕՍՏ 12.2.120-2005 

ԳՕՍՏ ЕН 690-2004 

ԳՕՍՏ ЕН 1553-2008  

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-1-2003 

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-2-2002 

ԳՕՍՏ 8769-75 

ԳՕՍՏ 20062-96 

ԳՕՍՏ 23074-85 

ԳՕՍՏ 23982-85 

ԳՕՍՏ 26336-97  

ՍՏԲ  ЕН 707-2006 

ՄԱԿ–ի ԵՏՀ–ի թիվ 96 (01) կանոններ 

8432 40 900 0   

14.15  
սրսկիչներ՝ ինքնագնաց, 
սրսկիչներ՝ տրակտորային, 
աերոզոլային ապարատներ 

ԳՕՍՏ 12.1.003-83 

3 

ԳՕՍՏ 12.2.019-2005  

ԳՕՍՏ 12.2.111-85 

ԳՕՍՏ 12.2.120-2005 

ԳՕՍՏ 17.2.2.02-98 

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-1-2003 

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-6-2005 

ԳՕՍՏ 8769-75 

ԳՕՍՏ 20062-96 

ԳՕՍՏ 26336-97  

8424 81 910 0  

8424 81 990 0  



1 2 3 4 

ՄԱԿ–ի ԵՏՀ թիվ–ի 96 (01) կանոններ 

14.16  
կցիչներ և կիսակցիչներ՝ 
տրակտորային 3

ԳՕՍՏ 12.2.111-85 

  

ԳՕՍՏ ЕН 1553-2008  

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-1-2003 

ԳՕՍՏ 8769-75 

ԳՕՍՏ 22895-77 

ԳՕՍՏ 26336-97  

ԳՕՍՏ Ռ 52746-2007 

ՍՏԲ  ЕН 1853-2006 

8716 20 000 0  

8716 39-ից 

14.17  կոմբայններ և մեքենաներ՝ 
վուշ հավաքելու համար 

ԳՕՍՏ 12.1.003-83 

3 

ԳՕՍՏ 12.2.019-2005  

ԳՕՍՏ 12.2.111-85 

ԳՕՍՏ 12.2.120-2005 

ԳՕՍՏ 17.2.2.02-98 

ԳՕՍՏ ЕН 1553-2008  

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-1-2003 

ԳՕՍՏ 8769-75 

ԳՕՍՏ 20062-96 

ԳՕՍՏ 26336-97  

ՄԱԿ–ի ԵՏՀ–ի թիվ 96 (01) կանոններ 

8433 40 900 0  

8433 59 110 1  

8433 59 110 9  

8433 59 190 0  

14.18  
մեքենաներ՝ ծղոտը 
հավաքելու և մանրացնելու 
համար 

ԳՕՍՏ 12.2.042-91 

3 

ԳՕՍՏ 12.2.111-85 

ԳՕՍՏ ЕН 704-2004  

ԳՕՍՏ ЕН 1553-2008 

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-1-2003 

ԳՕՍՏ 8769-75 

ԳՕՍՏ 26336-97  

8433 40 100 0  

8433 40 900 0  

14.19  մեքենաներ՝ տերևուքը 
հավաքելու համար 

ԳՕՍՏ 12.1.003-83 

3 

ԳՕՍՏ 12.2.019-2005  

ԳՕՍՏ 12.2.111-85 

ԳՕՍՏ 12.2.120-2005 

ԳՕՍՏ ЕН 1553-2008  

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-1-2003 

ԳՕՍՏ 7496-93 

ԳՕՍՏ 8769-75 

ԳՕՍՏ 20062-96 

8433 53 300 0–ից  

8433 59 800 0–ից 



1 2 3 4 

ԳՕՍՏ 26336-97  

ՄԱԿ–ի ԵՏՀ–ի թիվ 96 (01) կանոններ 

14.20  
կթելու կայանքներ, կթելու 
ապարատներ 

ԳՕՍՏ 12.1.003-83 

3 

ԳՕՍՏ 12.2.042-91 

ԳՕՍՏ 28545-90  
(ԻՍՕ 5707-83) 

ԳՕՍՏ ԻԷԿ  60204-1-2002 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ  60335-2-70-98 

ՍՏԲ  ЕН 55022-2006 

ՍՏԲ  ЕН 55024-2006 

ՍՏԲ  ԻԷԿ  60950-1-2003 

ԳՕՍՏ Ռ 53055-2008  

8434 10 000 0  

 

ԳԼՈՒԽ 8. ԹԵԹև ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ  

15. Հատուկ կոշիկ 

15.1  

հատուկ կոշիկ՝ կաշվե 
կոշկերեսով՝ ճարպով 
պատված մակերևույթների 
վրա չսղղալու համար 

ԳՕՍՏ 12.4.033-95  

3 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6403–ից  

6405-ից 

15.2  

հատուկ կոշիկ՝ կաշվե 
կոշկերեսով՝ թթուներից, 
ալկալիներից, ոչ թունավոր և 
պայթյունավտանգ փոշուց 
պաշտպանվելու համար 

ԳՕՍՏ 12.4.137-2001 

3 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6403–ից  

6405-ից 

15.3  

կոշիկ՝ արտադրական և 
հատուկ՝ ընդհանուր 
արտադրական 
աղտոտումներից 
պաշտպանվելու համար 

ՍՏԲ  1737-2007 

3 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6403–ից 

6405-ից 

15.4  

հատուկ կոշիկ՝ կաշվե 
կոշկերեսով՝բարձր 
ջերմաստիճանի 
ազդեցությունից 

ԳՕՍՏ 12.4.032-95 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 

6403–ից 

6405-ից 



1 2 3 4 

պաշտպանվելու համար սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

3 

15.5  

հատուկ կոշիկ՝ կաշվե 
կոշկերեսով՝ մեխանիկական 
ազդեցությունից 
պաշտպանվելու համար 

ԳՕՍՏ 28507-99 

3 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6403–ից 

6405-ից 

15.6  

հատուկ կոշիկ՝ կաշվե 
կոշկերեսով՝ նավթից, 
նավթամթերքներից 
պաշտպանվելու համար 

ԳՕՍՏ 12.4.137-2001 

3 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6403–ից 

6405-ից 

15.7  

հատուկ կոշիկ՝ պոլիմերային 
նյութերից՝ մեխանիկական 
ազդեցությունից 
պաշտպանվելու համար 

ԳՕՍՏ 12.4.072-79 

3 

ԳՕՍՏ 12.4.162-85 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6401–ից  

6402-ից  

16. Արտադրական հագուստ  

16.1  
տղամարդու 
կոստյումներ՝ջրից 
պաշտպանվելու համար 

ԳՕՍՏ 12.4.103-83 

3 

ԳՕՍՏ 11209-85 

ԳՕՍՏ 15530-93 

ԳՕՍՏ 27643-88 

ԳՕՍՏ 29122-91 

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.218-99  

ԳՕՍՏ Ռ 50714-94 

ՍՏԲ  1387-2003 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6203–ից  

6210-ից  

16.2  տղամարդու թիկնոցներ՝ ջրից 
պաշտպանվելու համար 

ԳՕՍՏ 12.4.103-83 

3 

ԳՕՍՏ 12.4.134-83 

ԳՕՍՏ 11209-85 

ԳՕՍՏ 15530-93 

ԳՕՍՏ 29122-91 

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.218-99   

6201–ից  

6210-ից  



1 2 3 4 

ԳՕՍՏ Ռ 50714-94 

ՍՏԲ  1387-2003 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

16.3  

տղամարդու և կանացի 
կոստյումներ՝ ընդհանուր 
արտադրական 
աղտոտումներից և 
մեխանիկական 
ազդեցությունից 
պաշտպանվելու համար 

ԳՕՍՏ 12.4.103-83 

3 

ԳՕՍՏ 11209-85 

ԳՕՍՏ 27574-87 

ԳՕՍՏ 27575-87 

ԳՕՍՏ 29122-91 

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.218-99 

ՍՏԲ  1387-2003 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6203-ից 

6204-ից 

16.4  

տղամարդու և կանացի 
կոստյումներ՝ ցածր 
ջերմաստիճանից 
պաշտպանվելու համար 

ԳՕՍՏ 12.4.103-83 

3 

ԳՕՍՏ 11209-85 

ԳՕՍՏ 29122-91 

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.218-99  

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.236-2007 

ՍՏԲ  1387-2003 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6203-ից 

6204-ից 

16.5  

տղամարդու և կանացի 
կոստյումներ՝ բարձր 
ջերմաստիճանից 
պաշտպանվելու համար 

ԳՕՍՏ 12.4.044-87 

3 

ԳՕՍՏ 12.4.045-87 

ԳՕՍՏ 12.4.103-83 

ԳՕՍՏ 12.4.105-81 

ԳՕՍՏ 12.4.176-89 

ԳՕՍՏ 12.4.221-2002 

ԳՕՍՏ 11209-85 

ԳՕՍՏ 15530-93 

ԳՕՍՏ 29122-91 

6203-ից 

6204-ից 



1 2 3 4 

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.218-99  

ՍՏԲ  1387-2003 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

16.6  
տղամարդու և կանացի 
կոստյումներ՝ թթուներից 
պաշտպանվելու համար 

ԳՕՍՏ 12.4.103-83 

3 

ԳՕՍՏ 11209-85 

ԳՕՍՏ 16166-80 

ԳՕՍՏ 29122-91 

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.218-99  

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.248-2008 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6203-ից 

6204-ից 

16.7  

տղամարդու և կանացի 
կոմբինեզոններ՝ ոչ թունավոր 
փոշուց, մեխանիկական 
ազդեցությունից և ընդհանուր 
արտադրական 
աղտոտումներից 
պաշտպանվելու համար 

ԳՕՍՏ 12.4.099-80 

3 

ԳՕՍՏ 12.4.100-80 

ԳՕՍՏ 12.4.103-83 

ԳՕՍՏ 12.4.142-84 

ԳՕՍՏ 11209-85 

ԳՕՍՏ 29122-91 

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.218-99   

ԳՕՍՏ Ռ ЕН ԻՍՕ 13982-1-2009 

ՍՏԲ  1387-2003 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6203-ից 

6204-ից 

6211-ից 

16.8  գոգնոցներ՝ հատուկ 3

ԳՕՍՏ 12.4.029-76 

  

ԳՕՍՏ 12.4.103-83 

ԳՕՍՏ 12.4.173-87 

ԳՕՍՏ 11209-85 

ԳՕՍՏ 15530-93 

ԳՕՍՏ 16166-80 

ԳՕՍՏ 29122-91 

6210–ից  

6211-ից 



1 2 3 4 

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.218-99  

ԳՕՍՏ Ռ 50714-94 

ՍՏԲ  1387-2003 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

16.9  

անհատական 
պաշտպանության միջոցներ. 
թաթմաններ և ձեռնոցներ՝ 
հատուկ 

ԳՕՍՏ 12.4.010-75 

3 

ԳՕՍՏ 12.4.103-83 

ԳՕՍՏ 12.4.183-91 

ԳՕՍՏ 15530-93 

ԳՕՍՏ 16166-80 

ԳՕՍՏ 29122-91 

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.246-2008 

ԳՕՍՏ Ռ ЕН 388-2009  

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

4203 29 100 0-ից 

6216 00 000 0-ից 

16.10  

տղամարդու և կանացի 
կոստյումներ՝ նավթից և 
նավթամթերքներից 
պաշտպանվելու համար 

ԳՕՍՏ Ռ 50714-94 

3 

ԳՕՍՏ 12.4.103-83 

ԳՕՍՏ 12.4.111-82 

ԳՕՍՏ 12.4.112-82 

ԳՕՍՏ 29122-91 

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.218-99  

ՍՏԲ  1387-2003 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6203-ից 

6204–ից  

6210-ից 

16.11  

հանքափորի կոստյումներ՝ 
մեխանիկական 
ազդեցությունից և ընդհանուր 
արտադրական 
աղտոտումներից 
պաշտպանվելու համար 3

ԳՕՍՏ 12.4.103-83 

  

ԳՕՍՏ 12.4.110-82 

ԳՕՍՏ 12.4.142-84 

ԳՕՍՏ 11209-85 

ԳՕՍՏ 15530-93 

ԳՕՍՏ 29122-91 

6203–ից  

6210-ից 



1 2 3 4 

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.218-99  

ԳՕՍՏ Ռ 50714-94 

ՍՏԲ  1387-2003 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

16.12  

տղամարդու և կանացի 
կոստյումներ՝ մեխանիկական 
ազդեցությունից, ջրից և 
ալկալիներից պաշտպանվելու 
համար 3

ԳՕՍՏ 12.4.103-83 

  

ԳՕՍՏ 12.4.173-87 

ԳՕՍՏ 11209-85 

ԳՕՍՏ 15530-93 

ԳՕՍՏ 29122-91 

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.218-99  

ԳՕՍՏ Ռ 53055-2008 

ՍՏԲ  1387-2003 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6203-ից 

6204–ից  

6210-ից 

17. Թեթև արդյունաբերության արտադրատեսակներ՝ երեխաների համար 

17.1  

տրիկոտաժե 
սպիտակեղենային 
արտադրատեսակներ՝ 
նորածին երեխաների, 
մանկամսուրային և 
նախադպրոցական տարիքի 
երեխաների համար 3

ԳՕՍՏ 31407-2009 

  

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողությանը (վերահսկողությանը) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6107-ից 
6108-ից 
6109-ից 
6111-ից 

17.2  

տրիկոտաժե 
սպիտակեղենային 
արտադրատեսակներ՝ 
տղաների ևաղջիկների 
համար, այդ թվում՝ 
սպորտային և լողի 3

ԳՕՍՏ 31405-2009 

  

ԳՕՍՏ 31406-2009 

ԳՕՍՏ 31408-2009 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6107-ից 
6108-ից 
6109-ից 
6111-ից 
6112-ից  

17.3  

վերնազգեստ՝ տրիկոտաժե՝ 
բացառությամբ կենցաղային 
սպասարկման 
ձեռնարկությունների կողմից 
պատրաստվածների 3

ԳՕՍՏ 31409-2009 

  

ԳՕՍՏ 31410-2009 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 

6101-ից 
6102-ից 
6103-ից 
6104-ից 
6105-ից 
6106-ից 



1 2 3 4 

սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6110-ից 
6111-ից 
6112-ից 

17.4  գուլպեղեն 

ԳՕՍՏ 8541-94 

2 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6115-ից 

17.5  
մերկահագի սպիտակեղեն, 
այդ թվում՝ նորածինների 
համար 

ԳՕՍՏ 25296-2003 

2 

ԳՕՍՏ 30386-95 

ԳՕՍՏ Ռ 50713-94 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6207-ից 
6208-ից 
6209-ից 

17.6  

սպիտակեղեն՝ անկողնային՝ 
բացառությամբ կենցաղային 
սպասարկման 
ձեռնարկությունների կողմից 
պատրաստվածների 

ԳՕՍՏ 31307-2005 

2 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6302-ից 

17.7  

բոտիկներ, ճտքակոշիկներ և 
կիսակոշիկներ՝ ռետինե  և 
ռետինե ու 
մանածագործական, 
սոսնձած 2

ԳՕՍՏ 6410-80  

  

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6401-ից 
6402-ից 

17.8  

կոշիկ՝ մանածագործական 
կոշկերեսով՝ ռետինե 
կաղապարված կաշեփոկերով 
և կոշկատակերով 

ԳՕՍՏ 14037-79  

2 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6404-ից  

17.9  
կոշիկ՝ սպորտային, ռետինե 
և ռետինե ու 
մանածագործական  

ԳՕՍՏ 9155-88  

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6402-ից 
6404-ից 

17.10  

կոշիկ՝ բնական, 
արհեստական և սինթետիկ 
կաշվից, մանածագործական 
նյութերից և կոմբինացված 

ԳՕՍՏ 26165-2003 

ՍՏԲ  1049-97 

Սանիտարահամաճարակաբանական 

6402-ից  

6403-ից, 
6404-ից, 



1 2 3 4 

կոշկերեսով 2 հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

  6405-ից, 

17.11  
կոշիկ՝ տնային և 
ճանապարհային 

ԳՕՍՏ 1135-2005 

2 

ՍՏԲ  1049-97 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6403-ից, 
6404-ից, 
6405-ից, 

17.12  
կոշիկ՝ ակտիվ հանգստի 
համար 

ՍՏԲ  1042-97 

2 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6403-ից 
6404-ից 
6505-ից 

18. Թեթև արդյունաբերության այլ արտադրատեսակներ 

18.1  

տրիկոտաժե 
սպիտակեղենային 
արտադրատեսակներ՝ 
տղամարդկանց և կանանց 
համար, այդ թվում՝ լողի՝ 
բացառությամբ սպորտային 
խմբերի հանդերձավորման 
համար նախատեսված 
սպորտային 
արտադրատեսակների 

ԳՕՍՏ 31405-2009 

2 

ԳՕՍՏ 31406-2009 

ԳՕՍՏ 31408-2009 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6107-ից 
6108-ից 
6109-ից 

6112 31-ից 

6112 39-ից 

6112 41-ից 
6112 49-ից 

18.2  

սպիտակեղեն՝ անկողնային՝ 
բացառությամբ կենցաղային 
սպասարկման 
ձեռնարկությունների կողմից 
պատրաստվածների 

ԳՕՍՏ 31307-2005 

2 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6302-ից 

18.3  

ծածկեր և ուղեգորգեր՝ 
թափանցակար (թափակար), 
ուղեգորգեր՝ ժակքարդյան, 
հարթ, ակսմինստերյան 

ԳՕՍՏ 28415-89 

2 

ԳՕՍՏ 28867-90 

ԳՕՍՏ 30877-2003 

ՍՆԲ 2.02.01-98 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

5702-ից 

5703-ից 

 



1 2 3 4 

 

ԳԼՈՒԽ 9. ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

19. Խաղալիքներ  

19.1  

խաղալիքներ՝ մինչև 14 
տարեկան երեխաների 
համար, այդ թվում՝ 
ձևավորվող զանգվածներ՝ 
մանկական 
ստեղծարարության համար 
պլաստիլինը ներառյալ 

ԳՕՍՏ 25779-90 

2 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

3407 00 000 0-ից 

4014-ից 

9503 00-ից 
9504-ից 

9505-ից 

19.2  էլեկտրական խաղալիքներ՝ 
ցանցից աշխատող 

ԳՕՍՏ 25779-90 

2 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.2-2006 
(ԻԷԿ  61000-3-2:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51317.3.3-2008 
(ԻԷԿ  61000-3-3:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1-2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ՍՏԲ  IEC 60335-1-2008 

ՍՏԲ  IEC 62115-2008 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

9503 00-ից 

9504-ից 

20. Ապրանքներ երեխաների համար  

20.1  հեծանիվներ՝ երեխաների 
համար 

ԳՕՍՏ 7371-93 

2 

ԳՕՍՏ 28765-90 (ԻՍՕ 8098-89) 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

8712 00  

9503 00-ից 

20.2  սայլակներ՝ մանկական  

ԳՕՍՏ 19245-93 

2 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

8715 00 100 0  

 

 



1 2 3 4 

 

ԳԼՈՒԽ 10. ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ 

21. Ծխախոտային արտադրանք 

21.1  

սիգարետներ՝ ծխախոտից 2

ԳՕՍՏ 3935-2000 

  

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

2402 20  

21.2  

ծխագլանակներ 

ԳՕՍՏ 1505-2001 

2 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

2402 90 000 0-ից 

 

Գլուխ 11. ԺԱՄԱՑՈՒՅՑՆԵՐ  

22. Ժամացույցներ՝ էլեկտրական և էլեկտրոնային՝ փոփոխական հոսանքի ցանցից սնուցվող 

22.1  ժամացույցներ՝ 
էլեկտրական 

ԳՕՍՏ ԻԷԿ  60335-2-26-2009 

4 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ  60065-2009 

9103 10 000 0 
9105 11 000 0 
9105 21 000 0 
9105 91 000 0  

22.2  ժամացույցներ՝ 
էլեկտրոնային 4

ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.1-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-1:2005) 

  ԳՕՍՏ Ռ 51318.14.2-2006 
(ՍԻՍՊՌ 14-2:2001) 

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ  60065-2009 

9103 10 000 0  
9105 11 000 0 
9105 21 000 0 
9105 91 000 0 

 

Գլուխ 12. ՓՈՔՐԱՉԱՓՍ ՆԱՎԵՐ 

23. Փոքրաչափս նավեր 

23.1  
թիանավեր՝ փչովի 

  

2 
ԳՕՍՏ 21292-89  

8903-ից 

 

Գլուխ 13. ԿԱՀՈՒՅՔ (բացառությամբ ըստ պատվիրատուի էսքիզների և գծագրերի 
պատրաստվածի) 

24. Կահույք  

24.1  կահույք՝ նախադպրոցական 
հաստատությունների 

ԳՕՍՏ 16371-93 

ԳՕՍՏ 19917-93 

9401-ից 

9403-ից 



1 2 3 4 

համար Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

2 

24.2  
կահույք՝ ուսումնական 
հաստատությունների 
համար 

ԳՕՍՏ 19917-93 

2 

ԳՕՍՏ 22046-2002 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

9401–ից 9403-ից 

24.3  
կահույք՝ կենցաղային 
(սեղաններ, կորպուսային) 

ԳՕՍՏ 16371-93 

2 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

9403-ից 

24.4 
կենցաղային կահույք՝ 
նստելու կամ պարկելու 
համար 

ԳՕՍՏ 19917-93 

2 

ՍՏԲ  1003-96 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

9401-ից 

9403-ից 

 

Գլուխ 14. ԱՊԱԿՅԱ ՏԱՐԱ 

25. Ապակյա տարա՝ պահածոյացման և սննդային հեղուկների համար 

25.1  ապակե բանկա՝ պահածոների 
համար 5

ԳՕՍՏ 5717.1-2003 

  

ԳՕՍՏ 5717.2-2003 

ԳՕՍՏ Ռ 52327-2005 

ԳՕՍՏ Ռ 52897-2007 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

7010 90 100 0  

25.2  
ապակե բանկա՝ սննդային 
հեղուկների համար (այդ 
թվում՝ գեղազարդված)  

ԳՕՍՏ 10117.1-2001 

5 

ԳՕՍՏ 10117.2-2001 

ԳՕՍՏ Ռ 52617-2006 

ԳՕՍՏ Ռ 52898-2007 

ՍՏԲ  117-93 

7010 90-ից 



1 2 3 4 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

 

Գլուխ 15. ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

26. Մետաղյա կափարիչներ  

26.1  

մետաղյա կափարիչներ՝ II և 
III տեսակի բկանցքի 
շրջանակովապակյա տարան 
խցանափակելու համար 

ԳՕՍՏ 25749-2005  

5 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

8309 90 900 0  

 

ԳԼՈՒԽ 16. ՍՊԱՍՔ 

27. Սպասք (մեծահասակների համար) 

27.1  
սպասք՝ ապակե (բացի 
ջերմակայուն ապակուց և 
սիտալներից սպասքից) 

ԳՕՍՏ 30407-96 
(ԻՍՕ 7086-1-82, ԻՍՕ 7086-2-82) 

ԳՕՍՏ Ռ 51968-2002 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

7013-ից 

27.2  

սպասք՝ կերամիկական 
(ճենապակյա, 
կիսաճենապակյա, 
հախճապակյա, մայոլիկե) 

ԳՕՍՏ 28390-89 

5 

ԳՕՍՏ 28391-89 

ՍՏԲ  841-2003 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6911-ից 

6912 00-ից 

27.3  

տնտեսական սպասք՝ 
անգույն ջերմակայուն 
ապակուց և տնտեսական 
սպասք՝ սիտալներից 

ԳՕՍՏ Ռ 51969-2002 

5 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

7013-ից 

28. Սպասք (մանկական)  

28.1  սպասք՝ ապակե 2
ԳՕՍՏ 30407-96 
(ԻՍՕ 7086-1-82, ԻՍՕ 7086-2-82)     

Սանիտարահամաճարակաբանական 

7013-ից 



1 2 3 4 

հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

28.1  

սպասք՝ կերամիկական 
(ճենապակյա, 
կիսաճենապակյա, 
հախճապակյա, մայոլիկե) 

ԳՕՍՏ 28390-89 

2 

ԳՕՍՏ 28391-89 

ՍՏԲ  841-2003 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

6911-ից 

6912 00-ից 

 

ԳԼՈՒԽ 17. ԿԵՐԵՐ՝ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ, ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ և ՁԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ   

29. Տարախառն կերեր, այդ թվում՝ շարժական կայանքների օգտագործմամբ արտադրվող  

29.1  
լիարժեք տարախառն կերեր՝ 
գյուղատնտեսական 
թռչունների համար 

ԳՕՍՏ 18221-99 

5 

ԳՕՍՏ Ռ 51899-2002 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2309-ից 

29.2  

խարաբաժինային 
տարախառն կերեր՝ 
գյուղատնտեսական 
թռչունների համար 

ԳՕՍՏ 18221-99 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2309-ից 

29.3  տարախառն–խտածո կերեր՝ 
խոզերի համար 

ԳՕՍՏ Ռ 51550-2000 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2309-ից 

29.4 տարախառն կերեր՝ խոզերի 
ստուգիչ բտման համար 

ԳՕՍՏ 16955-71 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2309-ից 



1 2 3 4 

29.5  տարախառն–խտածո կերեր՝ 
կաթնակեր գոճիներ համար 5

ԳՕՍՏ 13299-71 

  

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2309-ից 

29.6  
խարաբաժինային 
տարախառն կերեր՝ խոզերի 
բեկոնային բտման համար 

ԳՕՍՏ 21055-96 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2309-ից 

29.7  
խարաբաժինային 
տարախառն կերեր՝ խոզերի 
համար 

ԳՕՍՏ Ռ 50257-92 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2309-ից 

29.8  

ֆերոցիանիդներով 
տարախառն–խտածո կերեր՝ 
խոշոր և մանր եղջերավոր 
անասունների համար 

ԳՕՍՏ 9268-90 

5 

ԳՕՍՏ 10199-81  

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2309-ից 

29.9  
տարախառն–խտածո կերեր՝ 
խոշոր եղջերավոր 
անասունների համար 

ԳՕՍՏ 9268-90 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2309-ից 

29.10  

հատիկավորված 
(գրանուլացված) 
տարախառն–խտածո կերեր՝ 
տոհմային զամբիկների 
համար 

ԳՕՍՏ 21904-76 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2309-ից 

29.11  տարախառն–խտածո կերեր՝ 
բանող ձիերի համար 

ԳՕՍՏ 9265-72 
5 Անասնաբուժական հսկողության 

2309-ից 



1 2 3 4 

(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

29.12  

Հատիկավորված 
(գրանուլացված) 
տարախառն–խտածո կերեր՝ 
սպորտային և վարժեցվող 
ձիերի համար 

ԳՕՍՏ 22841-77 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2309-ից 

29.13  

Հատիկավորված 
(գրանուլացված) 
տարախառն–խտածո կերեր՝ 
բտվող ձիերի համար 

ԳՕՍՏ 22842-88 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2309-ից  

29.14  

տարախառն–խտածո կերեր՝ 
մատղաշ մսատու ձիերի 
բուծման և արածաբտման 
համար 

ԳՕՍՏ 28255-89 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2309-ից   

29.15  տարախառն–խտածո կերեր՝ 
կթի զամբիկների համար 

ԳՕՍՏ 28256-89 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2309-ից   

29.16  տարախառն կերեր՝ լճակային 
ծածանների համար 

ԳՕՍՏ 10385-88 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջների 

2309-ից    

29.17  

տարախառն կերեր՝ մինչև 
մեկ տարեկան, երկու և երեք 
տարեկան լճակային 
ծածանաձկների համար 

ԳՕՍՏ 10385-88 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 

2309-ից   



1 2 3 4 

պահանջներ 

29.18  
տարախառն կերեր՝ 
ձկնաբուծարանի ձկների 
համար 

ԳՕՍՏ 10385-88 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2309-ից    

29.19  

պրեմիքսներ՝ 
գյուղատնտեսական 
կենդանիների, թռչունների և 
ձկների համար 

ԳՕՍՏ Ռ 51095-97 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2309-ից    

29.20  

կերեր (կերախառնուրդներ)՝ 
գյուղատնտեսական 
կենդանիների, թռչունների և 
ձկների համար, շարժական 
կայանքների օգտագործմամբ 
արտադրվող 

ԳՕՍՏ Ռ 52812-2007  

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2309-ից  

30. Կերային սպիտակուց պարունակող հավելումներ  

30.1  քուսպ՝ արևածաղկի  

ԳՕՍՏ 11246-96  

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2306 30 000 0  

30.2  կոպտոն՝ արևածաղկի   

ԳՕՍՏ 80-96 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2306 30 000 0  

30.3  քուսպ՝ հլածուկի 
տոստիավորված 5

ԳՕՍՏ 30257-95 

  

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2306 41 000 0 
2306 49 000 0 

30.4 կոպտոն՝ հլածուկի 5 ԳՕՍՏ 11048-95   2306 41 000 0  



1 2 3 4 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2306 49 000 0  

30.5  
քուսպ՝ սոյայի կերային 
տոստիավորված 5

ԳՕՍՏ 12220-96 

  

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2304 00 000 1  

30.6  քուսպ՝ սոյայի, կերային  

ԳՕՍՏ 27149-95 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2304 00 000 9  

30.7  

կերային ալյուր՝ ձկից, ծովային 
կաթնասուններից, 
խեցգետնակերպերից և 
անողնաշարավորներից 

ԳՕՍՏ 2116-2000 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2301 20 000 0-ից 

30.8  

ալյուր՝ կերային, կենդանական 
ծագման (մսաոսկրային, 
մսային, արյունային, 
ոսկրային, հիդրոլիզային 
փետուրից) 

ԳՕՍՏ 17536-82 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2301 10 000 0-ից 

30.9  
սպիտակուցավիտամինային 
և ամիդովիտամինային 
հավելումներ 

ԳՕՍՏ Ռ 51551-2000 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2309-ից 

30.10  սպիտակուցավիտամինային–
հանքային հավելումներ 

ԳՕՍՏ Ռ 51551-2000 

5 

ՍՏԲ 1150-2007 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 

2309-ից 



1 2 3 4 

Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

30.11  կաթ՝ չոր, յուղազերծված 

ՍՏԲ  1858-2009  

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

0402-ից 

30.12  մթերք՝ կաթնային չոր 

ԳՕՍՏ Ռ 53492-2009 

5 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

2309-ից 

30.13  
չոր կամ անքաշ կաթի 
փոխարինիչներ, 
վերականգնված կաթ 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

5 
2309-ից 

30.14  
հարստացուցիչ՝ կերային 
սպիտակուցաճարպային 
(ՀԿՍՃ) 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

5 
2309-ից 

30.15  կորմիվիդ 

Անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող՝ 
Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) 
պահանջներ 

5 2309-ից 

 

Գլուխ 18. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

31. Լսողական, շնչառական օրգանների, աչքերի, գլխի, դեմքի պաշտպանության միջոցներ 

31.1  

լսողական օրգանների 
պաշտպանության միջոցներ՝   
հակաաղմկային 
ականջակալներ, 
հակաաղմկային 
ներդրակներ, 
հակաաղմկային 
ականջակալներ՝ մոնտաժված 

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.208-99  

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.209-99  

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.210-99  

  

3926 90 980 8-ից 

4016 10 000 0-ից 
4017 00 900 0-ից 

6506 10-ից 



1 2 3 4 

պաշտպանիչ սաղավարտով 3 

31.2 

գլխի պաշտպանության 
միջոցներ՝ 
սաղավարտներ՝ 
պաշտպանիչ 

ԳՕՍՏ 12.4.091-80  

3 
ԳՕՍՏ Ռ 12.4.207-99 

6506 10-ից  

31.3  

շնչառական օրգանների 
պաշտպանության միջոցներ՝   
դրանց՝ զտող և փոխովի զտող 
տարրեր 

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.250-2009  

3 

(ЕН 12941:1998)  

ԳՕՍՏ Ռ 12.4 251-2009  

(ЕН 14387:2003)   

ԳՕՍՏ 12.4.028-76 

ԳՕՍՏ 12.4.041-2001 

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.189-99  

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.190-99  

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.191-99  

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.192-99  

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.193-99  

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.194-99   

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.231-2007 

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.232-2007 

ԳՕՍՏ Ռ ЕН 1827-2009 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

9020 00 000 0 
8421 39 200  

31.4  
աչքերի պաշտպանության 
միջոցներ՝  ակնոցներ՝ 
պաշտպանիչ 

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.230.1-2007  
(ЕН 166-2002) 3 

9004 90  

31.5  
դեմքի պաշտպանության 
միջոցներ՝   վահանակներ՝ 
դեմքի պաշտպանիչ 

ԳՕՍՏ 12.4.023-84 

3 
3926 90-ից 

31.6  
վահանակներ՝ դեմքի 
պաշտպանիչ՝ 
էլեկտբազոդիչների համար 

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.230.1-2007  
(ЕН 166-2002) 

3 ԳՕՍՏ Ռ 12.4.238-2007 
6506 10-ից 

 

ԳԼՈՒԽ 19. ՆԱՎԹԱՄԹԵՐՔ  

32. Յուղեր՝ շարժիչային և փոխհաղորդիչ՝ սպառողական տարայով (5 լիտրից ոչ ավելի 
տարողությամբ) կենցաղային սպառման համար  

32.1  քսայուղերեր՝ շարժիչային 
համապիտանի և 

ԳՕՍՏ 10541-78  2710-ից 
3403-ից 



1 2 3 4 

ավտոմոբիլային 
կարբյուրատորային 
շարժիչների համար 6  

32.2  
շարժիչային քսայուղերեր՝ 
դիզելային շարժիչների 
համար  

ԳՕՍՏ 12337-84  

6 

2710-ից 
3403-ից 

32.3  

շարժիչային քսայուղերեր՝ 
տրանսպորտային 
մեքենաների արագընթաց 
դիզելների համար 6

ԳՕՍՏ 25770-83  

  

2710-ից 
3403-ից 

32.4  
շարժիչային քսայուղերեր՝ 
ավտոտրակտորային դիզելների 
համար 

ԳՕՍՏ 8581-78  

6 

2710-ից 
3403-ից 

32.5  քսայուղերեր՝ փոխհաղորդիչ ԳՕՍՏ 23652-79  6 
2710-ից 
3403-ից 

 

Գլուխ 20. ԼՎԱՑՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

33. Սինթետիկ լվացող միջոցներ՝ սպիտակեղենի լվացման համար, օճառ, փոշենման լվացող 
միջոցներ 

33.1  

սինթետիկ լվացող միջոցներ՝ 
սպիտակեղենի լվացման 
համար՝ հաբեր, գելեր, 
մածուկներ, հեղուկներ 

ԳՕՍՏ Ռ 52488-2005 

5 

ՍՏԲ  1669-2006  3402-ից 

33.2  օճառ՝ տնտեսական պինդ ԳՕՍՏ 30266-95  5 3401-ից  

33.3  

փոշենման լվացող միջոցներ՝ 
տարատեսակ 
գործվածքներից 
արտադրանքների լվացման 
համար 

ԳՕՍՏ Ռ 52488-2005 

5 

3402-ից 

 

ԳԼՈՒԽ 21. ՍԱՆԻՏԱՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ  

34. Սանիտարատեխնիկական արտադրատեսակներ 

34.1  վաննաներ՝ կոմպոզիցիոն 
նյութերի հիման վրա 

ՍՏԲ  1227-2000 
5 6815 99  

34.2  

փողրակներ՝ ջրմուղային 
առաձգական՝ շենքերի և 
շինությունների 
ջրամատակարարման 
համակարգերում 
մոնտաժվող 

ՍՏԲ  1597-2006 

5 

3917-ից  

4009-ից  

 

 

 



1 2 3 4 

 

ԳԼՈՒԽ 22. ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՆԵՐ 

35. Արտադրատեսակներ ձկից և այլ պարենային ապրանքներ 

35.1  պահածոյացված մթերքներ՝ 
ձկից 

ԳՕՍՏ 280-85 

2 

ԳՕՍՏ 6065-97  

ԳՕՍՏ 7144-2006 

ԳՕՍՏ 7452-97  

ԳՕՍՏ 7454-2007  

ԳՕՍՏ 7455-78 

ԳՕՍՏ 7457-2007  

ԳՕՍՏ 10119-2007  

ԳՕՍՏ 10531-89 

ԳՕՍՏ 10981-97  

ԳՕՍՏ 12028-86 

ԳՕՍՏ 12161-2006  

ԳՕՍՏ 12250-88 

ԳՕՍՏ 12292-2000  

ԳՕՍՏ 13272-80 

ԳՕՍՏ 13865-2000  

ԳՕՍՏ 16676-71 

ԳՕՍՏ 16978-99  

ԳՕՍՏ 19341-73 

ԳՕՍՏ 20546-2006 

ԳՕՍՏ 29275-92 

ԳՕՍՏ Ռ 51489-99 

ՂՀ ՍՏ 1470-2005  

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

1604-ից 

35.2  պրեսերվներ՝ ձկից  

ԳՕՍՏ 3945-78 

ԳՕՍՏ 7453-86 

ԳՕՍՏ 9862-90 

ԳՕՍՏ 10979-2009 

ԳՕՍՏ 19588-2006  

ԳՕՍՏ 20056-97  

1604-ից 



1 2 3 4 

ԳՕՍՏ 20546-2006 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

35.3  

թառափազգիների խավիար 
(սև խավիար) և այլ ձկների 
խավիարի հատիկներից 
պատրաստված խավիար 
(պահածոյացված) 

ԳՕՍՏ 1573-73 

2 

ԳՕՍՏ 6052-2004 

ԳՕՍՏ 7368-79 

ԳՕՍՏ 7442-2002 

ԳՕՍՏ 18173-2004 

ԳՕՍՏ 20352-74 

ԳՕՍՏ 20919-75 

ԳՕՍՏ Ռ 53353-2009 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

1604 30  

35.4  

պահածոյացված մթերքներ՝ 
խեցգետնակերպերից, 
կակղամորթներից կամ 
ջրային այլ 
անողնաշարավորներից 

ԳՕՍՏ 7403-74 

2 

ԳՕՍՏ 18056-88 

ԳՕՍՏ 18423-97  

ԳՕՍՏ 20919-75 

ԳՕՍՏ Ռ 51491-99 

ԳՕՍՏ Ռ 51488-99 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

1605-ից 

35.5 սուրճ՝ բնական բոված 
հատիկավոր կամ աղացած

ԳՕՍՏ 6805-2004 
Սանիտարահամաճարակաբանական 
վերահսկողությանը (հսկողությանը) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

2 
0901 21 000  
0901 22 000   

35.6  սուրճ՝ բնական լուծվող և 
մթերքներ դրա հիմքով

ԳՕՍՏ 29148-2003 

2 

ՍՏԲ  1001-96 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 

2101 11-ից 
2101 12-ից 



1 2 3 4 

հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

35.7  

թեյ՝ բուրավետացված կամ 
չբուրավետացված, սև ու 
կանաչ, սև (կանաչ) թեյի 
օգտագործմամբ՝ բուսական 
հումքից պատրաստված թեյի 
ըմպելիքներ2

ԳՕՍՏ 1937-90 

  

ԳՕՍՏ 1938-90 

ԳՕՍՏ 1939-90 

ԳՕՍՏ 1940-75 

ԳՕՍՏ 3483-78 

ԳՕՍՏ 3716-90 

ԳՕՍՏ 12810-79 

ՍՏԲ  902-2001 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

0902 

2106-ից  
2101 20-ից 

35.8  եղեգնաշաքար կամ 
ճակնդեղաշաքար՝ սպիտակ 

ԳՕՍՏ 21-94 

2 

ԳՕՍՏ 22-94  

ԳՕՍՏ Ռ 53035-2008  

ԳՕՍՏ Ռ 53396-2009  

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

1701 11  

1701 12  

35.9  

համեմունքներ, 
համեմանքներ (քիմոն, 
բադիան, հիլ, կարմիր 
պղպեղ, մշկընկույզ, 
մշկընկույզի փոճոկ, սև 
պղպեղ, սպիտակ պղպեղ, 
հոտավետ պղպեղ, դարչին, 
վանիլ, մեխակ, մանանեխ 
(սերմեր, փոշի), կոճապղպեղ, 
գինձ, քնջութի սերմ, քրքում, 
դափնետերև, անիսոնի 
սերմեր, սամիթ (սերմեր), 
հացհամեմ (սերմեր), 
զաֆրան) 

ԳՕՍՏ 17594-81 

2 

ԳՕՍՏ 18315-78 

ԳՕՍՏ 20460-75 

ԳՕՍՏ 21205-83 

ԳՕՍՏ 21567-76 

ԳՕՍՏ 21569-76 

ԳՕՍՏ 21722-84 

ԳՕՍՏ 24881-81 

ԳՕՍՏ 29045-91  

ԳՕՍՏ 29046-91 

ԳՕՍՏ 29047-91 

ԳՕՍՏ 29048-91 

ԳՕՍՏ 29049-91 

ԳՕՍՏ 29050-91 

ԳՕՍՏ 29051-91 

0904-ից  

0905 00 000 0 
0906-ից  

0907 00 000 0 
0908-ից  
0909-ից  
0910-ից 



1 2 3 4 

ԳՕՍՏ 29052-91 

ԳՕՍՏ 29054-91 

ԳՕՍՏ 29055-91  

ԳՕՍՏ 29056-91 

Սանիտարահամաճարակաբանական 
հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ միասնական պահանջներ 

     
1) Մինչև 2011 թվականի հունվարի 1-ը՝ սերտիֆիկացում։ 2011 թվականի հունվարի 1-ից՝ 
համապատասխանության հայտարարագրում՝ երրորդ կողմի մասնակցությամբ ստացված 
ապացույցների հիման վրա։ 

2) Մինչև 2011 թվականի հունվարի 1-ը՝ համապատասխանության գնահատում (հաստատում)՝ 
Մաքսային միության անդամ պետությունների ազգային օրենսդրությունների համաձան։   

2011 թվականի հունվարի 1-ից՝ համապատասխանության հայտարարագրում՝ երրորդ կողմի 
մասնակցությամբ ստացված ապացույցների հիման վրա։ 

3) 2010 թվականի հուլիսի 1-ից՝ սերտիֆիկացում։ 

4) Մինչև 2011 թվականի հունվարի 1-ը՝ համապատասխանության գնահատում (հաստատում)՝ 
Մաքսային միության անդամ պետությունների ազգային օրենսդրությունների համաձան։   

2011 թվականի հունվարի 1-ից՝ համապատասխանության հայտարարագրում՝ սեփական 
ապացույցների հիման վրա:  

5) 2010 թվականի հուլիսի 1-ից՝ համապատասխանության հայտարարագրում՝ սեփական 
ապացույցների հիման վրա:  

6) 2010 թվականի հուլիսի 1-ից՝ համապատասխանության հայտարարագրում՝ երրորդ կողմի 
մասնակցությամբ ստացված ապացույցների հիման վրա։ 

  

  



Ծանոթագրություններ. 

1. Այն արտադրանքի համար, որն ընդգրկված է Մաքսային միության 
շրջանակներում՝ միասնական փաստաթղթերի տրամադրմամբ 
համապատասխանության պարտադիր գնահատման (հաստատման) ենթակա 
արտադրանքի միասնական ցանկում (այսուհետ՝ Միասնական ցանկ), հայտատուի 
ընտրությամբ տրվում են միասնական ձևի համապատասխանության 
սերտիֆիկատներ և ձևակերվում են միասնական ձևի համապատասխանության 
մասին հայտարարագրեր, և/կամ համապատասխանության սերտիֆիկատներ և 
համապատասխանության մասին հայտարարագրեր՝ Մաքսային միության անդամ 
պետությունների ազգային օրենսդրությունների համաձայն։  

Ընդ որում՝ Մաքսային միության անդամ պետությունների տարածքներում 
չտեղակայված արտասահմանյան արտադրողների արտադրանքի համար 
ձևակերպվում են համապատասխանության սերտիֆիկատներ և 
համապատասխանության մասին հայտարարագրեր՝ Մաքսային միության անդամ 
պետության ազգային օրենսդրության համաձայն, կամ միասնական ձևի 
համապատասխանության սերտիֆիկատներ։  

2. Միասնական ցանկում չընդգրկված արտադրանքը ենթակա է 
համապատասխանության պարտադիր գնահատման (հաստատման)՝ Մաքսային 
միության անդամ պետությունների ազգային օրենսդրության համաձայն։ 

3. Արտադրանքի համար՝ միասնական ձևով տրված 
համապատասխանության սերտիֆիկատի և միասնական ձևի 
համապատասխանության մասին հայտարարագրի գործողության ժամկետը չպետք 
է գերազանցի հինգ տարին։  

4. Որպես Միասնական ցանկում ընդգրկված արտադրանքի համար 
միասնական ձևի համապատասխանության մասին հայտարարագիրը ձևակերպելու 
համար փաստաթղթեր կարող են օգտագործվել այն համապատասխանության 
սերտիֆիկատները, որոնք տրվել են Մաքսային միության անդամ պետությունների 
համապատասխանության հաստատման (սերտիֆիկացման) ազգային 
համակարգերում՝ Մաքսային միության սերտիֆիկացման մարմինների ու 
փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) Միասնական ռեեստրում 
ընդգրկված՝ սերտիֆիկացման (համապատասխանության գնահատման 
(հաստատման) մարմինների կողմից։  

5. Միասնական ցանկում ընդգրկված արտադրանքի 
համապատասխանության հայտարարագրման ընթացակագ անցկացնելիս՝ երրորդ 
կողմ են համարվում Մաքսային միության սերտիֆիկացման մարմինների և 
փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների)  միասնական ռեեստրում 
ընդգրկված՝ սերտիֆիկացման (համապատասխանության գնահատման 
(հավաստման) մարմինները և փորձարկման լաբորատորիաները։  



6. Միասնական ցանկում ընդգրկված արտադրանքի համար միասնական 
ձևի համապատասխանության սերտիֆիկատների ձևակերպման և տրման ու 
միասնական ձևի համապատասխանության մասին հայտարարագրի գրանցման 
ժամանակ կիրառվում են միջպետական ստանդարտներ, Մաքսային միության 
անդամ պետությունների ազգային (պետական) ստանդարտներ, ինչպես նաև 
Սանիտարահամաճարակաբանական վերահսկողության (հսկողության) ենթակա 
ապրանքներին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ 
միասնական պահանջներ և Անասնաբուժական հսկողության (վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող՝ Միասնական անասնաբուժական 
(անասնաբուժասանիտարական) պահանջներ։  

7. Միասնական ցանկի օգտագործման նպատակների համար հարկավոր է 
առաջնորդվել արտադրանքի անվանումներով, ինչպես նաև Մաքսային միության 
Արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկի 
ծածկագրերով։  

8. Միասնական ձևի համապատասխանության սերտիֆիկատների տրման և 
միասնական ձևի համապատասխանության մասին հայտարարագրի ձևակերպման 
համար փորձարկումներն իրականացնում են Մաքսային միության սերտիֆիկացման 
մարմինների եւ փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական 
ռեեստրում ընդգրկված փորձարկման լաբորատորիաները (կենտրոնները)։  

9. Միասնական ցանկում ընդգրկված արտադրանքի համար միասնական 
ձևի համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը և միասնական 
ձևի համապատասխանության մասին հայտարարագրերի գրանցումն 
իրականացնում են Մաքսային միության սերտիֆիկացման մարմինների եւ 
փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական ռեեստրում 
ընդգրկված սերտիֆիկացման (համապատասխանության գնահատման 
(հավաստման) մարմինները։  

10. Միասնական ցանկը գործում է արտադրանքի կոնկրետ տեսակի 
առնչությամբ՝ մինչև Մաքսային միության անդամ պետությունների համար 
արտադրանքի այդ տեսակի վերաբերյալ միասնական տեխնիկական 
կանոնակարգի (կանոնակարգերի) ուժի մեջ մտնելը։  

Արտադրանքը Միասնական ցանկից հանվում է Մաքսային միության բոլոր 
անդամ պետություններում նշված կանոնակարգերի ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից։  

11. Միասնական ցանկում ընգրկված արտադրանքը, Մաքսային միության 
անդամ պետության տարածում իրացնելիս, պետք է դրոշմավորված լինի՝ այդ 
պետության օրենսդրությանը համապատասխան։  

12. Միասնական ձևով տրված համապատասխանության սերտիֆիկատները 
և արտադրանքի համապատասխանության մասին ընդունված հայտարարագրերը 
արտադրանքի՝ Մաքսային միության անդամ պետության ազգային օրենսդրության 
պահանջներին համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթեր են։   



Հավելված 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹ  

 Մաքսային միության շրջանակներում՝ միասնական փաստաթղթերի 
տրամադրմամբ համապատասխանության պարտադիր գնահատման 

(հաստատման) ենթակա արտադրանքի միասնական ցանկը ձևավորելու և 
վարելու կարգի մասին  

  

1. Մաքսային միության անդամ պետությունների լիազոր մարմինները 
(այսուհետ՝ լիազոր մարմիններ) իրականացնում են Մաքսային միության 
շրջանակներում՝ միասնական փաստաթղթերի տրամադրմամբ 
համապատասխանության պարտադիր գնահատման (հաստատման) ենթակա 
արտադրանքի միասնական ցանկի (այսուհետ՝ Միասնական ցանկ) ձևավորման 
համար տեղեկությունների պատրաստումը ու նշված տեղեկությունները ուղարկում 
Մաքսային միության հանձնաժողովի քարտուղարություն (այսուհետ՝ 
Հանձնաժողովի քարտուղարություն)՝ արտադրանքը Միասնական ցանկում 
ընգրկելու համար հիմք ծառայած՝ պաշտոնապես հրատարակված փաստաթղթերի 
պատճենների կցմամբ։  

2. Հանձնաժողովի քարտուղարությունը լիազոր մարմինների կողմից սույն 
Հիմնադրույթի 1–ին կետում նշված տեղեկությունները ստանալու օրվանից տաս 
օրվա ընթացքում դրանց հիման վրա ձևավորում է Միասնական ցանկի նախագիծը 
և ուղարկում այն Մաքսային միության մասնակից պետությունների լիազոր 
մարմիններ՝ համաձայնեցման համար։  

3. Լիազոր մարմինները տասնհինգ օրվա ընթացքում ապահովում են 
Միասնական ցանկի ներկայացված նախագծի ներպետական համաձայնեցումը։ 
Մաքսային միության անդամ պետությունների կողմից համաձայնեցված 
Միասնական ցանկի նախագիծը հաստատվում է Մաքսային միության 
հանձնաժողովի որոշմամբ։  

4. Միասնական ցանկը, իր հաստատման օրվանից տասնհինգ օրյա 
ժամկետում, հրապարակվում է համացանցում՝ Մաքսային միության պաշտոնական 
կայքում, համացանցում՝ լիազոր մարմինների պաշտոնական կայքերում։  

5. Միասնական ցանկում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության 
դեպքում լիազոր մարմինները Հանձնաժողովի քարտուղարություն են ուղարկում 
Միասնական ցանկում փոփոխություններ կատարելու մասին առաջարկություններ՝ 
այդպիսի փոփոխությունների կատարման անհրաժեշտության հիմնավորմամբ։  

6. Հանձնաժողովի քարտուղարությունը կազմակերպում է լիազոր 
մարմինների հետ Միասնական ցանկի նախագծի համաձայնեցման 
աշխատանքները։  



7. Լիազոր մարմինների կողմից համաձայնեցված փոփոխությունների 
նախագիծը հաստատվում է Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշմամբ, 
Մաքսային միության հանձնաժողովի կողմից հաստատվելու օրվանից տասնհինգ 
օրյա ժամկետում՝ հրապարակվում համացանցում՝ Մաքսային միության 
պաշտոնական կայքում, համացանցում՝ լիազոր մարմինների պաշտոնական 
կայքերում։  

8. Արտադրանքը հանվում է Միասնական ցանկից Մաքսային միության 
անդամ պետությունների համար՝ Միասնական ցանկում ընդգրկված արտադրանքի 
միասնական տեխնիկական կանոնակարգի (կանոնակարգերի) ուժի մեջ մտնելու 
ամսաթվից։  

 

  



 Հավելված թիվ 7 

Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2010 թվականի 

հունիսի 18-ի թիվ 319 որոշման  

 

Նախագիծ 

ԿԱՐԳ 

Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի մշակման, ընդունման, 

փոփոխությունների կատարման եւ վերացման  

 

1. Սույն կարգով նախատեսված ընթացակարգերի մասնակիցներ են 

համարվում լիազորություններով օժտված Մաքսային միության անդամ 

պետությունների ազգային մարմինները, Մաքսային միության տեխնիկական 

կանոնակարգման հարցերով հանձնաժողովին առընթեր համակարգող կոմիտեն 

(այսուհետ` Համակարգող կոմիտե), Մաքսային միության հանձնաժողովի 

քարտուղարությունը (այսուհետ՝ Քարտուղարություն) եւ այլ շահագրգիռ անձինք։ 

2. Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (այսուհետ՝ 

Տեխնիկական կանոնակարգ) մշակումն իրականացվում է Տեխնիկական 

կանոնակարգի մշակման համար պատասխանատու Կողմի այն ազգային մարմնի 

կողմից, որը նրա կողմից սահմանվել է որպես համապատասխան Տեխնիկական 

կանոնակարգի մշակման պատասխանատու (այսուհետ՝ մշակող Կողմի մարմին)։  

Կողմը նշանակում է Տեխնիկական կանոնակարգի մշակմանը մասնակցող 

Կողմի ազգային մարմին (այսուհետ՝ Կողմի մարմին)։ 

Կողմերը Քարտուղարությանն են տրամադրում տեղեկություններ՝ Կողմերի 

մարմինների եւ մշակող Կողմի մարմնի մասին։ 



3. Մշակող Կողմի մարմինն իրականացնում է Տեխնիկական կանոնակարգի 

նախագծի մշակումը՝ հաշվի առնելով Կողմերի մարմինների առաջարկությունները եւ 

գործող ազգային տեխնիկական կանոնակարգերը, ԵվրԱզԷՍ-ի տեխնիկական 

կանոնակարգերի նախագծերը։ Անհրաժեշտության դեպքում մշակող Կողմի 

մարմինը կարող է ստեղծել Տեխնիկական կանոնակարգի մշակման 

աշխատանքային խումբ, այդ թվում՝ Կողմերի մարմինների ներկայացուցիչների 

ներգրավմամբ։ 

Տեխնիկական կանոնակարգի հիմք կարող է ընդունվել հանրային քննարկման 

ընթացակարգն անցած ԵվրԱզԷՍ-ի տեխնիկական կանոնակարգի նախագիծը։ Այդ 

դեպքում Տեխնիկական կանոնակարգը կարող է ընդունվել Մաքսային միության 

հանձնաժողովի որոշմամբ՝ առանց հանրային քննարկման ընթացակարգի 

անցկացման։ 

4. Տեխնիկական կանոնակարգի նախագծի առաջին խմբագրության մշակումն 

ավարտելուց հետո մշակող Կողմի մարմնի ղեկավարը հնգօրյա ժամկետում 

Քարտուղարություն եւ Կողմերի մարմիններ է ուղարկում Մաքսային միության 

տեխնիկական կանոնակարգի նախագծի մշակման մասին ծանուցումը, 

Տեխնիկական կանոնակարգի նախագծի առաջին խմբագրությունը՝ կից 

բացատրագրով (էլեկտրոնային եւ թղթային կրիչներով)։ 

Բացատրագրի մեջ նշվում են՝ 

– տեխնիկական կանոնակարգի ընդունման նպատակները, 

– տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համառոտ բնութագիրը, 

– Տեխնիկական կանոնակարգի նախագծում միջազգային (տարածաշրջանային 

եւ ազգային) ստանդարտների, այլ փաստաթղթերի (ստանդարտացման հարցերով 

միջազգային, տարածաշրջանային եւ ազգային կազմակերպությունների կողմից 

ընդունված կանոնների, հրահանգների եւ առաջարկությունների եւ այլ 

փաստաթղթերի) պահանջների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ 

տարածաշրջանային փաստաթղթերի (կանոնակարգերի, հրահանգների, 



որոշումների, կանոնների եւ այլ փաստաթղթերի) կիրառման մասին 

տեղեկություններ, 

–Կողմերի տարածքում գործող միջազգային ստանդարտների դրույթներից կամ 

պարտադիր պահանջներից տարբերվող պահանջներ։ 

5. Քարտուղարությունը, մշակող Կողմի մարմինը եւ Կողմերի մարմինները 

մշակող Կողմի մարմնի կողմից Տեխնիկական կանոնակարգը մշակելու մասին 

ծանուցումն ուղարկելու պահից տասնհինգ օրվա ընթացքում ապահովում են 

հանրային քննարկման համար դրա առաջին խմբագրության հրապարակումը 

Կողմերի պաշտոնական կայքում եւ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով 

մարմինների պաշտոնական կայքերում։ Կողմերի մարմինները եւ մշակող Կողմի 

մարմինը Տեխնիկական կանոնակարգի մշակման մասին հրապարակում են 

ծանուցում Կողմերի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով մարմնի 

պաշտոնական տպագիր հրատարակությունում։ 

Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի նախագծի հանրային 

քննարկման ժամկետը սահմանվում է Տեխնիկական կանոնակարգի նախագծի 

մշակման մասին ծանուցման հրապարակման օրվանից մինչեւ դրա հանրային 

քննարկումն ավարտելու մասին ծանուցման հրապարակման օրը, բայց ոչ պակաս, 

քան երկու ամիս: 

Բացառիկ դեպքերում, այնպիսի հանգամանքների առաջացման ժամանակ, 

որոնք կարող են անմիջական սպառնալիք հանդիսանալ մարդու կյանքին եւ 

առողջությանը, գույքին, շրջակա միջավայրի պահպանությանը, կենդանիների եւ 

բույսերի կյանքին եւ առողջությանը, եւ այն դեպքերում, եթե արտադրանքի 

անվտանգության կամ արտադրանքի արտադրման, մոնտաժման, կարգաբերման, 

շահագործման (օգտագործման), պահպանման, տեղափոխման (փոխադրման), 

իրացման եւ ուտիլիզացման գործընթացներին ներկայացվող պահանջների հետ 

կապված անհրաժեշտ է անհապաղ ընդունել Մաքսային միության 

համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգ, ապա նման Տեխնիկական 

կանոնակարգի նախագծի հանրային քննարկման ժամկետը կարող է կրճատվել 

Հանձնաժողովի որոշմամբ։ 



6. Կողմի պետության շահագրգիռ անձանց կողմից Տեխնիկական 

կանոնակարգի նախագծի մասին դիտողությունները եւ առաջարկությունները 

(կարծիքները) ուղարկվում են համապատասխան Կողմի մարմին, իսկ երրորդ 

երկրների շահագրգիռ անձանց կողմից՝ մշակող Կողմի մարմին եւ 

Քարտուղարություն։ Քարտուղարությունը, Կողմերի մարմինները փոխանցում են 

ստացված դիտողությունները եւ առաջարկությունները մշակող Կողմի մարմին ոչ ուշ, 

քան հանրային քննարկման ավարտից հետո 15 օրվա ընթացքում (էլեկտրոնային 

ձեւով եւ թղթային կրիչով): 

Տեխնիկական կանոնակարգը մշակող Կողմի մարմինն ուսումնասիրում է 

շահագրգիռ անձանց կողմից գրավոր ձեւով ներկայացված դիտողությունները եւ 

առաջարկությունները (կարծիքները), սահմանված ձեւով կազմում է Տեխնիկական 

կանոնակարգի նախագծի մասով Կողմերի կարծիքների ամփոփագիրը եւ դրանք 

ուղարկում է Քարտուղարություն եւ Կողմերի մարմիններ։ 

7. Մշակող Կողմի մարմինը կազմում է Տեխնիկական կանոնակարգի նախագծի 

հանրային քննարկման ավարտի մասին ծանուցում եւ ուղարկում է այն 

Քարտուղարություն՝ պաշտոնական կայքում տեղադրելու համար, ինչպես նաեւ 

Կողմերի մարմիններ՝ Կողմերի տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով մարմնի 

պաշտոնական կայքերում եւ պաշտոնական տպագիր հրատարակություններում 

հրապարակելու համար։  

8. Մշակող Կողմի մարմինը որոշում է ընդունում Կողմերի կարծիքների 

ամփոփագրերում ներկայացված յուրաքանչյուր դիտողության եւ առաջարկության 

վերաբերյալ, երկու ամսվա ընթացքում մշակում է Տեխնիկական կանոնակարգի 

նախագծի վերջնական խմբագրությունը, կազմում է կարծիքների ընդհանրացված 

ամփոփագիրը, բացատրագիրը, ինչպես նաեւ տարաձայնությունների առկայության 

դեպքում՝ տարաձայնությունների աղյուսակը։  

9. Մշակող Կողմի մարմինը տարաձայնությունների առկայության դեպքում 

Կողմերի մարմինների հետ կազմակերպում է այդ հարցերը հանելու շուրջ 

քննարկում։ 



Կողմերի մարմինները եւ մշակող Կողմի մարմինը որոշում են ընդունում 

բանակցությունների միջոցով տարաձայնությունները կարգավորելու մասին։ 

10. Մշակող Կողմի մարմինը Կողմերի տեխնիկական կանոնակարգման 

հարցերով մարմինների հետ համատեղ ապահովում են «Բելառուսի 

Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի 

Դաշնությունում տեխնիկական կանոնակարգման միասնական սկզբունքների եւ 

կանոնների մասին» ________________ թ. համաձայնագրի 6-րդ հոդվածի 2-րդ եւ 3-

րդ կետերով սահմանված ստանդարտների ցանկերի նախագծերի մշակումը 

(այսուհետ՝ Ստանդարտների ցանկեր) ոչ ուշ, քան Տեխնիկական կանոնակարգի 

հանրային քննարկման ավարտի օրվանից 3 ամիս ժամկետում։ 

11. Մշակող Կողմի մարմինը ստացված դիտողությունների եւ 

առաջարկությունների, Կողմերի մարմինների հետ բանակցությունների հիման վրա 

մշակում է Տեխնիկական կանոնակարգի նախագծի տեքստի, Ստանդարտների 

ցանկերի նախագծերի վերջնական խմբագրությունը եւ ուղարկում է դրանք Կողմերի 

մարմիններ։ 

12. Մշակող Կողմի մարմինը Քարտուղարություն է ներկայացնում Տեխնիկական 

կանոնակարգի նախագիծը, դրան կից բացատրագիրը, կարծիքների ամփոփագիրը, 

տարաձայնությունների աղյուսակը (առկայության դեպքում) եւ Ստանդարտների 

ցանկերի լրամշակված նախագիծը բացատրագրի հետ միասին։ 

13. Քարտուղարությունը Տեխնիկական կանոնակարգի նախագծի վերջնական 

խմբագրությունը, դրան կից բացատրագիրը, կարծիքների ամփոփագիրը, 

տարաձայնությունների աղյուսակը (առկայության դեպքում) եւ Ստանդարտների 

ցանկերի լրամշակված նախագիծը դրան կից բացատրագրի հետ միասին ստանալու 

ամսաթվից տասը օրվա ընթացքում ապահովում է՝  

– նշված փաստաթղթերի հրապարակումը պաշտոնական կայքում, 

– նշված փաստաթղթերի ուղարկումը Կողմերին համաձայնեցման համար։ 

Կողմերի մարմինների կողմից համաձայնեցումն իրականացվում է 

Քարտուղարությունից նշված փաստաթղթերի ստացման օրվանից մեկ ամսվա 



ընթացքում։ Համաձայնեցման արդյունքները Կողմերի մարմինների կողմից 

ուղարկվում են Քարտուղարություն։ 

14. Քարտուղարությունը կազմում է Տեխնիկական կանոնակարգի գործը եւ 

ապահովում է դրա պահպանումը։ 

15. Հրապարակման ամսաթվից 40 օրվանից ոչ շուտ Տեխնիկական 

կանոնակարգի վերաբերյալ նյութերը՝ ներառյալ վերջնական խմբագրությամբ 

Տեխնիկական կանոնակարգի հրապարակումից հետո ստացված դիտողությունները 

եւ առաջարկությունները քննարկվում են Համակարգող կոմիտեի նիստում՝ 

Հանձնաժողովի համար զեկույց նախապատրաստելու նպատակով։  

Կողմերի միջեւ սկզբունքային տարաձայնությունների առկայության դեպքում, 

որոնք սահմանված կարգով չեն վերացվել միջազգային բանակցությունների 

միջոցով, դրանց կարգավորման մասին որոշումն ընդունում է Հանձնաժողովը։ 

16. Հանձնաժողովն ուսումնասիրում է Տեխնիկական կանոնակարգի 

նախագիծը եւ Համակարգող կոմիտեի զեկույցը եւ ընդունում է համապատասխան 

որոշում։ 

17. Հանձնաժողովի որոշմամբ ընդունված Տեխնիկական կանոնակարգը 

տեղադրվում է պաշտոնական կայքում։ 

Կողմերի մարմինները հրապարակում են Տեխնիկական կանոնակարգի 

տեքստը Կողմերի տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով մարմինների 

պաշտոնական կայքերում եւ պաշտոնական տպագիր հրատարակությունում։ 

18. Քարտուղարությունը վարում է Տեխնիկական կանոնակարգերի ռեեստրը։ 

Յուրաքանչյուր Տեխնիկական կանոնակարգին տրվում է «ՄՄ ՏԿ» հապավումից, 

հերթական համարից եւ ընդունման տարեթվից բաղկացած նշան։ 

19. Տեխնիկական կանոնակարգերում փոփոխությունների կատարումն 

իրականացվում է Տեխնիկական կանոնակարգի մշակման կարգին համանման 

կարգով։  



20. Տեխնիկական կանոնակարգի վերացումն իրականացվում է Կողմերի 

փոխադարձ համաձայնությամբ՝ Հանձնաժողովի որոշմամբ։  

21. Հանձնաժողովը ոչ պակաս, քան եռամսյակը մեկ անգամ քննարկում է 

Տեխնիկական կանոնակարգերի մշակման պլանների (ծրագրերի) կատարման 

ընթացքը։  
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