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Բաժին «Մաքսային միություն» 
 

NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

I. Մաքսային վարչարարության ոլորտ 
 

1. Մաքսային միությունում մաքսային 

իրավահարաբերությունները կարգավորող այն 

միջազգային պայմանագրերի ցանկի 

արդիականացում, որոնց միանալը Մաքսային 

միությանն անդամակցելու հետ մեկտեղ 

Հայաստանի Հանրապետության համար 

պարտադիր է, այդ թվում՝ Մաքսային միության 

անդամ պետությունների «Մտավոր 

սեփականության օբյեկտների միասնական 

մաքսային ռեեստրի մասին» 2010 թվականի 

մայիսի 21-ի համաձայնագիրը 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 Մաքսային միության 

անդամ 

պետություններ 

սույն 

միջոցառումների 

ծրագրի 

(«ճանապարհային 

քարտեզ») 

(այսուհետ՝ սույն 

ծրագիր) 

հաստատման 

օրվանից 2 ամիս 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

1.1 Մաքսային միությունում մաքսային 

իրավահարաբերությունները կարգավորող այն 

միջազգային պայմանագրերի ցանկի 

արդիականացում, որոնց միանալը Մաքսային 

միությանն անդամակցելու հետ մեկտեղ 

Հայաստանի Հանրապետության համար 

պարտադիր է, այդ թվում՝ Մաքսային միության 

անդամ պետությունների «Մտավոր 

սեփականության օբյեկտների միասնական 

մաքսային ռեեստրի մասին» 2010 թվականի 

մայիսի 21-ի համաձայնագիրը 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

24.02.2014 թ. միջազգային պայմանագրերի 

ցանկ 

2. Մաքսային միության հանձնաժողովի և 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի՝ 

Մաքսային միության օրենսգրքին և մաքսային 

իրավահարաբերությունները կարգավորող 

միջազգային պայմանագրերին 

համապատասխան ընդունված այն 

որոշումների ցանկի արդիականացում, որոնց 

ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության 

կողմից կատարման համար պարտադիր է՝ 

Մաքսային միությանն անդամակցելու 

նպատակով   

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 անդամ 

պետություններ 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 2 ամիս 

 

2.2 Մաքսային միության հանձնաժողովի և Հայաստանի 24.02.2014 թ. որոշումների ցանկ  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի՝ 

Մաքսային միության օրենսգրքին և մաքսային 

իրավահարաբերությունները կարգավորող 

միջազգային պայմանագրերին 

համապատասխան ընդունված այն որոշումների 

ցանկի արդիականացում, որոնց ընդունումը 

Հայաստանի Հանրապետության կողմից 

կատարման համար պարտադիր է՝ Մաքսային 

միությանն անդամակցելու նպատակով   

Հանրապետություն 

 Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 անդամ 

պետություններ 

3. Հայաստանի Հանրապետության այն 

նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկի 

սահմանում, որոնցում անհրաժեշտ է լինելու 

կատարել փոփոխություններ՝ դրանք 

Մաքսային միության օրենսդրությանը 

համապատասխանեցնելու համար, կամ որոնք 

անհրաժեշտ է լինելու ուժը կորցրած ճանաչել 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամիս 

 

3.1 Հայաստանի Հանրապետության այն նորմատիվ 

իրավական ակտերի ցանկի սահմանում, 

որոնցում անհրաժեշտ է լինելու կատարել 

փոփոխություններ՝ դրանք Մաքսային միության 

օրենսդրությանը համապատասխանեցնելու 

համար, կամ որոնք անհրաժեշտ է լինելու ուժը 

կորցրած ճանաչել 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

30.01.2014 թ. ցանկ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

3.2 Նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկի կազմում 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

24.01.2014 թ. ցանկ 

3.3 Ցանկի ներկայացում և համաձայնեցում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

30.01.2014 թ. պաշտոնական գրություն՝ 

համապատասխան 

նորմատիվ իրավական 

ակտերի ցանկի հետ 

4. Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

«Մաքսային միության մաքսային սահմանով 

ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական 

օգտագործման ապրանքների՝ Մաքսային 

միության մաքսային սահմանով տեղափոխման 

կարգի և դրանց բացթողման հետ կապված 

մաքսային ձևակերպումների իրականացման 

մասին» 2010 թվականի հունիսի 18-ի 

համաձայնագրին (2011 թվականի հոկտեմբերի 

19-ի արձանագրության խմբագրությամբ) 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

 

Հայաստանի 

Հանրապետության՝ 

Մաքսային 

միությանը և 

Եվրասիական 

տնտեսական 

տարածքին 

անդամակցելու 

մասին 

միջազգային 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից 

(այսուհետ՝ 

անդամակցության 

մասին 

միջազգային 

պայմանագիր) 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 

4.(I). Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

«Մաքսային միության մաքսային սահմանով 

ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական 

օգտագործման ապրանքների՝ Մաքսային 

միության մաքսային սահմանով տեղափոխման 

կարգի և դրանց բացթողման հետ կապված 

մաքսային ձևակերպումների իրականացման 

մասին» 2010 թվականի հունիսի 18-ի 

համաձայնագրին (2011 թվականի հոկտեմբերի 

19-ի արձանագրության խմբագրությամբ) 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետու-

թյան՝ Մաքսային 

միությանը և 

Եվրասիական 

տնտեսական 

տարածքին 

անդամակցելու 

մասին միջազգային 

պայմագիրն ուժի 

մեջ մտնելու 

ամսաթվից 

(այսուհետ՝ 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիր) 

անդամակցության մասին 

պայմանագիր 

4.1 Ֆիզիկական անձանց կողմից ապրանքների և 

տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման 

կարգի նախապատրաստում և կիրառում՝ 

Հայաստանի Հանրապետությունում ֆիզիկական 

անձանց կողմից ապրանքների և 

տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

մինչև Հայաստանի 

Հանրապետու-

թյան՝ Մաքսային 

միությանը և 

Եվրասիական 

տնտեսական 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

կարգի ներդաշնակեցմանն ուղղված նորմատիվ 

իրավական ակտի մշակման միջոցով՝ այն 

Մաքսային միության մաքսային օրենսդրության 

սահմանված կարգով Հայաստանի 

Հանրապետությունում կիրառելու նպատակով 

տարածքին 

անդամակցելը 

(այսուհետ՝ 

անդամակցել) 

 

4.1.1. Մաքսային միության անդամ պետությունների 

համապատասխան իրավական ակտերի 

ուսումնասիրություն 

  

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

 

07.03.2014 թ. տեղեկանք 

4.1.2. Համապատասխան իրավական ակտի նախագծի 

մշակում 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

ՀՀ Էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

20.03.2014 թ. համապատասխան 

իրավական ակտի նախագիծ 

5. Նախնական որոշումների հետ կապված 

աշխատանքների կազմակերպում՝ 

Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքին 

համատապասխան՝ արտաքին տնտեսական 

գործունեության ապրանքային անվանացանկի 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 1 ամիս 

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

համաձայն ապրանքների դասակարգման 

մասին նախնական որոշումների ընդունման և 

տրամադրման կարգի մշակում (այսուհետ՝ ՄՄ 

ԱՏԳ ԱԱ). 

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ համաձայն ապրանքների 

դասակարգման մասին նախնական 

որոշումների վերաբերյալ տվյալների 

կենտրոնացված համակարգի ձևավորում և 

դրա մատչելիության ապահովում, այդ թվում` 

արտաքին տնտեսական գործունեության 

մասնակիցների համար՝ Մաքսային միության  

մաքսային օրենսդրության հետ 

համապատասխանությունն ապահովելու 

նպատակով. 

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ համաձայն ապրանքների 

դասակարգման մասին նախնական 

որոշումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով 

ներկայացնելու գործընթացի կազմակերպում  

5.1. Մաքսային միության անդամ պետությունների 

համապատասխան իրավական ակտերի 

ուսումնասիրություն 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

28.03.2014 թ. տեղեկանք 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

5.2. Նախնական որոշումների կենտրոնացված 

համակարգի ստեղծում 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 
 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 
 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

1 ամիս՝ 

անդամակցելու 

պահից  

 

 

5.3. Համապատասխան իրավական ակտի նախագծի 

մշակում 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 
 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

1 ամիս՝ 

անդամակցելու 

պահից  

համապատասխան 

իրավական ակտի նախագիծ 

6. Մաքսային միության մաքսային օրենսդրու-

թյան պահանջներին համապատասխանող 

տարանցիկ փոխադրման հայտարարագրի, 

ապրանքային հայտարարագրի, ուղևորային 

մաքսային հայտարարագրի և տրանսպորտային 

միջոցի մասին հայտարարագրի օգտագործման, 

ինչպես նաև դրանց լրացման և դրանց հետ 

կապված մաքսային գործառնությունների 

իրականացման հնարավորության ապահովում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

անդամ 

պետություններ 

անդամակցելու 

պահից 

 

6.1. Մաքսային միության  մաքսային օրենսգրքի 

պահանջներին համապատասխանող տարանցիկ 

փոխադրման հայտարարագրի և լրացման 

կարգի ուսումնասիրություն 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 
 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

20.02.2014 թ.  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

6.2. Տարանցիկ փոխադրման հայտարարագրի 

լրացման կարգի նախագծի մշակում 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

20.03.2014 թ. համապատասխան 

իրավական ակտի նախագիծ 

6.3. Հայաստանի Հանրապետությունում տարանցիկ 

փոխադրման հայտարարագրերի օգտագործման 

հնարավորության ապահովում 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

20.03.2014 թ. տեղեկանք 

7. Մաքսային միության մաքսային 

օրենսդրությամբ սահմանված մաքսային 

փաստաթղթերի ձևերի օգտագործման 

ապահովում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 
 

անդամ 

պետություններ 
 
 

անդամակցելու 

պահից 

 

7.1 Մաքսային միության մաքսային օրենսդրությամբ 

սահմանված մաքսային փաստաթղթերի 

ուսումնասիրություն և դրանց ձևերի հաստատում 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

20.03.2014 թ. համապատասխան 

իրավական ակտի նախագիծ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

եկամուտների կոմիտե 

 

7.2 Հայաստանի Հանրապետությունում այդ 

փաստաթղթերի օգտագործման ապահովում 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

20.03.2014 թ. տեղեկանք 

8. Մաքսային նույնականացման միջոցների 

փոխադարձ ճանաչմանն ուղղված միջոցների 

ձեռնարկում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

 անդամ 

պետություններ  

 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամիս 

 

8.1 Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության 

և Մաքսային միության անդամ պետությունների 

հետ ընդհանուր սահմանի բացակայությունը՝ 

նույնականացման միջոցների շուրջ 

բանակցությունների վարում 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

24.03.2014 թ. 

 

համապատասխան 

արձանագրություն 

9. Հայաստանի Հանրապետությունում մաքսային 

հսկողության իրականացման իրավական 

հիմքերի և գործելակերպի ուսումնասիրություն 

և դրանց կատարելագործման վերաբերյալ 

առաջարկների նախապատրաստում 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

ոչ ավելի, սույն 

ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 6 ամիս  

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

(անհրաժեշտության դեպքում)  

անդամ 

պետություններ 

 

 

9.1 Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն 

ունեցող մաքսային հսկողության գործելակերպին 

ծանոթանալու նպատակով՝ Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի մասնագետների 

համար համապատասխան պայմանների 

ապահովում 

 

Միջոցառումն իրականացվում է Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի 

ներկայացուցիչների կողմից  

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

24.06.2014 թ. դրանց կատարելագործման 

վերաբերյալ առաջարկների 

նախապատրաստում 

(անհրաժեշտության դեպքում) 

10. Հայաստանի Հանրապետությունում մաքսային 

հսկողության ձևերը և դրա իրականացման 

կարգը Մաքսային միության օրենսդրությանը 

համապատասխանեցնելուն ուղղված 

միջոցների ձեռնարկում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 
 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 
 

անդամ 

պետություններ 

 

 

մինչև 

անդամակցելը 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 

10.1 Մաքսային միության օրենսդրությանը 

համապատասխան մաքսային հսկողություն 

իրականացնելու կարգի մշակում 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

20.03.2014 թ. համապատասխան 

իրավական ակտի նախագիծ 

11. Հայաստանի Հանրապետության և անդամ 

պետությունների մաքսային ծառայությունների 

պատշտոնատար անձանց 

համագործակցության կազմակերպում՝ 

«Եվրասիական տնտեսական համայնքի 

շրջանակներում Մաքսային միության անդամ 

պետությունների մաքսային ծառայության 

ներկայացուցչությունների գործունեությանն 

առնչվող հարցերով մաքսային գործերում 

համագործակցության և փոխօգնության 

մասին» 2011 թվականի հունիսի 22-ի 

համաձայնագրին համապատասխան 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

անդամ 

պետություններ 

 

 

 

անդամակցելու 

պահից 

 

11.1 Եվրասիական տնտեսական համայնքի և անդամ 

պետությունների ներկայացուցիչների հետ 

քննարկումների, անհրաժեշտության դեպքում, 

հանդիպումների կազմակերպում, 

համագործակցության մեխանիզմների մշակում 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

24.03.2014 թ. համապատասխան 

արձանագրություն 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

եկամուտների կոմիտե 

12. Անդամ պետությունների մշակած 

միասնականացված մեխանիզմների կիրառման 

նպատակով Հայաստանի 

Հանրապետությունում ռիսկերի կառավարման 

համակարգի և ռիսկերի կառավարման 

գործընթացի տեղեկատվական ու 

տեխնիկական ապահովման վերլուծություն 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

անդամ 

պետություններ 

 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 2 ամիս 

 

12.1 Եվրասիական տնտեսական համայնքի 

մասնագետների ծանոթացում Հայաստանի 

Հանրապետությունում ռիսկերի կառավարման 

գործող համակարգին 

  

Միջոցառումն իրականացվում է Եվրասիական 

տնտեսական համայնքի ներկայացուցիչների 

կողմից 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

24.02.2014 թ. տեղեկանք ՀՀ ռիսկերի 

կառավարման համակարգի 

վերլուծության մասին 

13. Մաքսային գործի ոլորտում գործունեություն 

իրականացնող անձանց վերաբերյալ 

անցումային դրույթների սահմանում, որոնցով 

հնարավոր է դառնում Հայաստանի 

Հանրապետությունում գործունեություն 

իրականացնող մաքսային միջնորդներին, 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 2 ամիս 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

ժամանակավոր պահպանման պահեստների 

տիրապետողներին, մաքսային պահեստների 

տիրապետողներին, անմաքս առևտրի 

խանութների տիրապետողներին, մաքսային 

փոխադրողներին ընդգրկել Մաքսային 

միության մաքսային օրենսգրքով սահմանված 

համապատասխան ռեեստրներում 

13.1 Համապատասխան ոլորտների 

ուսումնասիրություն 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

24.02.2014 թ. համապատասխան 

արձանագրություն 

13.2 Հայաստանի Հանրապետությունում այս 

ինստիտուտներին ներկայացվող պահանջների 

ներդրման համար անհրաժեշտ ժամկետների 

սահմանում 

13.3. Այս ոլորտների ներկայացուցիչների հետ 

հանդիպումների կազմակերպում 

Ֆինանսական կառույցների (բանկեր, վարկային 

կազմակերպություններ, ապահովագրական 

ընկերություններ) ներկայացուցիչների հետ 

հանդիպումների կազմակերպում 

13.4 Անցումային դրույթների, անցումային 

ժամկետների հստակեցում, քննարկում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

ներկայացուցիչների հետ 

14. ՄՃՓ գրքույկներով երաշխիքային գումարի 

չափի համապատասխանեցում անդամ 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

պետություններում սահմանված չափին  պահից 

15. Հայաստանի Հանրապետությունում մաքսային 

իրավահարաբերությունները կարգավորող 

օրենքի նախագծի մշակում, որում կիրացվեն 

Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի՝ 

անդամ պետությունների օրենսդրությանն 

արված հղումային նորմերը 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

մինչև 

անդամակցելը 

 

15.1 Մաքսային միության անդամ պետությունների 

համապատասխան իրավական ակտերի 

ուսումնասիրություն  

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

28.02.2014 թ. տեղեկանք 

15.2 Համապատասխան իրավական ակտի նախագծի 

մշակում 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

01.03.2014 թ. համապատասխան 

իրավական ակտի նախագիծ 

16. Մաքսային միության մաքսային 

օրենսդրության և մաքսային 

իրավահարաբերությունները կարգավորող 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

պահանջների պահպանումն ապահովելու 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամ 

պետություններ 

 

անդամակցելու 

պահից 3 ամիս  

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 

քրեական օրենսդրությունում և վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ 

օրենսդրությունում փոփոխությունների 

կատարում 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

 

 

16.1 Մաքսային միության անդամ պետությունների 

համապատասխան իրավական ակտերի 

ուսումնասիրություն 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 
 

անդամակցելու 

պահից 3 ամիս  

 

համապատասխան 

իրավական ակտի նախագիծ 

16.2. Համապատասխան իրավական ակտի նախագծի 

մշակում 

17. Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ 

իրավական ակտերում փոփոխությունների 

կատարում՝ կապված Հայաստանի 

Հանրապետության Մաքսային միությանը 

անդամակցելու հետ 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցելու 

պահից 3 ամիս  

 

 

17.1 Մաքսային միության անդամ պետությունների 

համապատասխան իրավական ակտերի 

ուսումնասիրություն 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

 

անդամակցելու 

պահից 3 ամիս  

 

համապատասխան 

իրավական ակտերի 

նախագծեր 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

17.2 Համապատասխան իրավական ակտի նախագծի 

մշակում 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

18. Մաքսային միության  մաքսային 

օրենսդրությանը չհամապատասխանող՝ 

Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ 

իրավական ակտերն ուժը կորցրած ճանաչելը  

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 3 ամիս  

 

 

18.1 Իրավական ակտերի ցանկի համաձայնեցում 

Եվրասիական տնտեսական համայնքի  

ներկայացուցիչների հետ 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

1 ամիս՝ 

անդամակցելու 

պահից 

պաշտոնական գրություն՝ 

համապատասխան նորմատիվ 

իրավական ակտերի ցանկի 

հետ 

18.2 Մաքսային միության օրենսդրությանը 

չհամապատասխանող իրավական ակտերն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին նախագծերի մշակում 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

3 ամիս՝ 

անդամակցելու 

պահից 

համապատասխան 

իրավական ակտերի 

նախագծեր 

19. Մաքսային միության  անդամ չհանդիսացող 

պետությունների հետ Հայաստանի 

Հանրապետության կողմից կնքված երկկողմ և 

բազմակողմ համաձայնագրերի կիրառման 

հարցի և մաքսային վարչարարության 

գործընթացի վրա դրանց ազդեցության 

ուսումնասիրություն 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 2 ամիս 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

19.1 Համապատասխան միջազգային 

համաձայնագրերի ցանկի կազմում 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

ՀՀ Էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

արդարադատություն 

նախարարություն 

24.02.2014 թ. պաշտոնական գրություն 

համապատասխան 

իրավական ակտերի ցանկով 

19.2 Համաձայնագրերի ներկայացում Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության 

նախարարությանը՝  թարգմանության 

նպատակով 

 

19.3 Համաձայնագրերի ներկայացում Եվրասիական 

տնտեսական համայնքին՝ ուսումնասիրության 

նպատակով 

 

20. Մաքսային միության անդամ չհանդիսացող 

պետությունների հետ Հայաստանի 

Հանրապետության կողմից կնքված երկկողմ և 

բազմակողմ համաձայնագրերը Մաքսային 

միության իրավապայմանագրային բազայի 

հետ համապատասխանեցնելուն ուղղված 

ծրագրի մշակում  

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամիս 

 

20.1 Եվրասիական տնտեսական համայնքի կողմից 

պայմանագրերի ուսումնասիրությունից հետո 

քննարկման կազմակերպում և իրականացվելիք 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

24.03.2014 թ. համապատասխան 

արձանագրություն 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

քայլերի մշակում առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

ՀՀ Էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն 

21. Միջազգային հաղորդակցությունների համար 

բաց օդանավակայաններում Հայաստանի 

Հանրապետության և Մաքսային միության 

մյուս անդամ պետությունների միջև 

տեղափոխվող այն ապրանքների նկատմամբ 

մաքսային հսկողության վերացում, որոնց 

ծագման երկիրը Հայաստանի 

Հանրապետությունն է կամ Մաքսային 

միության ու Միասնական տնտեսական 

տարածքի անդամ պետությունները 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամ 

պետություններ 

անդամակցության 

մասին 

միջազգային 

պայմանագրով 

սահմանված 

Ժամկետի 

համաձայն 

 

 

21.1 Մաքսային միության անդամ պետությունների 

փորձի ուսումնասիրություն և Հայաստանի 

Հանրապետությունում դրա կիրառում 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագրով 

սահմանված 

Ժամկետի 

համաձայն 

 

տեղեկանք 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

22. Հայաստանի Հանրապետության և Մաքսային 

միության  անդամ պետությունների միջև 

միջազգային հաղորդակցության համար բաց 

օդանավակայաններում Մաքսային միության 

ապրանքների տեղափոխման մաքսային 

հսկողության վերացում, ինչպես նաև 

Մաքսային միության տարածքով ապրանքների 

տեղափոխում ենթադրող մաքսային 

ընթացակարգերով ձևակերպված օտարերկրյա 

ապրանքների մաքսային հսկողության 

վերացում՝ նման փոխադրման պայմաններին 

համապատասխան     

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամ 

պետություններ 

անդամակցության 

մասին 

միջազգային 

պայմանագրով 

սահմանված 

ժամկետի 

համաձայն 

 

22.1 Մաքսային միության անդամ պետությունների 

փորձի ուսումնասիրություն և Հայաստանի 

Հանրապետությունում դրա կիրառում 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագրով 

սահմանված 

ժամկետի 

համաձայն 

տեղեկանք 

23. Անդամ պետություններում կիրառվող 

տեղեկատվական համակարգերի, 

տեխնոլոգիաների և ընդհանուր մաքսային 

գործընթացների ուսումնասիրություն  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 2 ամիս 

 

23.1 Անդամ պետություններում կիրառվող 

տեղեկատվական համակարգերի, 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

15.02.2014 թ.  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

տեխնոլոգիաների և ընդհանուր մաքսային 

գործընթացների ուսումնասիրություն  

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

23.2 Անդամ պետությունների տեղեկատվական 

համակարգերի կիրառման համար 

պատասխանատու կառույցների 

ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների 

կազմակերպում և անցկացում 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

  

24. Նորմատիվ և այլ փաստաթղթերի համատեղ 

վերլուծության աշխատանքների 

կազմակերպում, որոնց պահանջները պետք է 

նախատեսված լինեն Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 

պետական եկամուտների կոմիտեի 

տեղեկատվական–ծրագրային միջոցներով  

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 2 ամիս 

 

24.1 Նորմատիվ և այլ փաստաթղթերի համատեղ 

վերլուծության աշխատանքների կազմակերպում, 

որոնց պահանջները պետք է նախատեսված լինեն 

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվական–

ծրագրային միջոցներով  

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

10.02.2014 թ. 

 

 

24.2 Սույն ծրագրի 1-22–րդ կետերով իրականացված 

աշխատանքների արդյունքների վերլուծություն, 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 պահանջների ցանկ, որոնք 

պետք է նախատեսվեն ՀՀ ԿԱ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

որոնց պահանջները պետք է նախատեսված լինեն 

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվական–

ծրագրային միջոցներով 

 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

ՊԵԿ տեղեկատվական– 

ծրագրային միջոցներով 

 

24.3 Պահանջների վերլուծություն, որոնք պետք է 

նախատեսված լինեն Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 

պետական եկամուտների կոմիտեի 

տեղեկատվական-ծրագրային միջոցներով  

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

 

 պահանջների ցանկ, որոնք 

պետք է նախատեսվեն ՀՀ ԿԱ 

ՊԵԿ տեղեկատվական– 

ծրագրային միջոցներով 

25 Գործարար գործընթացների վերլուծություն, 

որոնցում կիրառվում են մաքսային 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և 

տեղեկատվական–ծրագրային միջոցներ` 

Մաքսային միության մաքսային 

օրենսդրությանը համապատասխան 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 2 ամիս 

 

25.1 Գործարար գործընթացների վերլուծություն, 

որոնցում կիրառվում են մաքսային 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և 

տեղեկատվական-ծրագրային միջոցներ` 

Մաքսային միության մաքսային օրենսդրությանը 

համապատասխան 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

24.02.2014 թ. տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ոլորտի 

մասնագետների համար 

աշխատանքային 

փաստաթղթեր, որոնցում 

նկարագրվում են գործարար 

գործընթացները` Մաքսային 

միության մաքսային 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

օրենսդրությանը 

համապատասխան 

 

26. Մաքսային միության տարածքով «Մաքսային 

տարանցում»  մաքսային ընթացակարգով 

փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ 

իրականացվող հսկողության գործընթացների 

վերլուծություն 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

 անդամ 

պետություններ 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամիս 

 

26.1 Մաքսային միության տարածքով «Մաքսային 

տարանցում»  մաքսային ընթացակարգով 

փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ 

իրականացվող հսկողության գործընթացների 

վերլուծություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

 

30.02.2014 թ. տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ոլորտի 

մասնագետների համար 

աշխատանքային 

փաստաթղթեր, որոնցում 

նկարագրվում են Մաքսային 

միության մաքսային 

տարածքով «Մաքսային  

 

տարանցում»  մաքսային 

ընթացակարգով փոխադրվող 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

ապրանքների նկատմամբ 

հսկողության գործընթացները 

27. Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտեի, Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի և անդամ 

պետությունների մաքսային ծառայությունների 

միջև տեղեկությունների փոխանակման 

կազմակերպմանն առնչվող հարցերի 

վերլուծություն՝ նաև Մաքսային միության 

արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված 

տեղեկատվական համակարգի կիրառմամբ 

(այսուհետ` ինտեգրված համակարգ) 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

 անդամ 

պետություններ 

 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 2 ամիս 

 

27.1 Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտեի, Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի և անդամ 

պետությունների մաքսային ծառայությունների 

միջև տեղեկությունների փոխանակման ժամանակ 

փոխանցվող տվյալների ձևաչափերի և կիրառվող 

տեխնոլոգիաների վերլուծություն 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

 

24.02.2014 թ. տեղեկությունների 

փոխանակումն 

իրականացնելու համար 

անհրաժեշտ տեխնիկական 

փաստաթղթերի ցանկ 

28. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային 

միջոցների տեղափոխման վայրերում մաքսային 

ենթակառուցվածքի վիճակի վերլուծություն  

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

Հայաստանի 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամիս 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

Հանրապետություն 

անդամ 

պետություններ 

28.1 Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային 

միջոցների տեղափոխման վայրերում մաքսային 

ենթակառուցվածքի վիճակի վերլուծություն 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

 

15.02.2014 թ. Հայաստանի 

Հանրապետության մաքսային 

սահմանով ապրանքների և 

տրանսպորտային միջոցների 

տեղափոխման վայրերում 

մաքսային ենթակառուցվածքի 

վիճակի վերլուծության 

վերաբերյալ տեղեկանք 

29. Անցման կետերի անձնագրավորում` Մաքսային 

միության անդամ պետությունների արտաքին 

սահմանի անցման կետի անձնագրի ձևի հիման 

վրա` հաստատված Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2011թվականի հունիսի 22-ի  

N 688 որոշմամբ  

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 2 ամիս 

 

29.1 Անցման կետերի անձնագրավորում` Մաքսային 

միության անդամ պետությունների արտաքին 

սահմանի անցման կետի անձնագրի ձևի հիման 

վրա` հաստատված Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2011թվականի հունիսի 22-ի  

N 688 որոշմամբ 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

15.02.2014 թ. Մաքսային միության անդամ 

պետությունների արտաքին 

սահմանի անցման կետի 

անձնագրի ձևի հիման վրա՝ 

անցման կետերի գույքագրման 

իրականացման վերաբերյալ 

հաշվետվություն 

30. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

մարմինների տեղեկատվական համակարգերի 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

կատարվում է սույն 

ծրագրի 23-28-րդ 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

արդիականացման և (կամ) նոր 

տեղեկատվական համակարգերի ներդրման 

մասին աշխատանքային ծրագրի մշակում` 

նշելով ժամկետը, պահանջվող մարդկային և 

ֆինանսական ռեսուրսները, ներդրման 

գերակայությունները 

 

կետերով 

նախատեսված 

աշխատանքներն 

ավարտելուց հետո 

30.1 Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

մարմինների տեղեկատվական համակարգերի 

կատարելագործման և (կամ) նոր 

տեղեկատվական համակարգերի ներդրման 

մասին աշխատանքային ծրագրի մշակում` նշելով 

ժամկետը, պահանջվող մարդկային և 

ֆինանսական ռեսուրսները, ներդրման 

գերակայությունները 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

 

14.03.2014 թ. Հայաստանի 

Հանրապետության մաքսային 

մարմինների տեղեկատվական 

համակարգերի 

կատարելագործման և (կամ)  

նոր տեղեկատվական 

համակարգերի ներդրման 

մասին աշխատանքային 

ծրագիր 

30.2 Տեղեկատվական համակարգերի 

կատարելագործման և ներդրման մասին 

աշխատանքային ծրագրի ներկայացում 

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարություն` ֆինանսավորումն ապահովելու 

նպատակով 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

14.03.2014 թ. պաշտոնական գրություն` 

աշխատանքային ծրագրի հետ 

միասին 

30.3 Տեղեկատվական համակարգերի 

կատարելագործման և ներդրման մասին 

աշխատանքային ծրագրի իրականացման համար 

նախագծող ընկերություն ընտրելու գործընթացի 

կազմակերպում 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

14.03.2014 թ. ընտրված նախագծող 

ընկերության վերաբերյալ 

տեղեկանք 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

30.4 Տեղեկատվական համակարգերի 

կատարելագործման և ներդրման մասին 

աշխատանքային ծրագրի իրականացման համար 

անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումների 

գնման գործընթացի կազմակերպում 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

14.03.2014 թ. գնված տեխնիկական 

սարքավորումների վերաբերյալ 

տեղեկանք 

31. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

մարմինների համար մաքսային 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և 

տեղեկատվական–ծրագրային միջոցներ 

ստեղծելու և (կամ) տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներում և տեղեկատվական–

ծրագրային միջոցներում փոփոխություններ 

կատարելու տեխնիկական պահանջների 

մշակում՝ Մաքսային միության մաքսային 

օրենսդրության հետ համապատասխանեցման 

նպատակով 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

ըստ սույն ծրագրի 

30-րդ կետի 

համաձայն 

մշակված 

աշխատանքային 

ծրագրի 

 

31.1 Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

մարմինների համար մաքսային տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ և տեղեկատվական–ծրագրային 

միջոցներ ստեղծելու և (կամ) տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներում և տեղեկատվական–

ծրագրային միջոցներում փոփոխություններ 

կատարելու տեխնիկական պահանջների մշակում՝ 

Մաքսային միության մաքսային օրենսդրության 

հետ համապատասխանեցման նպատակով 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

15.04.2014 թ. Մաքսային միության մաքսային 

օրենսդրության հետ 

համապատասխանեցման 

նպատակով Հայաստանի 

Հանրապետության մաքսային 

մարմինների համար մաքսային 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ և 

տեղեկատվական–ծրագրային 

միջոցներ ստեղծելու և (կամ) 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներում և 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

տեղեկատվական–ծրագրային 

միջոցներում փոփոխություններ 

կատարելու տեխնիկական 

պահանջներ  

32. Մաքսային միությանը և Միասնական 

տնտեսական տարածքին Հայաստանի 

Հանրապետության անդամակցելու 

կապակցությամբ անդամ պետությունների 

մաքսային ծառայությունների կողմից 

ընդհանուր մաքսային ընթացակարգերի 

կիրառման նպատակով տեղեկատվական–

ծրագրային միջոցների կատարելագործում, 

դրանց փոխանակման հաստատված 

տեխնոլոգիաներում և տեխնիկական 

պայմաններում փոփոխությունների կատարում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամ 

պետություններ  

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

ըստ սույն ծրագրի 

30-րդ կետի 

համաձայն 

մշակված 

աշխատանքային 

ծրագրի 

 

32.1 Մաքսային միությանը և Միասնական 

տնտեսական տարածքին Հայաստանի 

Հանրապետության  անդամակցելու 

կապակցությամբ անդամ պետությունների 

մաքսային ծառայությունների կողմից ընդհանուր 

մաքսային ընթացակարգերի կիրառման 

նպատակով տեղեկատվական–ծրագրային  

միջոցների փոխանակման հաստատված 

տեխնոլոգիաներում և տեխնիկական 

պայմաններում փոփոխությունների կատարում   

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

 

15.05.2014 թ. անդամ պետությունների 

մաքսային ծառայությունների 

տեղեկատվական–ծրագրային  

միջոցների փոխանակման 

տեխնիկական պայմաններում 

և տեխնոլոգիաներում 

կատարված 

փոփոխությունների ցանկ 

 

32.2  Մաքսային միությանը և Միասնական 

տնտեսական տարածքին Հայաստանի 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

15.05.2014 թ. անդամ պետությունների 

մաքսային ծառայությունների 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

Հանրապետության անդամակցելու 

կապակցությամբ անդամ պետությունների 

մաքսային ծառայությունների կողմից ընդհանուր 

մաքսային ընթացակարգերի կիրառման 

նպատակով տեղեկատվական–ծրագրային 

միջոցների կատարելագործում  

եկամուտների կոմիտե 

 

 

տեղեկատվական–ծրագրային  

միջոցների  

կատարելագործման 

վերաբերյալ տեղեկանք 

33. Մաքսային միության մաքսային 

օրենսդրությամբ և ընդհանուր մաքսային 

ընթացակարգերով սահմանված պահանջների 

իրականացման նպատակով Հայաստանի 

Հանրապետության մաքսային մարմինների 

մաքսային տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

և տեղեկատվական–ծրագրային միջոցների 

կատարելագործում և (կամ) նոր 

տեղեկատվական–ծրագրային միջոցների 

մշակում և ներդրում, այդ թվում` 

Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

մարմինների, Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի և անդամ պետությունների 

մաքսային մարմինների միջև տվյալների 

փոխանակման համար (այդ թվում՝ ինտեգրված 

համակարգի օգտագործմամբ) անհրաժեշտ 

փոխարկիչների կիրառում,  

Մաքսային միության տարածքով «Մաքսային 

տարանցում» մաքսային ընթացակարգին 

համապատասխան ապրանքների 

փոխադրումների նկատմամբ հսկողության 

համար անհրաժեշտ տեղեկատվական–

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

ըստ սույն ծրագրի 

30-րդ կետի 

համաձայն 

մշակված 

աշխատանքային 

ծրագրի 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

ծրագրային միջոցների ներդրում,  

Անդամ պետությունների արտաքին 

սահմաններից ապրանքների փաստացի 

արտահանումը հաստատելու համար 

անհրաժեշտ տեղեկատվական–ծրագրային 

միջոցների ներդրում,   

անդամ պետությունների տարածք 

ժամանակավորապես ներմուծվող 

տրանսպորտային միջոցների հաշվառման և 

հսկողության համար անհրաժեշտ   

տեղեկատվական–ծրագրային միջոցների 

ներդրում,    

մաքսային ծառայությունների միջև նորմատիվ– 

տեղեկատվական բնույթի տեղեկությունների 

փոխանակման համար անհրաժեշտ 

տեղեկատվական–ծրագրային միջոցների 

ներդրում, 

«Մաքսային միության անդամ պետությունների 

մաքսային մարմինների միջև վարչարարական 

փոխօգնության մասին» 2010 թվականի մայիսի 

21-ի համաձայնագրին համապատասխան՝ 

տեղեկությունների փոխանակման համար 

անհրաժեշտ տեղեկատվական–ծրագրային 

միջոցների ներդրում,  

«Մաքսային միության անդամ պետությունների 

մաքսային մարմինների վերլուծական և 

հսկողական գործառույթների իրականացման 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

համար տեղեկատվության փոխանակումը 

կազմակերպելու մասին» 2011 թվականի 

հոկտեմբերի 19-ի համաձայնագրին 

համապատասխան՝ տեղեկատվության 

փոխանակման համար անհրաժեշտ 

տեղեկատվական–ծրագրային միջոցների 

ներդրում 

33.1 Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

մարմինների, Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի և անդամ պետությունների 

մաքսային մարմինների միջև տվյալների 

փոխանակման համար (այդ թվում՝ ինտեգրված 

համակարգի օգտագործմամբ) անհրաժեշտ 

փոխարկիչների կիրառում  

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

30.05.2014 թ. ծրագրի իրականացման 

հաշվետվություն 

33.2 Մաքսային միության տարածքով «Մաքսային 

տարանցում» մաքսային ընթացակարգին 

համապատասխան ապրանքների 

փոխադրումների նկատմամբ հսկողության համար 

անհրաժեշտ տեղեկատվական–ծրագրային 

միջոցների ներդրում  

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

30.05.2014 թ. ծրագրի իրականացման 

հաշվետվություն 

33.3  Անդամ պետությունների արտաքին սահմաններից 

ապրանքների փաստացի արտահանումը 

հաստատելու համար անհրաժեշտ 

տեղեկատվական–ծրագրային միջոցների 

ներդրում   

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

 

30.05.2014 թ. ծրագրի իրականացման 

հաշվետվություն 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

33.4 Անդամ պետությունների տարածք 

ժամանակավորապես ներմուծվող 

տրանսպորտային միջոցների հաշվառման և 

հսկողության համար անհրաժեշտ   

տեղեկատվական–ծրագրային միջոցների 

ներդրում 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

30.05.2014 թ. ծրագրի իրականացման 

հաշվետվություն 

33.5 Մաքսային ծառայությունների միջև նորմատիվ– 

տեղեկատվական բնույթի տեղեկությունների 

փոխանակման համար անհրաժեշտ 

տեղեկատվական–ծրագրային միջոցների 

ներդրում 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

30.05.2014 թ. ծրագրի իրականացման մասին 

հաշվետվություն 

33.6  «Մաքսային միության անդամ պետությունների 

մաքսային մարմինների միջև վարչարարական 

փոխօգնության մասին» 2010 թվականի մայիսի 

21-ի համաձայնագրին համապատասխան՝ 

տեղեկությունների փոխանակման համար 

անհրաժեշտ տեղեկատվական–ծրագրային 

միջոցների ներդրում  

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

30.05.2014 թ. ծրագրի իրականացման մասին 

հաշվետվություն 

33.7  «Մաքսային միության անդամ պետությունների 

մաքսային մարմինների վերլուծական և 

հսկողական գործառույթների իրականացման 

համար տեղեկատվության փոխանակումը 

կազմակերպելու մասին» 2011 թվականի 

հոկտեմբերի 19-ի համաձայնագրին 

համապատասխան՝ տեղեկատվության 

փոխանակման համար անհրաժեշտ 

տեղեկատվական–ծրագրային միջոցների 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

30.05.2014 թ. 

 

ծրագրի իրականացման մասին 

հաշվետվություն 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

ներդրում 

34. Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտեի կողմից ներդրված 

համակարգերով աշխատելու նպատակով 

պաշտոնատար անձանց ուսուցում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

ըստ սույն ծրագրի 

30-րդ կետի 

համաձայն 

մշակված 

աշխատանքային 

ծրագրի 

 

34.1  Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտեի կողմից ներդրված 

համակարգերով աշխատելու նպատակով 

պաշտոնատար անձանց համար ուսումնական 

դասընթացների, սեմինարների և գործնական 

պարապմունքների կազմակերպում  

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

30.05.2014 թ. իրականացրած 

միջոցառումների մասին 

հաշվետվություն 

 

 

35. Մշակված (արդիականացված) տեղե-

կատվական–ծրագրային միջոցները 

Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

մարմինների կողմից թեստավորելու, 

փորձարկելու ու շահագործման ընդունելու 

աշխատանքների կազմակերպում և 

իրականացում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամ 

պետություններ 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

ըստ սույն ծրագրի 

30-րդ կետի 

համաձայն 

մշակված 

աշխատանքային 

ծրագրի 

 

35.1 Մշակված (արդիականացված) տեղեկատվական–

ծրագրային միջոցները Հայաստանի 

Հանրապետության մաքսային մարմինների 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

30.05.2014 թ. մշակված տեղեկատվական–

ծրագրային միջոցների 

փորձարկումների մասին 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

կողմից թեստավորելու, փորձարկելու ու 

շահագործման ընդունելու աշխատանքների 

կազմակերպում և իրականացում 

 

 

տեղեկատվություն 

35.2  Մշակված (արդիականացված) տեղեկատվական–

ծրագրային միջոցների շահագործման հանձնում  

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

 

 մշակված տեղեկատվական–

ծրագրային միջոցները 

շահագործման հանձնելու 

համար պատրաստ լինելու 

մասին տեղեկատվություն 

36.  Հայաստանի Հանրապետության և անդամ 

պետությունների մաքսային ծառայությունների 

և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

միջև տվյալների փոխանակման համակարգի 

կազմակերպում (ինտեգրված համակարգ 

ստեղծելուն ուղղված աշխատանքների 

շրջանակներում) 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն  

 

անդամ 

պետություններ 

ըստ սույն ծրագրի 

30-րդ կետի 

համաձայն 

մշակված 

աշխատանքային 

ծրագրի 

 

36.1 Հայաստանի Հանրապետության և անդամ 

պետությունների մաքսային ծառայությունների և 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի միջև 

տվյալների փոխանակման համակարգի 

կազմակերպում (ինտեգրված համակարգ 

ստեղծելուն ուղղված աշխատանքների 

շրջանակներում) 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

 

30.05.2014 թ. կատարված աշխատանքի 

մասին հաշվետվություն 

37.  Իրականացված աշխատանքների գնահատում և 

մաքսային մարմինների տեղեկատվական 

համակարգերի ինտեգրման տիպային 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

ըստ սույն ծրագրի 

30-րդ կետի 

համաձայն 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

առաջարկությունների մշակում  

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

մշակված 

աշխատանքային 

ծրագրի 

37.1  Իրականացված աշխատանքների գնահատում և 

մաքսային մարմինների տեղեկատվական 

համակարգերի ինտեգրման վերաբերյալ 

տիպային առաջարկությունների մշակում 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

 

30.05.2014 թ. 

 

մաքսային մարմինների 

տեղեկատվական 

համակարգերի ինտեգրման 

վերաբերյալ տիպային 

առաջարկությունների մասին 

փաստաթուղթ 

38. Մաքսային ներկայացուցիչների, մաքսային 

փոխադրողների, ազատ պահեստների 

տիրապետողների, ժամանակավոր 

պահպանման պահեստների տիրապետողների, 

մաքսային պահեստների տիրապետողների, 

ազատ (հատուկ, առանձնահատուկ) 

տնտեսական գոտիների ռեզիդենտների 

(մասնակիցների) ռեեստրների հիման վրա՝ 

արդիականացված տեղեկատվության 

տրամադրում  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

 

Անդամակցելուց 3 

ամիս հետո 

 

38.1 Մաքսային ներկայացուցիչների, մաքսային 

փոխադրողների, ազատ պահեստների 

տիրապետողների, ժամանակավոր պահպանման 

պահեստների տիրապետողների, մաքսային 

պահեստների տիրապետողների, ազատ (հատուկ, 

առանձնահատուկ) տնտեսական  գոտիների 

ռեզիդենտների (մասնակիցների) 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

 

30.09.2014 թ. 

 

 

տեղեկատվության 

տրամադրման վերաբերյալ 

տեղեկանք 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

գրանցամատյանների հիման վրա 

արդիականացված տեղեկատվության 

տրամադրում 

39. Մաքսային անցման կետերի, Մաքսային 

միության մաքսային տարածքում ապրանքների 

ներսբերման վայրերի և Մաքսային միության 

մաքսային տարածքից ապրանքների 

դուրսհանման վայրերի վերաբերյալ 

արդիականացված տեղեկատվության 

տրամադրում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

Անդամակցելուց 3 

ամիս հետո 

 

39.1 Մաքսային անցման կետերի, Մաքսային միության 

մաքսային տարածքում ապրանքների ներսբերման 

վայրերի և Մաքսային միության մաքսային 

տարածքից  ապրանքների դուրսհանման վայրերի 

վերաբերյալ արդիականացված տեղեկատվության 

տրամադրում 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

 

30.09.2014 թ. տեղեկատվության 

տրամադրման վերաբերյալ 

տեղեկանք 

40. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

մարմինների տեղեկատվական–ծրագրային 

միջոցների կատարելագործում` հաշվի առնելով 

Մաքսային միության ԱՏԳ ԱԱ-ին անցնելու 

հանգամանքը  

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

Մաքսային 

միության ԱՏԳ ԱԱ-

ին անցնելու մասին 

որոշումն ընդունելու 

օրվանից 2 ամիս 

 

40.1 Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

մարմինների տեղեկատվական–ծրագրային 

միջոցների կատարելագործում` հաշվի առնելով 

Մաքսային միության ԱՏԳ ԱԱ-ին անցնելու 

հանգամանքը 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

01.03.2014 թ. կատարելագործման  

վերաբերյալ հաշվետվություն 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

41. Հայաստանի Հանրապետության՝ Մաքսային 

միությանն անդամակցելու հանգամանքով 

պայմանավորված` Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի 2013 թվականի նոյեմբերի 12-ի 

N 254 որոշմամբ հաստատված` մաքսային 

փաստաթղթերի  էլեկտրոնային օրինակների 

կառուցվածքում և ձևաչափերում 

փոփոխությունների կատարում  

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամիս 

 

41.1. Հայաստանի Հանրապետության՝ Մաքսային 

միությանն անդամակցելու հանգամանքով 

պայմանավորված` Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի 2013 թվականի նոյեմբերի 12-ի  

N 254 որոշմամբ հաստատված` մաքսային 

փաստաթղթերի էլեկտրոնային օրինակների 

կառուցվածքում և ձևաչափերում 

փոփոխությունների կատարում  

 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

24.03.2014 թ. Հայաստանի 

Հանրապետության՝ Մաքսային 

միությանն անդամակցելու 

հանգամանքով 

պայմանավորված` 

Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի 2013 թվականի 

նոյեմբերի 12-ի N 254 

որոշմամբ հաստատված` 

մաքսային փաստաթղթերի  

էլեկտրոնային օրինակների 

կառուցվածքում և 

ձևաչափերում 

փոփոխություններ կատարելու 

վերաբերյալ որոշում 

 

 



 

II. Տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում 

 

NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

42.  Տեխնիկական կանոնակարգման և դրան 

առնչվող ոլորտներում Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրության նորմերի և 

Մաքսային միության իրավապայմանագրային 

բազայի իրավական համեմատական 

վերլուծություն, ինչպես նաև Հայաստանի 

Հանրապետության այն իրավական ակտերի 

սահմանում, որոնցում անհրաժեշտ կլինի 

փոփոխություններ կատարել 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

անդամ 

պետություններ 

Մինչև 

անդամակցելը 

 

 

42.1.  Տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում 

Մաքսային միության միջազգային 

համաձայնագրերի նորմերի, Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի որոշումների 

պահանջների վերլուծության իրականացում և 

համեմատական վերլուծության արդյունքների 

հիման վրա ամփոփ փաստաթղթի, ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության այն իրավական 

ակտերի ցանկի պատրաստում, որոնցում 

անհրաժեշտ կլինի կատարել փոփոխություններ, 

և դրանց ներկայացումը Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարություն և 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

հավատարմագրման 

ազգային մարմին 

 

15.02.2014 թ. 

 

ՀՀ օրենսդրության նորմերի և 

Մաքսային միության 

իրավապայմանագրային 

բազայի համեմատական 

վերլուծության ամփոփ 

փաստաթուղթ, այդ թվում 

նաև  Հայաստանի 

Հանրապետության այն 

իրավական ակտերի ցանկը, 

որոնցում անհրաժեշտ կլինի 

փոփոխություններ կատարել 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

43.  Տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության` որպես 

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության 

անդամի ստանձնած պարտավորությունների, 

ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության` 

երրորդ երկրների հետ (այդ թվում ԱՊՀ 

շրջանակներում) կնքած միջազգային 

պայմանագրերով և համաձայնագրերով 

ստանձնած  պարտավորությունների 

վերլուծության իրականացում 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

անդամ 

պետություններ 

մինչև 

անդամակցելը 

 

 

43.1  Տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության` որպես Առևտրի 

համաշխարհային կազմակերպության անդամի 

ստանձնած պարտավորությունների, ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության` երրորդ 

երկրների հետ (այդ թվում ԱՊՀ շրջանակներում) 

կնքած միջազգային պայմանագրերով և 

համաձայնագրերով ստանձնած  

պարտավորությունների վերլուծության 

իրականացում 

 

ՀՀ Էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

30.03.2014 թ. ստանձնած 

պարտավորությունների 

համեմատական 

վերլուծության ամփոփ 

փաստաթուղթ 

44.  Հայաստանի Հանրապետության` Մաքսային 

միությանն անդամակցելու կապակցությամբ, 

տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում 

սույն ծրագրի 43-րդ կետում նշված 

Հայաստանի Հանրապետության 

պարտավորությունների վերանայում և 

իրականացված վերանայման վերաբերյալ 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

մինչև 

անդամակցելը 

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

տեղեկատվության տրամադրում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովին (ըստ 

անհրաժեշտության) 

 

անդամ 

պետություններ 

44.1.  Տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության 

պարտավորությունների վերանայման մասին 

առաջարկությունների նախապատրաստում  և 

խորհրդատվություններ Մաքսային միության 

անդամ պետությունների իրավասու մարմինների 

հետ տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում 

Մաքսային միությանը Հայաստանի 

Հանրապետության անդամակցելու 

կապակցությամբ սույն ծրագրի 43-րդ կետում 

նշված Հայաստանի Հանրապետության 

պարտավորությունների վերանայման հարցով 

(ըստ անհրաժեշտության) 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

 

28.02.2014 թ. 

 

Հայաստանի 

Հանրապետության կողմից 

կնքված միջազգային 

համաձայնագրերում 

փոփոխություններ 

կատարելու մասին 

նախագծեր (ըստ 

անհրաժեշտության) 

45. Մաքսային միության տեխնիկական 

կանոնակարգերի ուժի մեջ մտնելու համար 

անցումային շրջանի ժամկետների  

սահմանման վերաբերյալ 

առաջարկությունների նախապատրաստում` 

հաշվի առնելով Մաքսային միության 

ներկայումս գործող տեխնիկական 

կանոնակարգերում սահմանված անցումային 

դրույթները 

 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

մինչև 

անդամակցելը 

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

45.2  Մաքսային միության տեխնիկական 

կանոնակարգերի պահանջների վերլուծության 

իրականացում, այդ թվում` դրանց կիրառումն 

ապահովող ստանդարտների ցանկի 

համեմատական վերլուծության իրականացում և 

Հայաստանի Հանրապետությունում չգործող 

ստանդատների ցանկի վերաբերյալ ամփոփ 

փաստաթղթի կազմում 

ՀՀ 

էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

 տեխնիկական 

կանոնակարգերի 

մշակմանը 

մասնակցող  

ՀՀ իրավասու 

մարմիններ 

 

ՀՀ ստանդարտների 

ազգային ինստիտուտ 

 

ՀՀ 

հավատարմագրման 

ազգային մարմին 

 

 Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

  

անդամ 

պետություններ 

 

28.02.2014 թ. Մաքսային միության 

տեխնիկական 

կանոնակարգերի կիրառումն 

ապահովող՝ Հայաստանի 

Հանրապետությունում 

չգործող ստանդարտների 

ցանկի և դրանց ընդունման 

հնարավոր ժամկետների 

մասին Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարություն 

ներկայացվող ամփոփ 

փաստաթուղթ 

45.3  Հայաստանի Հանրապետության բոլոր խոշոր 

արտադրողներին և ներմուծողներին 

ծանուցումների ուղարկում` Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում Մաքսային 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

28.02.14թ. 

 

Ամփոփ ցանկ Հայաստանի 

Հանրապետությունում 

Մաքսային միության 

տեխնիկական 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

միության տեխնիկական կանոնակարգերը 

գործողության մեջ դնելու անցումային 

ժամկետները որոշելու նպատակով, ՀՀ-ում 

Մաքսային միության տեխնիկական 

կանոնակարգերն ուժի մեջ մտնելու համար 

անցումային ժամկետների սահմանում և 

անցումային ժամկետների վերաբերյալ 

առաջարկությունների ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով  

 

արդյունաբերության 

զարգացման 

հիմնադրամ 

 

 

կանոնակարգերը 

գործողության մեջ դնելու 

համար անհրաժեշտ 

անցումային ժամկետների 

մասին 

46.  Մաքսային միության տեխնիկական 

կանոնակարգերի կիրառման խնդիրների 

վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

գործարար համայնքի հետ 

խորհրդատվությունների իրականացում և 

սննդամթերքի հարցերով, ինչպես նաև թեթև և 

ծանր արդյունաբերության հարցերով կլոր 

սեղանների անցկացում 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

մինչև 

անդամակցելը, 

այնուհետ` 

կանոնավոր 

կերպով 

 

 

46.1  Հայաստանի Հանրապետության գործարարների 

հետ Մաքսային միության տեխնիկական 

կանոնակարգերի կիրառման հարցերով 

խորհրդատվությունների և կլոր սեղանների 

անցկացում սննամթերքի, ինչպես նաև թեթև և 

ծանր արդյունաբերության հետ կապված 

հարցերով 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

արդյունաբերության 

զարգացման 

հիմնադրամ 

 

20.01.2014 թ. 

 

 

15.03.2014 թ., 

այնուհետ` 

կանոնավոր 

կերպով 

Խորհրդատվությունների կլոր 

սեղանների անցկացման  

ծրագիր 

47.  Մաքսային միության տեխնիկական 

կանոնակարգերի կիրառման խնդիրների 

Եվրասիական 

տնտեսական 

մինչև 

անդամակցելը 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

լիազոր մարմինների մասնագետների հետ 

խորհրդատվությունների ծրագրերի մշակում 

 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամ 

պետություններ 

 

47.1  Խորհրդատվությունների ծրագրերի մշակում և 

Հայաստանի Հանրապետության իրավասու 

մարմինների մասնագետների հետ  Մաքսային 

միության տեխնիկական կանոնակարգերի 

կիրառման հարցերով խորհրդատվությունների 

իրականացում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն  

 

տեխնիկական 

կանոնակարգմամբ 

զբաղվող իրավասու 

նախարարություններ 

 

 

15.02.2014 թ. 

 

Խորհրդատվությունների 

անցկացման ծրագիր 

48.  Հայաստանի Հանրապետության 

տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտի 

լիազոր մարմինների աշխատակիցների 

որակավորման բարձրացում՝ Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի բազայի, ինչպես 

նաև անդամ պետությունների կրթական 

կենտրոնների բազայի հիման վրա (անդամ 

պետությունների հետ համաձայնեցված 

խնդիրների վերաբերյալ)  

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամ 

պետություններ 

մինչև 

անդամակցելը, 

այնուհետ` 

կանոնավոր 

կերպով 

 

 

48.1  Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

բազայի, ինչպես նաև անդամ պետությունների 

կրթական կենտրոնների (անդամ 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

30.01.2014 թ. 

20.03.2014 թ. 

այնուհետ` 

Աշխատակիցների 

որակավորման բարձրացման 

ծրագիր  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

պետությունների հետ համաձայնեցված 

խնդիրների վերաբերյալ) բազայի հիման վրա 

տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության իրավասու 

մարմինների աշխատակիցների որակավորման 

բարձրացման ծրագրի նախապատրաստում և 

իրավասու մարմինների աշխատակիցների 

ծրագրի իրականացում (այցելություններ)` 

Մաքսային միության անդամ-պետությունների և 

Միասնական տնտեսական տարածքի 

տարածքներում գտնվող արտադրական 

ձեռնարկությունների, հավատարմագրման 

մարմինների, տեխնիկական կանոնակարգման 

մարմինների աշխատանքների հետ 

ծանոթանալու նպատակով  

 

ՀՀ 

արդյունաբերության 

զարգացման 

հիմնադրամ 

 

կանոնավոր 

կերպով 

49.  Մաքսային միության տեխնիկական 

կանոնակարգերի ներդրման հետ կապված 

խնդիրների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության հավաստագրման 

մարմինների և փորձարկման 

լաբորատորիաների (կենտրոնների)  

աշխատողների պատրաստում, ուսուցում և 

որակավորման բարձրացում` ներգրավելով 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և 

անդամ պետությունների աշխատողներին, այդ 

թվում՝ նաև անդամ-պետությունների 

կրթական կենտրոնների բազայի հիման վրա 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

մինչև 

անդամակցելը, 

այնուհետ` 

կանոնավոր 

կերպով 

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

49.1  Մաքսային միության տեխնիկական կանոնա-

կարգերի ներդրման հետ կապված խնդիրների 

վերաբերյալ սերտիֆիկացման մարմինների և 

փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոն-

ների) աշխատողների որակավորման բարձրաց-

ման ծրագրի նախապատրաստում և Հայաս-

տանի Հանրապետության սերտիֆիկացման 

մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների 

աշխատողների այցելությունների ծրագրի 

իրականացում (այցելություններ)` տեխնիկական 

կանոնակարգերի ներդրման հետ կապված 

հարցերին ծանոթանալու նպատակով 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

հավատարմագրման 

ազգային մարմին 

 

30.01. 2014 թ. 

20.03.2014 թ., 

այնուհետ` 

կանոնավոր 

կերպով 

Աշխատողների 

որակավորման բարձրացման 

ծրագիր 

50.  Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

փորձագետների հետ համատեղ Հայաստանի 

Հանրապետության տեխնիկական 

կանոնակարգման ոլորտի մասնագետների 

համար կրթական ծրագրերի 

նախապատրաստմանն ուղղված 

համագործակցություն (անդամ 

պետությունների և Հայաստանի 

Հանրապետության միջև համաձայնեցված 

թեմաներով) 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամ 

պետություններ 

մինչև 

անդամակցելը, 

այնուհետ` 

կանոնավոր 

կերպով 

 

 

50.1  ԲՈՒՀ-երում գործող ուսումնական ծրագրերում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

առաջարկությունների մշակում` տեխնիկական 

կանոնակարգման ոլորտում Մաքսային միության 

օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրության 

դասընթացներ ներառելու նպատակով 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ կրթության և 

գիտության 

նախարարություն 

 

15.03.2014 թ. 

այնուհետ` 

կանոնավոր 

կերպով 

Ուսումնական ծրագրեր 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 ՀՀ բարձրագույն 

ուսումնական 

հաստատություններ 

 

 

51.  Մաքսային միության տեխնիկական 

կանոնակարգերը գործողության մեջ դնելու 

պատրաստվածությունն ապահովելու 

նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 

փորձարկման լաբորատորիաների 

(կենտրոնների) և հավաստագրման 

մարմինների աշխատակիցների հետ 

խորհրդատվությունների անցկացում  

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և 

անդամ պետությունների մարմինների 

աշխատակիցների կողմից   

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

մինչև 

անդամակցելը, 

այնուհետ` 

կանոնավոր 

կերպով 

 

 

51.1  Խորհդատվությունների ծրագրի 

նախապատրաստում և հավաստագրման 

մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների 

(կենտրոնների) աշխատակիցների համար 

Մաքսային միության տեխնիկական 

կանոնակարգերի իրականացման մասով 

պատրաստվածությունն ապահովելու հարցերով 

սեմինարների իրականացում  

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

25.01.2014 թ. 

20,03.2014 թ., 

այնուհետ` 

կանոնավոր 

կերպով 

Այցելությունների  ծրագիր և 

ՀՀ տարածքում 

սեմինարների ծրագիր  

52.  Ըստ անհրաժեշտության՝ Առևտրի 

համաշխարհային կազմակերպության 

համապատասխան համաձայնագրերի 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

Անդամակցելուց 

հետո (Առևտրի 

համաշխարհային 

Ծանուցումներ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

պահանջների համաձայն` Հայաստանի 

Հանրապետության նորմատիվ բազայում 

փոփոխությունների իրականացման 

վերաբերյալ Առևտրի համաշխարհային 

կազմակերպության քարտուղարությանը 

ծանուցումների ներկայացում (Առևտրի 

համաշխարհային կազմակերպության՝ 

Առևտրի տեխնիկական խոչընդոտների մասին  

համաձայնագիր) 

 

կազմակերպու–

թյան 

պահանջներին 

համապատասխան 

ժամկետներում) 

 

53.  Հետևյալ միջազգային համաձայնագրերին 

Հայաստանի Հանրապետության միանալը. 

 

 - Բելառուսի Հանրապետությունում, 

Ղազախստանի Հանրապետությունում և 

Ռուսաստանի Դաշնությունում տեխնիկական 

կանոնակարգման միասնական սկզբունքների 

և կանոնների մասին համաձայնագիր (2010 

թվականի նոյեմբերի 18) 

 

- Մաքսային միության տարածքում 

համապատասխանության պարտադիր 

գնահատման (հաստատման) ենթակա 

արտադրանքի շրջանառության մասին 

համաձայնագիր (2009 թվականի դեկտեմբերի 

11) 

 

 - Համապատասխանության գնահատման 

(հաստատման) աշխատանքներ իրականացնող 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցության 

մասին 

միջազգային 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելու 

ամսաթվից 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

սերտիֆիկացման (համապատասխանության 

գնահատման (հաստատման մարմինների և 

փորձարկման լաբորատորիաների 

(կենտրոնների) հավատարմագրման 

մարմինների փոխադարձ ճանաչման մասին 

համաձայնագիր (2009 թվականի դեկտեմբերի 

11) 

 

- Մաքսային միության անդամ չհանդիսացող 

Անկախ պետությունների 

համագործակցության անդամ երկրների հետ 

փոխադարձ առևտրում տեխնիկական 

խոչնդոտների վերացման վերաբերյալ 

Մաքսային միության անդամ հանդիսացող 

երկրների համաձայնագիր (2012 թվականի 

դեկտեմբերի 17) 

 

54.  Մաքսային միության անդամակցության հետ 

կապված Հայաստանի Հանրապետության 

տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտի 

օրենսդրության մեջ փոփոխություններ 

կատարելու նպատակով աշխատանքների 

իրականացում և իրականացված 

փոփոխությունների վերաբերյալ Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողով 

տեղեկատվության ներկայացում 

 

 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելուց 

հետո 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

54.1.  Տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում 

փոփոխությունների նախագծերի մշակում և 

քննարկում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 
 

ՀՀ 

հավատարմագրման 

ազգային մարմին 

 

ՀՀ ստանդարտացման 

ազգային մարմին 

 

ՀՀ չափագիտության 

ազգային մարմին 
 

30.03.2014 թ. օրենքների նախագծեր 

55.  Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 

Մաքսային միության տեխնիկական 

կանոնակարգերի անմիջական գործողության 

ապահովմանն ուղղված և դրանց կիրառման 

համար անհրաժեշտ Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի որոշումների 

միջոցառումների մշակում, որոնք վերաբերում 

են հետևյալ խնդիրներին.  

- Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 

թվականի ապրիլի 7-ի N 620 որոշմամբ 

հաստատված՝ սերտիֆիկացման մարմինների 

և փորձարկման լաբորատորիաների 

(կենտրոնների) միասնական ռեեստրի 

ազգային մասի ձևավորումն ու վարումն 

ապահովող լիազոր մարմնի սահմանում  

- Մաքսային միության տեխնիկական 

կանոնակարգերով նախատեսված 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելուց 

հետո 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

համապատասխանության գնահատման 

(հավաստման) փաստաթղթերի միասնական 

ռեեստրի ազգային մասի ձևավորումն ու 

վարումն իրականացնող լիազոր մարմնի 

սահմանում, ինչպես նաև դրանց օպերատիվ 

տեղադրումը պաշտոնական կայքում` 

ապահովելով  հանրամատչելիությունը 

-  Մաքսային միության համապատասխան 

տեխնիկական կանոնակարգերով 

նախատեսված տեխնիկական 

կանոնակարգման օբյեկտների պետական 

գրանցումն իրականացնող լիազոր 

մարմինների սահմանում 

- Մաքսային միության տեխնիկական 

կանոնակարգերի պահանջների պահպանման 

նկատմամբ պետական վերահսկողություն 

(հսկողություն) իրականացնող լիազոր 

մարմինների սահմանում 

- Սերտիֆիկացման մարմինների  և 

փորձարկման լաբորատորիաների 

(կենտրոնների) ներառում Մաքսային միության 

սերտիֆիկացման մարմինների  և 

փորձարկման լաբորատորիաների 

(կենտրոնների) միասնական ռեեստրում  

 

55.1.  Սերտիֆիկացման մարմինների և փորձարկման 

լաբորատորիաների միասնական ռեեստրի և 

համապատասխանության գնահատման 

ՀՀ 

հավատարմագրման 

ազգային մարմին 

31.03.2014 թ. ռեեստրների վարման 

ծրագրեր 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

(հաստատման) փաստաթղթերի միասնական 

ռեեստրի ազգային մասի վարման նպատակով 

ծրագրի կազմում 

 

 

55.2  Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 

թվականի ապրիլի 7-ի N 620 որոշմամբ 

հաստատված Մաքսային միության 

սերտիֆիկացման մարմինների և փորձարկման 

լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական 

ռեեստրի ազգային մասի ձևավորումն ու վարումն 

ապահովող լիազոր մարմնի սահմանում 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

հավատարմագրման 

ազգային մարմին 

01.03.2014 թ. ՀՀ կառավարության որոշում 

 

55.3  Մաքսային միության տեխնիկական 

կանոնակարգերով նախատեսված 

համապատասխանության գնահատման 

(հավաստման) փաստաթղթերի միասնական 

ռեեստրի ազգային մասի ձևավորումն ու վարումն 

իրականացնող լիազոր մարմնի սահմանում, 

ինչպես նաև դրանց օպերատիվ տեղադրումը 

պաշտոնական կայքում` ապահովելով  

հանրամատչելիությունը 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

01.04.2014 թ. 

 

ՀՀ կառավարության որոշում  

55.4  Մաքսային միության համապատասխան 

տեխնիկական կանոնակարգերով նախատեսված 

տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների 

պետական գրանցումն իրականացնող լիազոր 

մարմինների սահմանում 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

01.03.2014 թ. ՀՀ կառավարության որոշում  

55.5  Մաքսային միության տեխնիկական ՀՀ էկոնոմիկայի 01.03.2014 թ. ՀՀ կառավարության որոշում  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

կանոնակարգերի պահանջների պահպանման 

նկատմամբ պետական վերահսկողություն 

(հսկողություն) իրականացնող լիազոր 

մարմինների սահմանում 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

 

 

 

III. Սանիտարական, բուսասանիտարական և անասնաբուժական ոլորտներում միջոցառումների իրականացման 

համար նախատեսվող քայլեր 

NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

56. Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

հետևյալ միջազգային պայմանագրերին.  

 

 «Սանիտարական միջոցների իրականացման 

մասին» Մաքսային միության 2009 թվականի 

դեկտեմբերի 11-ի համաձայնագիր 

 

 «Անասնաբուժական միջոցների 

իրականացման մասին»  2009 թվականի 

դեկտեմբերի 11-ի համաձայնագիր 

 

 «Բույսերի կարանտինի մասին» Մաքսային 

միության 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի  
համաձայնագիր 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցության 

մասին 

միջազգային 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 

57. Հայաստանի Հանրապետության կողմից 

սանիտարական, բուսասանիտարական և 

անասնաբուժական միջոցների ոլորտում 

որպես Առևտրի համաշխարհային 

կազմակերպության (ԱՀԿ) անդամ ստանձնած, 

ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 

կողմից երրորդ երկրների հետ (այդ թվում՝ 

ԱՊՀ շրջանակներում) կնքված միջազգային 

պայմանագրերով և համաձայնագրերով 

նախատեսված պարտավորությունների 

վերլուծության իրականացում: Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած 

պարտավորությունների արդիականացման 

վերաբերյալ առաջարկությունների 

նախապատրաստում և դրանց ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով 

(անհրաժեշտության դեպքում) 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամիս 

 

57. (I) Հայաստանի Հանրապետության կողմից 

սանիտարական, բուսասանիտարական և 

անասնաբուժական միջոցների ոլորտում որպես 

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության 

(ԱՀԿ) անդամ ստանձնած, ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության կողմից երրորդ 

երկրների հետ (այդ թվում՝ ԱՊՀ շրջանակներում) 

կնքված միջազգային պայմանագրերով և 

համաձայնագրերով նախատեսված 

պարտավորությունների վերլուծության 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

23.01.2014 թ. տեղեկանք 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

իրականացում: Հայաստանի Հանրապետության 

ստանձնած պարտավորությունների 

արդիականացման վերաբերյալ 

առաջարկությունների նախապատրաստում և 

դրանց ներկայացում Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով (անհրաժեշտության դեպքում) 

 

 1. Սանիտարական, բուսասանիտարական  և 

անասնաբուժական միջոցների ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության և երրորդ 

երկրների միջև կնքված միջազգային 

պայմանագրերի և համաձայնագրերի ցանկի 

սահմանում 

 

   

 2. Հայաստանի Հանրապետության կողմից 

սանիտարական, բուսասանիտարական և 

անասնաբուժական միջոցների ոլորտում որպես 

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության 

(ԱՀԿ) անդամ ստանձնած 

պարտավորությունների վերլուծության 

իրականացում 

 

   

 3. Տեղեկատվության տրամադրում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողով 

 

   

57.1 Սանիտարական, բուսասանիտարական և 

անասնաբուժական միջոցների ոլորտում  

Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրական նորմերի և կարգավորման 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

2 ամիս՝ սույն 

ծրագրի 

հաստատման 

պահից 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

պահանջների՝ Մաքսային միության 

իրավապայմանագրային  բազայի հետ 

համապատասխանության ստուգման մասով 

իրավական վերլուծության անցկացում, ինչպես 

նաև Հայաստանի Հանրապետության այն 

իրավական ակտերի որոշում, որոնցում 

անհրաժեշտ է փոփոխություններ կատարել  

 

57.1.1.  Սանիտարական, բուսասանիտարական և 

անասնաբուժական միջոցների ոլորտում  

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական 

նորմերի և կարգավորման պահանջների՝ 

Մաքսային միության իրավապայմանագրային  

բազայի հետ համապատասխանության 

ստուգման մասով իրավական վերլուծության 

անցկացում, ինչպես նաև Հայաստանի 

Հանրապետության այն իրավական ակտերի 

որոշում, որոնցում անհրաժեշտ է 

փոփոխություններ կատարել  

 

1. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկի 

սահմանում, որոնք անհրաժեշտ են Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրական դաշտում 

փոփոխություններ կատարելու համար 

 

2. Հայաստանի Հանրապետության այն 

իրավական ակտերի որոշում, որոնցում 

անհրաժեշտ է փոփոխություններ կատարել 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

ՀՀ 

առողջապահության 

նախարարություն 

 

23.01.2014 թ. տեղեկանք 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 

58. Սանիտարական, բուսասանիտարական և 

անասնաբուժական միջոցների ոլորտում 

լիազորված մարմինների լաբորատոր բազայի 

լրացուցիչ նյութատեխնիկական, մեթոդական 

և կադրային համալրվածության ապահովման 

անհրաժեշտության գնահատում, 

սանիտարական, բուսասանիտարական և 

անասնաբուժական միջոցների ոլորտում 

լիազորված մարմինների լաբորատոր բազայի 

լրացուցիչ նյութատեխնիկական, մեթոդական 

և կադրային համալրվածության ապահովման 

միջոցառումների ծրագրի մշակում և այս 

նպատակներով անցումային շրջանի 

սահմանում 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 2 ամիս 

 

 

 

58. 1 Սանիտարական, բուսասանիտարական և 

անասնաբուժական միջոցների ոլորտում 

լիազորված մարմինների լաբորատոր բազայի 

լրացուցիչ նյութատեխնիկական, մեթոդական 

և կադրային համալրվածության ապահովման 

անհրաժեշտության գնահատում, 

սանիտարական, բուսասանիտարական և 

անասնաբուժական միջոցների ոլորտում 

լիազորված մարմինների լաբորատոր բազայի 

լրացուցիչ նյութատեխնիկական, մեթոդական 

և կադրային համալրվածության ապահովման 

միջոցառումների ծրագրի մշակում և այս 

նպատակներով անցումային շրջանի սահմանում 

 

 

 

 

 

 

 

տեղեկանք 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 1. Սանիտարական, բուսասանիտարական և 

անասնաբուժական միջոցների ոլորտում 

լիազորված մարմինների լաբորատոր բազայի 

նյութատեխնիկական, մեթոդական և կադրային 

համալրվածության գնահատման նպատակով 

հարցաշարի կազմում 

 

1. ՀՀ ԳՆ 

սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

20.01.2014 թ. 

 

 

 

 2.Հարցաշարի համապատասխանեցում 

 

2. ԵՏՀ երկրների 

լիազոր մարմիններ 

 

27.01.2014 թ. 

 

 

 

 3. Սանիտարական, բուսասանիտարական և 

անասնաբուժական միջոցների ոլորտում 

լիազորված մարմինների լաբորատոր բազայի 

անհրաժեշտ լրացուցիչ նյութատեխնիկական, 

մեթոդական և կադրային համալրվածության 

գնահատում 

 

3. ՀՀ ԳՆ 

սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն  

ՀՀ 

առողջապահության 

նախարարություն 

 

05.02.2014 թ. 

 

 

 

 4. Անցումային շրջանում սանիտարական, 

բուսասանիտարական և անասնաբուժական 

միջոցների ոլորտում լիազորված մարմինների 

լաբորատոր բազայի լրացուցիչ 

նյութատեխնիկական, մեթոդական և կադրային 

համալրվածության ապահովման նպատակով 

միջոցառումների ծրագրի մշակում 

 

 

4. ՀՀ ԳՆ 

սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

ՀՀ 

առողջապահության 

նախարարություն 
 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն  

18.02.2014 թ.  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

59 Արտաքին սահմանի անցման կետերում 

իրականացվող սանիտարակարանտինային, 

անասնաբուժական, կարանտինային 

բուսասանիտարական ստուգման 

կազմակերպման համար անհրաժեշտ շենքերի, 

շինությունների, կառույցների, անձնակազմի 

կարողությունների՝ Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 22-ի 

N 688 որոշմամբ հաստատված տիպային 

պահանջներին համապատասխանության 

մասով գնահատում  և 

սանիտարակարանտինային, 

անասնաբուժական և կարանտինային 

բուսասանիտարական ստուգման 

իրականացման նպատակով անցման կետերի՝ 

տիպային պահանջներին 

համապատասխանության ապահովման 

համար անհրաժեշտ միջոցառումների ծրագրի 

մշակում 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 2 ամիս 

 

 

 

59. (I) Արտաքին սահմանի անցման կետերում 

իրականացվող սանիտարակարանտինային, 

անասնաբուժական, կարանտինային 

բուսասանիտարական ստուգման 

կազմակերպման համար անհրաժեշտ շենքերի, 

շինությունների, կառույցների, անձնակազմի 

կարողությունների՝ Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 22-ի 

N 688 որոշմամբ հաստատված տիպային 

 

 

 

 

տեղեկանք 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

պահանջներին համապատասխանության մասով 

գնահատում  և սանիտարակարանտինային, 

անասնաբուժական և կարանտինային 

բուսասանիտարական ստուգման իրականացման 

նպատակով անցման կետերի՝ տիպային 

պահանջներին համապատասխանության 

ապահովման համար անհրաժեշտ 

միջոցառումների ծրագրի մշակում 

 

 1. Մաքսային միության անդամ պետություններ 

Հայաստանի Հանրապետության մասնագետների 

այցելություններ՝ Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 22-ի 

N 688 որոշմամբ հաստատված տիպային 

պահանջների համաձայն  արտաքին սահմանի 

անցման կետերում սանիտարակարանտինային, 

բուսասանիտարական և անասնաբուժական 

պաշտոնական հսկողության համակարգին 

ծանոթանալու նպատակով 

 

1. ՀՀ ԳՆ 

սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

ՀՀ 

առողջապահության 

նախարարություն 

 

20.01.2014 թ. 

 

 

 

 

 2. Հարցաշարի կազմում շենքերի,   

տարածքների, շինությունների, անձնակազմի 

կարողությունների գնահատման նպատակով, 

որն անհրաժեշտ է Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 22-ի      

N 688 որոշմամբ հաստատված տիպային 

պահանջների համաձայն  արտաքին սահմանի 

անցման կետերում իրականացվող 

սանիտարակարանտինային, 

2. ՀՀ ԳՆ 

սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

ՀՀ 

առողջապահության 

նախարարություն 

 

27.01.2014 թ. 

 

 

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

բուսասանիտարական և անասնաբուժական 

պաշտոնական հսկողության համար 

 

 3. Հարցաշարի համապատասխանեցում 

 

3. Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

 

05.02.2014 թ. 

 

 

 

 

 4. Մաքսային միության անդամ պետությունների 

մասնագետների այցելություն  Հայաստանի 

Հանրապետություն՝ Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 22-ի 

N 688 որոշմամբ հաստատված տիպային 

պահանջների համաձայն  արտաքին սահմանի 

անցման կետերում սանիտարակարանտինային, 

բուսասանիտարական և անասնաբուժական 

պաշտոնական հսկողության համակարգին 

ծանոթանալու նպատակով 

 

4. ԵՏՀ երկրների 

լիազոր մարմիններ 

 

 

 

14.02.2014 թ. 

 

 

 

 

 5. Սահմանի անցման կետերի տիպային 

պահանջներին համապատասխանության 

նպատակով անհրաժեշտ միջոցառումների 

ծրագրի մշակում՝ 

սանիտարակարանտինային, 

բուսասանիտարական և անասնաբուժական 

հսկողության իրականացման համար 

 

5. ՀՀ ԳՆ 

սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

23.02.2014 թ.  

59.1 Մաքսային միության հանձնաժողովի կողմից 

2011 թվականի հունիսի 22-ի N 688     

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 59-րդ 

կետում նշված 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

որոշմամբ ընդունված Մաքսային միության 

միասնական տիպային պահանջների  և սույն 

ծրագրի 59-րդ կետում նշված միջոցառումների 

ծրագրի համաձայն` 

սանիտարակարանտինային,  

անասնաբուժական, կարանտինային 

բուսասանիտարական ստուգում 

իրականացնելու համար անհրաժեշտ 

սարքավորումներով և միջոցներով  Մաքսային 

միության մաքսային սահմանի անցման 

կետերի շենքերի, շինությունների և 

կառույցների վերազինում և 

նյութատեխնիկական ապահովում  

 

միջոցառումների 

ծրագրի համաձայն 

59.1.1.  Մաքսային միության հանձնաժողովի կողմից 

2011 թվականի հունիսի 22-ի N 688 որոշմամբ 

ընդունված Մաքսային միության միասնական 

տիպային պահանջների  և սույն ծրագրի 59-րդ 

կետում նշված միջոցառումների ծրագրի 

համաձայն` սանիտարակարանտինային,  

անասնաբուժական, կարանտինային 

բուսասանիտարական ստուգում իրականացնելու 

համար անհրաժեշտ սարքավորումներով և 

միջոցներով  Մաքսային միության մաքսային 

սահմանի անցման կետերի շենքերի, 

շինությունների և կառույցների վերազինում և 

նյութատեխնիկական ապահովում  

 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

ծրագրի համաձայն տեղեկանք 

60 «Սանիտարական, անասնաբուժական և Հայաստանի անդամակցելու  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

բուսասանիտարական միջոցների 

համարժեքության և ռիսկի գնահատում 

անցկացնելու մասին» Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 

18-ի N 835 որոշման կիրառում  

 

Հանրապետություն պահից 

60.1 «Սանիտարական, անասնաբուժական և 

բուսասանիտարական միջոցների 

համարժեքության և ռիսկի գնահատում 

անցկացնելու մասին» Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի 

N 835 որոշման կիրառում  

 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

01.03.2014 թ. նոր նորմատիվ իրավական 

ակտի ընդունում 

61. «Միջազգային ստանդարտների, 

առաջարկությունների և ուղեցույցների 

կիրառման մասին»  Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 22-ի   

N 721 որոշման կիրառում  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 

61.1 «Միջազգային ստանդարտների, 

առաջարկությունների և ուղեցույցների 

կիրառման մասին»  Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 22-ի      

N 721 որոշման կիրառում  

 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

01.03.2014 թ. տեղեկանք 

62. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի մայիսի 28-ի N 299 որոշմամբ 

հաստատված մաքսային միության մաքսային 

սահմանին և մաքսային տարածքում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

սանիտարահամաճարակային 

վերահսկողության (հսկողության) ենթակա 

ապրանքների միասնական ցանկի կիրառում 

 

62.1 Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի մայիսի 28-ի N 299 որոշմամբ 

հաստատված՝ Մաքսային միության մաքսային 

սահմանին և մաքսային տարածքում 

սանիտարահամաճարակային վերահսկողության 

(հսկողության) ենթակա ապրանքների 

միասնական ցանկի կիրառում 

 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

01.03.2014 թ. «Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքում փոփոխություն 

նախատեսող իրավական 

ակտ 

 

նոր նորմատիվ իրավական 

ակտ 

 

63. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի մայիսի 28-ի N 299 որոշմամբ 

հաստատված Մաքսային միության մաքսային 

սահմանին և մաքսային տարածքում  

սանիտարահամաճարակային 

վերահսկողության (հսկողության) ենթակա 

ապրանքների միասնական ցանկին 

համապատասխան՝ արտադրանքին 

ներկայացվող պարտադիր պահանջների 

իրականացման նկատմամբ պետական 

սանիտարահամաճարակային 

վերահսկողություն (հսկողություն) 

իրականացնելու մասով բնակչության 

սանիտարահամաճարակային բարեկեցության 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամիս 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

և սննդի անվտանգության ոլորտում 

լիազորված մարմինների լիազորությունների 

սահմանում  

 

63. 1 Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի մայիսի 28-ի N 299 որոշմամբ 

հաստատված՝ Մաքսային միության մաքսային 

սահմանին և մաքսային տարածքում  

սանիտարահամաճարակային վերահսկողության 

(հսկողության) ենթակա ապրանքների 

միասնական ցանկին համապատասխան՝ 

արտադրանքին ներկայացվող պարտադիր 

պահանջների իրականացման նկատմամբ 

պետական սանիտարահամաճարակային 

վերահսկողություն (հսկողություն) 

իրականացնելու մասով բնակչության 

սանիտարահամաճարակային բարեկեցության և 

սննդի անվտանգության ոլորտում լիազորված 

մարմինների լիազորությունների սահմանում  

 

սանիտարական և 

բուսասանիտարա–

կան ոլորտում 

աշխատանքային 

խումբ 

21.01.2014 թ. տեղեկանք 

64 Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի մայիսի 28-ի N 299 որոշմամբ 

հաստատված սանիտարահամաճարակային 

վերահսկողության (հսկողության) ենթակա 

ապրանքների նկատմամբ միասնական 

սանիտարահամաճարակային և հիգիենիկ 

պահանջների կիրառում 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 

64. 1 Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 01.03.2014 թ. «Սննդամթերքի 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

թվականի մայիսի 28-ի N 299 որոշմամբ 

հաստատված սանիտարահամաճարակային 

վերահսկողության (հսկողության) ենթակա 

ապրանքների նկատմամբ միասնական 

սանիտարահամաճարակային և հիգիենիկ 

պահանջների կիրառում 

 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

ՀՀ 

առողջապահության 

նախարարություն 

 

անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքում փոփոխություն 

նախատեսող իրավական 

ակտ 

 

նոր նորմատիվ իրավական 

ակտեր 

65. Մաքսային միության հավաստագրման 

մարմինների և փորձարկման 

լաբորատորիաների (կենտրոնների) 

միասնական ռեեստրում սանիտարական 

միջոցների ոլորտում գործունեությունն 

իրականացնող լաբորատորիաներն ընդգրկելու 

ուղղությամբ միջոցառումների իրականացում 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 

65. 1 Մաքսային միության հավաստագրման 

մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների 

(կենտրոնների) միասնական ռեեստրում 

սանիտարական միջոցների ոլորտում 

գործունեությունն իրականացնող 

լաբորատորիաներն ընդգրկելու ուղղությամբ 

միջոցառումների իրականացում 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

01.03.2014 թ. տեղեկանք 

66. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի մայիսի 28-ի N 299 որոշմամբ 

հաստատված՝ «Մաքսային միության մաքսային 

սահմանը հատող անձանց և տրանսպորտային 

միջոցների, Մաքսային միության մաքսային 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

սահմանով և Մաքսային միության մաքսային 

տարածքում փոխադրվող վերահսկողության 

ենթակա ապրանքների նկատմամբ պետական 

սանիտարահամաճարակային հսկողություն  

(վերահսկողություն) իրականացնելու կարգի 

մասին» դրույթի կիրառում  

 

66.1 Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի մայիսի 28-ի N 299 որոշմամբ 

հաստատված Մաքսային միության մաքսային 

սահմանը հատող անձանց և տրանսպորտային 

միջոցների, Մաքսային միության մաքսային 

սահմանով և Մաքսային միության մաքսային 

տարածքում փոխադրվող վերահսկողության 

ենթակա ապրանքների նկատմամբ պետական 

սանիտարահամաճարակային հսկողություն  

(վերահսկողություն) իրականացնելու կարգի 

մասին» դրույթի կիրառում  

 

ՀՀ 

առողջապահության 

նախարարություն  

 

17.03.2014 թ. տեղեկանք 

67. Տեղեկությունների տրամադրում պետական 

սահմանների այն անցակետերի մասին, որտեղ 

իրականացվում է սանիտարակարանտինային 

վերհսկողություն (արտաքին սահմանի 

սանիտարակարանտինային անցման կետերի 

ցանկ) 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամիս 

 

67.1 Տեղեկությունների տրամադրում պետական 

սահմանների այն անցակետերի մասին, որտեղ 

իրականացվում է սանիտարակարանտինային 

սանիտարական և 

բուսասանիտարա–

կան ոլորտում 

 տեղեկանք 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

վերհսկողություն (արտաքին սահմանի 

սանիտարակարանտինային անցման կետերի 

ցանկ) 

 

աշխատանքային 

խումբ  

68. Լիազորված մարմինների կողմից պետական 

սանիտարահամաճարակային հսկողության 

ոլորտում ավտոմատացված տեղեկատվական 

համակարգերի օգտագործման պայմանների 

ուսումնասիրություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

անդամ-

պետություններ 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 2 ամիս 

 

68.1 Լիազորված մարմինների կողմից պետական 

սանիտարահամաճարակային հսկողության 

ոլորտում ավտոմատացված տեղեկատվական 

համակարգերի օգտագործման պայմանների 

ուսումնասիրություն 

 

  տեղեկանք 

 1. Հայաստանի Հանրապետության 

մասնագետների այցելություններ Մաքսային 

միության անդամ երկրներ` պետական 

սանիտարահամաճարակաբանական 

հսկողության ոլորտում ավտոմատացված 

տեղեկատվական համակարգերի օգտագործման 

պայմաններին ծանոթանալու նպատակով 

 

1. Սանիտարական և 

բուսասանիտարա–

կան ոլորտում 

աշխատանքային 

խումբ 

 

27.01.2014 թ. 

 

 

 2. Մաքսային միության անդամ երկրների 

մասնագետների այցելություններ Հայաստանի 

2. ԵՏՀ երկրների 

լիազոր մարմիններ 

14.02.2014 թ.  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

Հանրապետություն` պետական 

սանիտարահամաճարակաբանական 

հսկողության ոլորտում ավտոմատացված 

տեղեկատվական համակարգերի օգտագործման 

պայմաններին ծանոթանալու նպատակով     

 

69. Բնակչության սանիտարահամաճարակային 

բարեկեցության և սննդամթերքի 

անվտանգության ոլորտում իրավասու 

մարմինների վերաբերյալ տեղեկատվության 

տրամադրում   

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամիս 

 

69.1 Բնակչության սանիտարահամաճարակային 

բարեկեցության և սննդամթերքի 

անվտանգության ոլորտում իրավասու 

մարմինների վերաբերյալ տեղեկատվության 

տրամադրում   

 

սանիտարական և 

բուսասանիտարա–

կան ոլորտում 

աշխատանքային 

խումբ 

20.01.2014 թ. տեղեկանք 

70. Արտադրանքի (ապրանքների) պետական 

գրանցման վկայականի միասնական ձևի 

օգտագործմամբ արտադրանքի պետական 

գրանցման համակարգի ներդրում՝ Մաքսային 

միության նորմատիվ իրավական բազային 

համապատասխան 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 

70.1  Արտադրանքի (ապրանքների) պետական 

գրանցման վկայականի միասնական ձևի 

օգտագործմամբ արտադրանքի պետական 

գրանցման համակարգի ներդրում՝ Մաքսային 

միության նորմատիվ իրավական բազային 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

01.03.2014 թ. «Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքում փոփոխություն 

նախատեսող իրավական 

ակտ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

համապատասխան   

նոր նորմատիվ իրավական 

ակտեր 

 

71. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի մայիսի 28-ի N 299 որոշմամբ 

հաստատված արտադրանքի պետական 

գրանցման վկայականի միասնական ձևի 

ընդունում և վկայականի ձևաթղթի օրինակելի 

ձևի ներկայացում Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 

71.1. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի մայիսի 28-ի N 299 որոշմամբ 

հաստատված՝  արտադրանքի պետական 

գրանցման վկայականի միասնական ձևի 

ընդունում և վկայականի ձևաթղթի օրինակելի 

ձևի ներկայացում Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով  

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

01.03.2014 թ. «Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքում փոփոխություն 

նախատեսող իրավական 

ակտ 

 

նոր նորմատիվ իրավական 

ակտեր 

 

72. Արտադրանքի (ապրանքների) պետական 

գրանցման վկայականների ազգային ռեեստրի 

ձևավորում և դրա ներառումը՝ պետական 

գրանցման վկայականների միասնական 

ռեեստրում   

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 

72.1 Արտադրանքի (ապրանքների) պետական ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 01.03.2014 թ. «Սննդամթերքի 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

գրանցման վկայականների ազգային ռեեստրի 

ձևավորում և դրա ներառումը՝ պետական 

գրանցման վկայականների միասնական 

ռեեստրում   

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքում փոփոխություն 

նախատեսող իրավական 

ակտ 

 նոր նորմատիվ իրավական 

ակտեր 

 

73. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի հունիսի 18-ի N 317 որոշմամբ 

հաստատված անասնաբուժական հսկողության 

(վերահսկողության) ենթակա ապրանքների 

միասնական ցանկի կիրառում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 

73.1  Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի հունիսի 18-ի N 317 որոշմամբ 

հաստատված անասնաբուժական հսկողության 

(վերահսկողության) ենթակա ապրանքների 

միասնական ցանկի կիրառում  

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

01.03.2014 թ. «Անասնաբուժության մասին» 

ՀՀ օրենքում փոփոխություն 

նախատեսող իրավական 

ակտ 

նոր նորմատիվ իրավական 

ակտեր 

 

74. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի հունիսի 18-ի N 317 որոշմամբ 

հաստատված անասնաբուժական հսկողության 

ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 

միասնական անասնաբուժական 

(անասնաբուժասանիտարական) պահանջների 

կիրառում  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 

74.1  Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի հունիսի 18-ի N 317 որոշմամբ 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

01.03.2014 թ. «Անասնաբուժության մասին» 

ՀՀ օրենքում փոփոխություն 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

հաստատված անասնաբուժական հսկողության 

ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 

միասնական անասնաբուժական 

(անասնաբուժասանիտարական) պահանջների 

կիրառում  

 

պետական 

ծառայություն 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

նախատեսող իրավական 

ակտ 

 

նոր նորմատիվ իրավական 

ակտեր 

75. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի հունիսի 18-ի N 317 որոշմամբ 

հաստատված Մաքսային միության մաքսային 

սահմանին և Մաքսային միության մաքսային 

տարածքում անասնաբուժական հսկողության 

իրականացման միասնական կարգի մասին 

դրույթի կիրառում  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 

75.1 Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի հունիսի 18-ի N 317 որոշմամբ 

հաստատված Մաքսային միության մաքսային 

սահմանին և Մաքսային միության մաքսային 

տարածքում անասնաբուժական հսկողության 

իրականացման միասնական կարգի մասին 

դրույթի կիրառում  

 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

01.03.2014 թ. «Անասնաբուժության մասին» 

ՀՀ օրենքում փոփոխություն 

նախատեսող իրավական 

ակտ 

 

նորմատիվ իրավական 

ակտեր 

76. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 

թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 834 որոշմամբ 

հաստատված օբյեկտների համատեղ 

ստուգումների իրականացման և 

անասնաբուժական հսկողության 

(վերահսկողության) ենթակա արտադրանքի 

(ապրանքների) նմուշառման միասնական 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

կարգի մասին դրույթի կիրառում  

 

76.1 Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 

թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 834 որոշմամբ 

հաստատված օբյեկտների համատեղ 

ստուգումների իրականացման և 

անասնաբուժական հսկողության 

(վերահսկողության) ենթակա արտադրանքի 

(ապրանքների) նմուշառման միասնական կարգի 

մասին դրույթի կիրառում  

 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

01.03.2014 թ. «Անասնաբուժության մասին» 

ՀՀ օրենքում փոփոխություն 

նախատեսող իրավական 

ակտ 

 

նորմատիվ իրավական 

ակտեր 

77. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի նոյեմբերի 18-ի N 455 և 2011 

թվականի ապրիլի 7-ի N 607 որոշումներով 

հաստատված Մաքսային միության 

անասնաբուժական վկայականների 

միասնական ձևերի կիրառում  

 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 

77.1 Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի նոյեմբերի 18-ի N 455 և 2011 թվականի 

ապրիլի 7-ի N 607 որոշումներով հաստատված՝ 

Մաքսային միության անասնաբուժական 

վկայականների միասնական ձևերի կիրառում  

 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

01.03.2014 թ.  նորմատիվ իրավական ակտ 

78. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի օգոստոսի 17-ի N 342 որոշմամբ 

հաստատված ձեռնարկությունների 

ռեեստրների և երրորդ երկրների 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

ձեռնարկությունների ռեեստրի տվյալների 

փոխանցման ձևաչափին և կարգին 

ներկայացվող տեխնիկական պայմանների 

կիրառում 

 

 

78.1  Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի օգոստոսի 17-ի N 342 որոշմամբ 

հաստատված ձեռնարկությունների ռեեստրների 

և երրորդ երկրների ձեռնարկությունների 

ռեեստրի տվյալների փոխանցման ձևաչափին և 

կարգին ներկայացվող տեխնիկական 

պայմանների կիրառում 
 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

01.03.2014 թ. նորմատիվ իրավական ակտ 

79. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի հունիսի 18-ի N 317 որոշմամբ 

հաստատված Մաքսային միության մաքսային 

սահմանին և Մաքսային միության մաքսային 

տարածքում անասնաբուժական հսկողության 

իրականացման միասնական կարգի 

վերաբերյալ դրույթի համաձայն` 

անասնաբուժական վերահսկողության 

դրոշմների, փաստաթղթերի և 

գրանցամատյանների ձևաթղթերի 

պատրաստում  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահի դրությամբ 

 

79.1 Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի հունիսի 18-ի N 317 որոշմամբ 

հաստատված Մաքսային միության մաքսային 

սահմանին և Մաքսային միության մաքսային 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

01.03.2014 թ. նորմատիվ իրավական ակտ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

տարածքում անասնաբուժական հսկողության 

իրականացման միասնական կարգի վերաբերյալ 

դրույթի համաձայն` անասնաբուժական 

վերահսկողության դրոշմների, փաստաթղթերի և 

գրանցամատյանների ձևաթղթերի պատրաստում  

 

1. «Հայաստանի Հանրապետության սահմանին և 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 

անասնաբուժական վերահսկողության 

իրականացման միասանական կարգը, 

անասնաբուժական վերահսկողության 

իրականացման ժամանակ ընդունվող ակտերի, 

դրոշմների և գրանցամատյանների օրինակելի 

ձևերը հաստատելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծ 

 

2. Դրոշմների պատրաստում 

 

 

80. Մաքսային միության տարածք հսկողության 

ենթակա ապրանքներ ներմուծող Հայաստանի 

Հանրապետության ձեռնարկությունների 

ռեեստրի և երրորդ երկրների 

ձեռնարկությունների ռեեստրի 

համապատասխանեցում Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2010 թվականի օգոստոսի 17-ի 

N 342 և 2011 թվականի ապրիլի 7-ի N 624 

որոշումներով հաստատված ձևերին 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահի դրությամբ 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

80.1  Մաքսային միության տարածք հսկողության 

ենթակա ապրանքներ ներմուծող Հայաստանի 

Հանրապետության ձեռնարկությունների ռեեստրի  

և երրորդ երկրների ձեռնարկությունների 

ռեեստրի համապատասխանեցում Մաքսային 

միության հանձնաժողովի 2010 թվականի 

օգոստոսի 17-ի N 342 և 2011 թվականի ապրիլի 

7-ի N 624 որոշումներով հաստատված ձևերին 

 

ՀՀ ԳՆ 

սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

01.03.2014 թ. նորմատիվ իրավական ակտ 

81. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի հունիսի 18-ի N 317 որոշմամբ 

հաստատված Մաքսային միության մաքսային 

սահմանին և  Մաքսային միության մաքսային 

տարածքում անասնաբուժական հսկողության 

իրականացման միասնական կարգի 

վերաբերյալ դրույթի համաձայն`  

անասնաբուժական հսկողության 

կազմակերպում 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 

81.1. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի հունիսի 18-ի N 317 որոշմամբ 

հաստատված Մաքսային միության մաքսային 

սահմանին և  Մաքսային միության մաքսային 

տարածքում անասնաբուժական հսկողության 

իրականացման միասնական կարգի վերաբերյալ 

դրույթի համաձայն`  անասնաբուժական 

հսկողության կազմակերպում 

 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

 

01.03.2014 թ. նորմատիվ իրավական ակտ 

82. Հսկողության ենթակա ապրանքների Հայաստանի սույն ծրագրի  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

ներմուծման, արտահանման և տարանցման 

ժամանակ անասնաբուժական հսկողություն 

իրականացնող անցման կետերի ցանկի 

ներկայացում Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով  

 

Հանրապետություն հաստատման 

օրվանից 1 ամիս 

82.1  Հսկողության ենթակա ապրանքների 

ներմուծման, արտահանման և տարանցման 

ժամանակ անասնաբուժական հսկողություն 

իրականացնող անցման կետերի ցանկի 

ներկայացում Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով  

 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

23.01.2014 թ. տեղեկանք 

83. Անասնաբուժության ոլորտում Հայաստանի 

Հանրապետության լիազոր մարմնի մասին 

տեղեկատվության ներկայացում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողով  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամիս 

 

83.1  Անասնաբուժության ոլորտում Հայաստանի 

Հանրապետության լիազոր մարմնի մասին 

տեղեկատվության ներկայացում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողով  

 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

23.01.2014 թ. տեղեկանք 

84. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 

անասնահամաճարակային իրավիճակի 

վերլուծության և գնահատման անցկացում և 

Միջազգային անասնահամաճարակային 

բյուրոյի ստանդարտների համաձայն՝ 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամիս 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

կենդանիների վտանգավոր և կարանտինային 

հիվանդությունների ցանկի տրամադրումը 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով 

 

84.(I)  Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 

անասնահամաճարակային իրավիճակի 

վերլուծության և գնահատման անցկացում և 

Միջազգային անասնահամաճարակային բյուրոյի 

ստանդարտների համաձայն՝ Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում կենդանիների 

վտանգավոր և կարանտինային 

հիվանդությունների ցանկի տրամադրումը 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով 

 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

23.01.2014 թ. տեղեկանք 

84.1 Անասնաբուժական վերահսկողության 

պաշտոնական համակարգին ծանոթանալու 

նպատակով Հայաստանի Հանրապետություն, 

այդ թվում՝ սահմանային հսկիչ կետեր 

այցելության կազմակերպում 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

անդամ-

պետություններ 

 

Հայաաստանի 

Հանրապետություն 

մինչև 

անդամակցելը 

 

84.1.1  Անասնաբուժական վերահսկողության 

պաշտոնական համակարգին ծանոթանալու 

նպատակով Հայաստանի Հանրապետություն, 

այդ թվում՝ սահմանային հսկիչ կետեր 

այցելության կազմակերպում  

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

ԵՏՀ երկրների լիազոր 

27.01.2014 թ. 

 

 

 

 

18.02.2014 թ. 

տեղեկանք 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

մարմիններ 

 

84.2 Անասնաբուժության ոլորտում Հայաստանի 

Հանրապետության լիազոր մարմնի կողմից 

պետական անասնաբուժական 

վերահսկողության բնագավառում այն 

ավտոմատացված տեղեկատվական 

համակարգերի ներդրում և կիրառում, որոնք 

օգտագործվում են Բելառուսի 

Հանրապետության, Ղազախստանի 

Հանրապետության և Ռուսաստանի 

Դաշնության լիազոր մարմինների կողմից՝ 

հաշվի առնելով Հայաստանի 

Հանրապետության լիազոր մարմինների 

աշխատակիցների վերապատրաստում 

անցնելու անհրաժեշտությունը  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 

84.2.1  Անասնաբուժության ոլորտում Հայաստանի 

Հանրապետության լիազոր մարմնի կողմից 

պետական անասնաբուժական 

վերահսկողության բնագավառում այն 

ավտոմատացված տեղեկատվական 

համակարգերի ներդրում և կիրառում, որոնք 

օգտագործվում են Բելառուսի 

Հանրապետության, Ղազախստանի 

Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության 

լիազոր մարմինների կողմից՝ հաշվի առնելով 

Հայաստանի Հանրապետության լիազոր 

մարմինների աշխատակիցների 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

18.02.2014 թ. տեղեկանք 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

վերապատրաստում անցնելու 

անհրաժեշտությունը  

 

85. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի հունիսի 18-ի N 318 որոշմամբ 

հաստատված Մաքսային միության մաքսային 

սահմանին և Մաքսային միության մաքսային 

տարածքում կարանտինային  

բուսասանիտարական հսկողության 

(վերահսկողության) ենթակա՝ կարանտին 

օբյեկտ հանդիսացող արտադրանքի 

(կարանտին օբյեկտ հանդիսացող բեռների, 

կարանտին օբյեկտ հանդիսացող նյութերի, 

կարանտին օբյեկտ հանդիսացող 

ապրանքների) ցանկի կիրառում  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 

85.1  Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի հունիսի 18-ի N 318 որոշմամբ 

հաստատված Մաքսային միության մաքսային 

սահմանին և Մաքսային միության մաքսային 

տարածքում կարանտինային  

բուսասանիտարական հսկողության 

(վերահսկողության) ենթակա՝ կարանտին օբյեկտ 

հանդիսացող արտադրանքի (կարանտին օբյեկտ 

հանդիսացող բեռների, կարանտին օբյեկտ 

հանդիսացող նյութերի, կարանտին օբյեկտ 

հանդիսացող ապրանքների) ցանկի կիրառում  

 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

01.03.2014 թ. նորմատիվ իրավական ակտ 

86. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 Հայաստանի անդամակցելու  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

թվականի հունիսի 18-ի N 318 որոշմամբ 

հաստատված՝ Մաքսային միության մաքսային 

սահմանին կարանտինային  

բուսասանիտարական հսկողության 

(վերահսկողության) իրականացման կարգի 

վերաբերյալ դրույթի կիրառում  

 

Հանրապետություն պահից 

86.1  Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի հունիսի 18-ի N 318 որոշմամբ 

հաստատված Մաքսային միության մաքսային 

սահմանին կարանտինային  

բուսասանիտարական հսկողության 

(վերահսկողության) իրականացման կարգի 

վերաբերյալ դրույթի կիրառում  

 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

01.03.2014 թ. «Բուսասանիտարիայի 

մասին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություն նախատեսող 

իրավական ակտ 

 

 նորմատիվ իրավական ակտ 

87. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի հունիսի 18-ի N 318 որոշմամբ 

հաստատված Մաքսային միության մաքսային 

տարածքում կարանտինային  

բուսասանիտարական հսկողության 

(վերահսկողության) իրականացման կարգի 

վերաբերյալ դրույթի կիրառում  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 

87.1  Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի հունիսի 18-ի N 318 որոշմամբ 

հաստատված Մաքսային միության մաքսային 

տարածքում կարանտինային  

բուսասանիտարական հսկողության 

(վերահսկողության) իրականացման կարգի 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

01.03.2014 թ. «Բուսասանիտարիայի 

մասին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություն նախատեսող 

իրավական ակտ 

 

նորմատիվ իրավական ակտ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

վերաբերյալ դրույթի կիրառում  

 

88. Կարանտինային բուսասանիտարական 

հսկողության (վերահսկողության) 

գործառույթներ իրականացնող լիազոր 

մարմնի մասին տեղեկատվության 

ներկայացում Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամիս 

 

88.1  Կարանտինային բուսասանիտարական 

հսկողության (վերահսկողության) գործառույթներ 

իրականացնող լիազոր մարմնի մասին 

տեղեկատվության ներկայացում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողով  

 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

21.01.2014 թ. տեղեկանք 

89. Արտաքին սահմանի անցման կետերում 

կարանտին բուսասանիտարական հսկիչ 

կետերի ցանկի տրամադրում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամիս 

 

 

89.1  Արտաքին սահմանի անցման կետերում 

կարանտին բուսասանիտարական հսկիչ կետերի 

ցանկի տրամադրում  

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

21.01.2014 թ. տեղեկանք 

90. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 894 որոշմամբ 

նախատեսված կարանտինային 

բուսասանիտարական հսկողության 

(վերահսկողության) թույլատրման մասին 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

նշումների (դրոշմների) և ակտերի միասնական 

ձևերի ընդունում 

 

90.1  Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 894 որոշմամբ 

նախատեսված կարանտինային 

բուսասանիտարական հսկողության 

(վերահսկողության) թույլատրման մասին 

նշումների (դրոշմների) և ակտերի միասնական 

ձևերի ընդունում 

 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի 

անվտանգության 

պետական 

ծառայություն 

 

01.03.2014 թ. նորմատիվ իրավական ակտ 

 

 

IV. Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների ոլորտ 

 

NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

91. «Մաքսային միության արտաքին սահմանին 

տրանսպորտային (ավտոմոբիլային) 

հսկողություն իրականացնելու մասին» 2011 

թվականի հունիսի 22-ի համաձայնագրին 

Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելու 

օրվանից 

 

 

91.1 «Մաքսային միության արտաքին սահմանին 

տրասնպորտային (ավտոմոբիլային) հսկողություն 

ՀՀ  տրանսպորտի և 

կապի 

01.04.2014 թ. 

 

համաձայնագրի դրույթների և 

Հայաստանի 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

իրականացնելու մասին» համաձայնագրի և 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության 

համապատասխանության գնահատում 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

Հանրապետության 

օրենսդրական նորմերի 

համեմատական տեղեկանք 

91.2 «Մաքսային միության արտաքին սահմանին  

տրասնպորտային (ավտոմոբիլային) հսկողություն 

իրականացնելու մասին» համաձայնագրին 

Հայաստանի Հանրապետության միանալու 

համար անհրաժեշտ օրենսդրական 

փոփոխությունների ցանկի սահմանում 

 

ՀՀ տրանսպորտի և 

կապի 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

15.04.2014 թ. օրենսդրական 

փոփոխությունների 

նախագծեր 

92. «Երկաթուղային տրանսպորտի 

ծառայությունների հասանելիությունը՝ 

ներառյալ սակագնային քաղաքականության 

հիմունքները կարգավորելու մասին» 2010 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրին 

Հայաստանի Հանրապետության միանալը   

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելու 

օրվանից 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 

92.1  «Երկաթուղային տրանսպորտի  

ծառայությունների հասանելիությունը՝ ներառյալ 

սակագնային քաղաքականության հիմունքները 

կարգավորելու մասին» համաձայնագրի և 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության   

համապատասխանության գնահատում 

ՀՀ հանրային 

ծառայությունների 

կարգավորման 

հանձնաժողով 

 

ՀՀ տրանսպորտի և 

կապի 

նախարարություն 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

01.04.2014 թ. համաձայնագրի դրույթների և 

ՀՀ օրենսդրական նորմերի 

համեմատական տեղեկանք 

92.2 «Երկաթուղային տրանսպորտի ծառայությունների  

հասանելիությունը՝ ներառյալ սակագնային 

քաղաքականության հիմունքները կարգավորելու 

մասին» համաձայնագրին Հայաստանի 

Հանրապետության միանալու համար անհրաժեշտ 

օրենսդրական փոփոխությունների ցանկի 

սահմանում 

 

ՀՀ հանրային 

ծառայությունների 

կարգավորման 

հանձնաժողով 

 

ՀՀ տրանսպորտի և 

կապի 

նախարարություն 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 
 

15.04.2014 թ. օրենսդրական 

փոփոխությունների 

նախագծեր 

93. Տրանսպորտային հսկողություն իրականացնող Հայաստանի անդամակցելուց   



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

մարմինների միջև տեղեկատվության 

փոխանակման միջոցառումների ապահովում  
 

Հանրապետություն 3 ամիս հետո 

93.1 Տրանսպորտային հսկողություն իրականացնող 

մարմինների միջև տեղեկատվության 

փոխանակման համար անհրաժեշտ ցանկի 

սահմանում 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

ՀՀ տրանսպորտի և 

կապի 

նախարարություն 

 

01.05.2014 թ. փոխանակվող 

տեղեկատվության ցանկ 

  

93.2 Տրանսպորտային հսկողություն իրականացնող 

մարմինների միջև տեղեկատվության 

փոխանակման համար անհրաժեշտ 

միջոցառումների մշակում 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

ՀՀ տրանսպորտի և 

կապի 

նախարարություն 

 

01.07.2014 թ. փոխանակվող 

միջոցառումների ցանկ 

  

 

94. Տրանսպորտին առնչվող հարցերի ոլորտում 

Մաքսային միության իրավապայմանագրային 

հիմք հանդիսացող այն միջազգային  

պայմանագրերի արդիականացում, որոնց 

միանալը պարտադիր է Հայաստանի 

Հանրապետության համար 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամիս 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

94.1 Տրանսպորտին առնչվող հարցերի ոլորտում 

Մաքսային միության իրավապայմանագրային 

հիմք հանդիսացող և Հայաստանի 

Հանրապետության կողմից միանալու համար 

պարտադիր միջազգային պայմանագրերի ցանկի 

արդիականացման նպատակով կլոր սեղանի 

կազմակերպում 

 

ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն 

 

ՀՀ տրանսպորտի և 

կապի 

նախարարություն 

մինչև 10.02.2014 թ. միջազգային պայմանագրերի 

ցանկ  

95. Հայաստանի Հանրապետության և Մաքսային 

միության անդամ չհանդիսացող 

պետությունների միջև տրանսպորտի և 

հաղորդակցության ոլորտում կնքված երկկողմ 

և բազմակողմ համաձայնագրերը կիրառելու 

հետ կապված խնդրի և Մաքսային միությանը 

Հայաստանի Հանրապետության 

անդամակցելուց հետո տրանսպորտի ոլորտի 

վրա այդ համաձայնագրերի ազդեցության  

ուսումնասիրություն 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամիս 

 

95.1 Հայաստանի Հանրապետության և Մաքսային 

միության անդամ չհանդիսացող պետությունների 

միջև տրանսպորտի և հաղորդակցության 

ոլորտում կնքված երկկողմ և բազմակողմ 

համաձայնագրերը կիրառելու հետ կապված 

խնդրի ուսումնասիրություն 

ՀՀ տրանսպորտի և 

կապի 

նախարարություն 

 

ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն 

 

20.02.2014 թ.  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

95.2 Հայաստանի Հանրապետության և Մաքսային 

միության անդամ չհանդիսացող պետությունների 

միջև տրանսպորտի և հաղորդակցության 

ոլորտում կնքված երկկողմ և բազմակողմ 

համաձայնագրերը կիրառելու հետ կապված 

խնդրի ուսումնասիրության արդյունքների 

քննարկման նպատակով կլոր սեղանի 

կազմակերպում 

 

ՀՀ տրանսպորտի և 

կապի 

նախարարություն 

 

ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

մինչև 01.03.2014 թ.  

95.3 Հայաստանի Հանրապետության կողմից 

Մաքսային միությանն անդամակցելուց հետո 

Հայաստանի Հանրապետության և Մաքսային 

միության անդամ չհանդիսացող պետությունների 

միջև տրանսպորտի և հաղորդակցության 

ոլորտում կնքված երկկողմ և բազմակողմ 

համաձայնագրերի ազդեցության սահմանում 

ՀՀ տրանսպորտի և 

կապի 

նախարարություն 

 

ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

20.03.2014 թ. 

 

երկկողմ և բազմակողմ 

համաձայնագրերի ցանկ, 

որոնց կիրառումը Հայաստանի 

Հանրապետության կողմից 

Մաքսային միությանն 

անդամակցելուց հետո 

ազդեցություն կունենա 

տրանսպորտի ոլորտի վրա 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 
96. Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ 

իրավական ակտերի և Հայաստանի 

Հանրապետության և անդամ պետությունների 

միջև կնքված միջազգային պայմանագրերի 

ցանկի սահմանում, որոնցում անհրաժեշտ կլինի 

փոփոխություններ կատարել՝ դրանք Մաքսային 

միության իրավապայմանագրային բազային 

համապատասխանեցնելու նպատակով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամիս 

 

96.1 

 

Կլոր սեղան. Հայաստանի Հանրապետության 

նորմատիվ իրավական ակտերի և Հայաստանի 

Հանրապետության և անդամ պետությունների 

միջև կնքված միջազգային պայմանագրերի 

ցանկի սահմանում, որոնցում անհրաժեշտ կլինի 

փոփոխություններ կատարել՝ դրանք Մաքսային 

միության իրավապայմանագրային բազային 

համապատասխանեցնելու նպատակով 

ՀՀ տրանսպորտի և 

կապի 

նախարարություն 

 

ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

Մինչև 01.03.2014 թ.  

96.2 Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ 

իրավական ակտերի և Հայաստանի 

Հանրապետության և անդամ պետությունների 

միջև կնքված միջազգային պայմանագրերի 

ՀՀ տրանսպորտի և 

կապի 

նախարարություն 

 

01.03.2014 թ. փոփոխության ենթակա 

նորմատիվ իրավական 

ակտերի ցանկ 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

ցանկի սահմանում՝ դրանք Մաքսային միության 

իրավապայմանագրային բազային  

համապատասխանեցնելու նպատակով 

ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 



 

V. Սակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման ոլորտ 

NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

1. Մաքսային բնագավառում սակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման ոլորտում Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական տարածքի իրավապայմանագրային բազային միանալը 

97. Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

հետևյալ միջազգային պայմանագրերին`  

   

«Միասնական մաքսասակագնային 

կարգավորման մասին» 2008 թվականի 

հունվարի 25-ի համաձայնագիր  

  

«Սակագնային քվոտաների կիրառման 

մեխանիզմի և պայմանների մասին» 2008 

թվականի դեկտեմբերի 12-ի համաձայնագիր  

 

«Սակագնային արտոնությունների 

տրամադրման մասին» 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 12-ի արձանագրություն  

    

«Բացառիկ դեպքերում միասնական մաքսային 

սակագնի դրույքաչափերից տարբերվող 

ներմուծման մաքսատուրքերի դրույքաչափերի  

կիրառման պայմանների և կարգի մասին» 

2008 թվականի դեկտեմբերի 12-ի  

արձանագրություն  

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցության 

մասին 

միջազգային 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից 

 

 

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

«Մաքսային միության արտոնությունների 

միասնական համակարգի մասին» 2008 

թվականի դեկտեմբերի 12-ի  

արձանագրություն  

 

97.1. Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

հետևյալ միջազգային պայմանագրերին`  

   

«Միասնական մաքսասակագնային 

կարգավորման մասին» 2008 թվականի 

հունվարի 25-ի համաձայնագիր  

  

«Սակագնային քվոտաների կիրառման 

մեխանիզմի և պայմանների մասին» 2008 

թվականի դեկտեմբերի 12-ի համաձայնագիր  

 

«Սակագնային արտոնությունների տրամադրման 

մասին» 2008 թվականի դեկտեմբերի 12-ի 

արձանագրություն  

    

«Բացառիկ դեպքերում միասնական մաքսային 

սակագնի դրույքաչափերից տարբերվող 

ներմուծման մաքսատուրքերի դրույքաչափերի  

կիրառման պայմանների և կարգի մասին» 2008 

թվականի դեկտեմբերի 12-ի  արձանագրություն,  

«Մաքսային միության արտոնությունների 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելու 

ամսաթվից 

 

 

անդամակցության մասին 

փաստաթուղթ 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

միասնական համակարգի մասին» 2008 

թվականի դեկտեմբերի 12-ի  արձանագրություն  

 

98. Հայաստանի Հանրապետության այն 

նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկի 

սահմանում, որոնցում կպահանջվի 

փոփոխություններ կատարել՝ 

մաքսասակագնային կարգավորման ոլորտում 

Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի օրենսդրությանը 

համապատասխանեցնելու նպատակով, կամ 

որոնք անհրաժեշտ կլինի ուժը կորցրած 

ճանաչել  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամսվա 

ընթացքում 

 

98.1. Հայաստանի Հանրապետության այն նորմատիվ 

իրավական ակտերի ցանկի սահմանում, 

որոնցում կպահանջվի փոփոխություններ 

կատարել՝ մաքսասակագնային կարգավորման 

ոլորտում Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի օրենսդրությանը 

համապատասխանեցնելու նպատակով, կամ 

որոնք անհրաժեշտ կլինի ուժը կորցրած ճանաչել  

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

մինչև 24.03.2014 թ. վերլուծական տեղեկանք 

(հաշվետվություն) 

99. Մաքսային միությանը և Միասնական 

տնտեսական տարածքին անդամակցելու 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցության 

մասին 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

կապակցությամբ մաքսասակագնային 

կարգավորման վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության նորմատիվ իրավական 

ակտերում փոփոխությունների կատարում   

միջազգային 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելուց 

հետո 

 

99.1.  Մաքսային միությանը և Միասնական 

տնտեսական տարածքին անդամակցելու 

կապակցությամբ մաքսասակագնային 

կարգավորման վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության նորմատիվ իրավական 

ակտերում փոփոխությունների կատարում   

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

 ՀՀ օրենքներ և ՀՀ 

կառավարության որոշումներ 

 

 

2. Մաքսասակագնային կարգավորման ոլորտում Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածքի 

իրավապայմանագրային բազայի նորմերի կատարումը և կիրառումը 

 

100. Մաքսային միության միասնական արտաքին 

տնտեսական գործունեության ապրանքային 

անվանացանկի կիրառում   

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամսվա 

ընթացքում 

 

100.1.  Մաքսային միության միասնական արտաքին ՀՀ կառավարությանն   



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

տնտեսական գործունեության ապրանքային 

անվանացանկի կիրառում   

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

101. Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությանը և Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական տարածքի  

իրավապայմանագրային բազային 

համապատասխան` սակագնային 

արտոնությունների տրամադրման ռեժիմի  

համեմատական վերլուծության իրականացում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամսվա 

ընթացքում  

 

101.1.  Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությանը և Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական տարածքի  

իրավապայմանագրային բազային 

համապատասխան` սակագնային 

արտոնությունների տրամադրման ռեժիմի  

համեմատական վերլուծության իրականացում  

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

մինչև 24.03.2014 թ. 

 

վերլուծական տեղեկանք 

(հաշվետվություն) 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

102. ԱՀԿ անդամակցության շրջանակներում 

մաքսասակագնային կարգավորման ոլորտում 

ստանձնած, ինչպես նաև Հայաստանի 

Հանրապետության և Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ 

չհանդիսացող պետությունների միջև (այդ թվում` 

ԱՊՀ շրջանակներում) կնքված երկկողմ և 

բազմակողմ համաձայնագրերով նախատեսված՝ 

Հայաստանի Հանրապետության 

պարտավորությունների վերլուծության 

իրականացում  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամսվա 

ընթացքում  

 

102.1.  ԱՀԿ անդամակցության շրջանակներում 

մաքսասակագնային կարգավորման ոլորտում 

ստանձնած, ինչպես նաև Հայաստանի 

Հանրապետության և Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ 

չհանդիսացող պետությունների միջև (այդ թվում` 

ԱՊՀ շրջանակներում) կնքված երկկողմ և 

բազմակողմ համաձայնագրերով նախատեսված՝ 

Հայաստանի Հանրապետության 

պարտավորությունների վերլուծության 

իրականացում  

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

մինչև 24.03.2014 թ. 

 

տեղեկանք (հաշվետվություն)  

103.  Մաքսային միության միասնական մաքսային 

սակագնի ներկրման մաքսատուրքի 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

դրույքաչափերի և Հայաստանի 

Հանրապետության ներմուծման սակագնի 

համեմատական վերլուծության իրականացում`  

հաշվի առնելով ԱՀԿ շրջանակներում 

Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած սակագնային 

պարտավորությունները, այդ թվում`  

 

ԱՀԿ-ի նկատմամբ Հայաստանի 

Հանրապետության և Ռուսաստանի 

Դաշնության ստանձնած սակագնային 

պարտավորությունների համեմատական 

վերլուծության արդյունքների և ելակետային 

տվյալների ճշգրտում 

 

Հայաստանի Հանրապետության մասով 

առաջնահերթ բանակցային իրավունք ունեցող 

երկրների ցանկի նախապատրաստում 

 

Մաքսային միության և Հայաստանի 

Հանրապետության մաքսային սակագների 

վերլուծության իրականացում` հաշվի առնելով 

2010-2012 թվականներին երկրների արտաքին 

առևտրի ծավալները` այն ապրանքների ցանկի 

մասով, որոնց գծով ԱՀԿ-ի նկատմամբ 

Ռուսաստանի Դաշնության ստանձնած 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

օրվանից 3 ամսվա 

ընթացքում  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

պարտավորությունների վերջնական 

մակարդակն ավելի բարձր է, քան Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած 

պարտավորությունների մակարդակը 

 

այն ապրանքների և դրույքաչափերի 

նախնական ցանկի մշակում, որոնց նկատմամբ 

Հայաստանի Հանրապետությանն անցումային 

շրջանում անհրաժեշտ է Մաքսային միության 

կողմից սահմանված Միասնական մաքսային 

սակագների դրույքաչափերից տարբերվող` 

ներկրման մաքսատուրքերի դրույքաչափերի 

կիրառում 

 

103.1.   ԱՀԿ-ի նկատմամբ Հայաստանի 

Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության 

ստանձնած սակագնային պարտավորությունների 

համեմատական վերլուծության արդյունքների և 

ելակետային տվյալների ճշգրտում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

մինչև 24.03.2014 թ. 

 

տեղեկանք (հաշվետվություն) 

103.2.  Հայաստանի Հանրապետության մասով 

առաջնահերթ բանակցային իրավունք ունեցող 

երկրների ցանկի նախապատրաստում  

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

մինչև 24.03.2014 թ. տեղեկանք (հաշվետվություն) 

103.3.  Մաքսային միության և Հայաստանի 

Հանրապետության մաքսային սակագների 

վերլուծության իրականացում` հաշվի առնելով 

2010-2012 թվականներին երկրների արտաքին 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

մինչև 24.03.2014 թ. 

 

տեղեկանք  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

առևտրի ծավալները` այն ապրանքների ցանկի 

մասով, որոնց գծով ԱՀԿ-ի նկատմամբ 

Ռուսաստանի Դաշնության ստանձնած 

պարտավորությունների վերջնական 

մակարդակն ավելի բարձր է, քան Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած 

պարտավորությունների մակարդակը 

103.4.  Այն ապրանքների և դրույքաչափերի նախնական 

ցանկի մշակում, որոնց նկատմամբ Հայաստանի 

Հանրապետությանն անցումային շրջանում 

անհրաժեշտ է Մաքսային միության կողմից 

սահմանված Միասնական մաքսային 

սակագների դրույքաչափերից տարբերվող` 

ներկրման մաքսատուրքերի դրույքաչափերի 

կիրառում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

մինչև 24.03.2014 թ. 

 

տեղեկանք  

104. Այն ապրանքների և դրույքաչափերի ցանկի 

սահմանում, որոնց նկատմամբ  Հայաստանի 

Հանրապետությանն անցումային շրջանում 

անհրաժեշտ է Մաքսային միության կողմից 

սահմանված Միասնական մաքսային 

սակագների դրույքաչափերից տարբերվող` 

ներկրման մաքսատուրքերի դրույքաչափերի 

կիրառում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամ 

պետություններ 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամսվա 

ընթացքում  

 

104.1.  Այն ապրանքների և դրույքաչափերի ցանկի 

սահմանում, որոնց նկատմամբ  Հայաստանի 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

մինչև 24.03.2014 թ. 

 

ցանկ ապրանքների և 

դրույքաչափերի, որոնց 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

Հանրապետությանն անցումային շրջանում 

անհրաժեշտ է Մաքսային միության կողմից 

սահմանված Միասնական մաքսային 

սակագների դրույքաչափերից տարբերվող` 

ներկրման մաքսատուրքերի դրույքաչափերի 

կիրառում  

 նկատմամբ Հայաստանի 

Հանրապետությանն 

անցումային շրջանում 

անհրաժեշտ է Մաքսային 

միության կողմից 

սահմանված Միասնական 

մաքսային սակագների 

դրույքաչափերից 

տարբերվող` ներկրման 

մաքսատուրքերի 

դրույքաչափերի կիրառում  

 

105. ԱՀԿ շահագրգիռ անդամ պետությունների 

ցանկի սահմանում՝  ԱՀԿ-ի նկատմամբ 

Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած 

պարտավորությունների փոփոխման շուրջ 

բանակցություններ վարելու համար 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

2014 թվականի 

դեկտեմբերի 1-ից 

ոչ ուշ 

 

 

105.1. ԱՀԿ շահագրգիռ անդամ պետությունների ցանկի 

սահմանում՝  ԱՀԿ-ի նկատմամբ Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած 

պարտավորությունների փոփոխման շուրջ 

բանակցություններ վարելու համար 

 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

Ժամկետները 

կորոշվեն ԱՀԿ 

քարտուղարության 

կողմից։ 

տեղեկանք (հաշվետվություն) 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

106. Հայաստանի Հանրապետության, անդամ 

պետությունների և Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի միջև խորհրդակցությունների 

անցկացում՝ ԱՀԿ–ի նկատմամբ Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած 

պարտավորությունները փոփոխելու շուրջ  

ԱՀԿ անդամ պետությունների հետ 

բանակցություններ վարելու մեխանիզմն ու 

հիմնական մասը սահմանելու հարցով  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամ 

պետություններ 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

2014 թվականի 

դեկտեմբերի 1-ից 

ոչ ուշ 

 

 

106.1. Հայաստանի Հանրապետության, անդամ 

պետությունների և Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի միջև խորհրդակցությունների 

անցկացում՝ ԱՀԿ–ի նկատմամբ Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած 

պարտավորությունները փոփոխելու շուրջ  

ԱՀԿ անդամ պետությունների հետ 

բանակցություններ վարելու մեխանիզմն ու 

հիմնական մասը սահմանելու հարցով  

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

01.12.2014 թ. 

 

 

տեղեկանք (հաշվետվություն) 

107. Հաջորդ եռամյա ժամանակահատվածում 

մաքսային սակագների մասով ստանձնած 

պարտավորությունների փոփոխման 

վերաբերյալ բանակցությունների իրավունքի 

պահպանման մասին ծանուցման ներկայացում 

ԱՀԿ քարտուղարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

2014 թվականի 

դեկտեմբերի 1-ից 

ոչ ուշ 

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

107.1. Հաջորդ եռամյա ժամանակահատվածում 

մաքսային սակագների մասով ստանձնած 

պարտավորությունների փոփոխման վերաբերյալ 

բանակցությունների իրավունքի պահպանման 

մասին ծանուցման ներկայացում ԱՀԿ 

քարտուղարություն 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

24.03.2014 թ. 

 

ԱՀԿ քարտուղարությանն 

ուղղված ծանուցում  

108. ԱՀԿ–ի նկատմամբ Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած 

պարտավորությունները փոփոխելու 

վերաբերյալ ԱՀԿ շահագրգիռ անդամ 

պետությունների հետ բանակցությունների 

կազմակերպում, անցկացում և 

համաձայնությունների ձեռքբերում  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամ 

պետություններ 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

անդամակցության 

մասին 

միջազգային 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելուց 

հետո 

 

108.1.  ԱՀԿ–ի նկատմամբ Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած 

պարտավորությունները փոփոխելու վերաբերյալ 

ԱՀԿ շահագրգիռ անդամ պետությունների հետ 

բանակցությունների կազմակերպում, անցկացում 

և համաձայնությունների ձեռքբերում  

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

Ժամկետները 

կորոշվեն ԱՀԿ 

քարտուղարության 

կողմից։ 

բանակցային փաստաթղթեր  

109. Մաքսասակագնային կարգավորման ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության 

նորմատիվային բազայում  ԱՀԿ 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցության 

մասին 

միջազգային 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

համաձայնագրերի պահանջներին 

համապատասխան փոփոխություններ 

կատարելու նպատակով ծանուցումների 

(հայտագրերի) ուղարկում ԱՀԿ 

քարտուղարություն 

 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելուց 

հետո 

109.1. Մաքսասակագնային կարգավորման ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվային 

բազայում  ԱՀԿ համաձայնագրերի 

պահանջներին համապատասխան 

փոփոխություններ կատարելու նպատակով 

ծանուցումների (հայտագրերի) ուղարկում ԱՀԿ 

քարտուղարություն 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

նորմատիվային 

դաշտում 

փոփոխություններ 

կատարելուց հետո 

ԱՀԿ քարտուղարությանն 

ուղղված ծանուցում 

 

3. Ոչ սակագնային կարգավորման ոլորտում Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածքի իրավապայմանագրային 

բազային միանալը 

 

110. Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

հետևյալ միջազգային պայմանագրերին՝ 

 

«Երրորդ երկրների նկատմամբ ոչ 

սակագնային կարգավորման միասնական 

միջոցների մասին» 2008 թվականի 

հունվարի 25-ի համաձայնագիր 

  

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելու 

օրվանից 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

«Երրորդ երկրների նկատմամբ Միասնական 

մաքսային տարածքում ապրանքների 

արտաքին առևտուրը կարգավորող 

միջոցներ սահմանելու և դրանք կիրառելու 

մասին» 2009 թվականի հունիսի 9-ի 

համաձայնագիր 

 

«Ապրանքների արտաքին առևտրի ոլորտում 

լիցենզավորման կանոնների մասին» 2009 

թվականի հունիսի 9-ի համաձայնագիր 

 

«Մաքսային միության տարածքով 

թմրամիջոցների, հոգեներգործուն նյութերի 

և դրանց պրեկուրսորների տեղափոխման 

կարգի մասին» 2013 թվականի հոկտեմբերի 

24-ի համաձայնագիր (Եվրասիական 

տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2013 

թվականի հոկտեմբերի 24-ի N 51 որոշում` 

ընդունված պետությունների ղեկավարների 

մակարդակով)  

110.1. Միանալու մասին արձանագրության 

պատրաստում 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն 

 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագրի ուժի 

մեջ մտելու 

ամսաթվից 

արձանագրության նախագիծ 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ տրանսպորտի և 

կապի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր ՀՀ 

ոստիկանություն 

 

ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն 

 

ՀՀ առևտրաարդյունա–

բերական պալատ 

 

110.2. Համապատասխան արձանագրության 

ներկայացում Եվրասիական տնտեսական 

խորհուրդ 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

111. Հայաստանի Հանրապետության այն նորմատիվ 

իրավական ակտերի ցանկի սահմանում, 

որոնցում կպահանջվի փոփոխություններ 

կատարել՝ ոչ սակագնային կարգավորման 

ոլորտում  Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի օրենսդրությանը 

համապատասխանեցնելու նպատակով, կամ 

որոնք անհրաժեշտ կլինի ուժը կորցրած 

ճանաչել  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 4 ամսվա 

ընթացքում 

 

111.1. Հայաստանի Հանրապետության այն նորմատիվ 

իրավական ակտերի ցանկի սահմանման 

աշխատանքների նախապատրաստում, որոնցում 

կպահանջվի փոփոխություններ կատարել՝ ոչ 

սակագնային կարգավորման ոլորտում Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական տարածքի 

օրենսդրությանը համապատասխանեցնելու 

նպատակով, կամ որոնք անհրաժեշտ կլինի ուժը 

կորցրած ճանաչել  

 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ տրանսպորտի և 

կապի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 4 ամսվա 

ընթացքում 

ոչ սակագնային 

կարգավորմանն առնչվող ՀՀ 

նորմատիվ իրավական 

ակտեր, որոնցում անհրաժեշտ 

է կատարել փոփոխություններ 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր ՀՀ 

ոստիկանություն 
 

ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն 
 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
 

112. Հայաստանի Հանրապետության (Մաքսային 

միությանն անդամակցելուց հետո) և Մաքսային 

միության անդամ չհանդիսացող 

պետությունների միջև կնքված երկկողմ և 

բազմակողմ համաձայնագրերի կիրառման 

խնդրի ուսումնասիրություն՝ ոչ սակագնային 

կարգավորման միջոցներ կիրառելուց ազատող 

նորմերի առկայության մասով  
 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 4 ամսվա 

ընթացքում 

 

112.1. Հայաստանի Հանրապետության և Մաքսային 

միության անդամ չհանդիսացող պետությունների 

միջև ոչ սակագնային կարգավորման մասով 

կնքված համաձայնագրերում ոչ սակագնային 

կարգավորման նորմերի չկիրառման դրույթների 

առկայության դեպքում երկկողմ և բազմակողմ 

համաձայնագրերի կիրառման հարցի քննարկում 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն 
 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

01.08.2014 թ. ԱՀԿ-ի նկատմամբ 

Հայաստանի ստանձնած 

պարտավորությունների և 

երրորդ երկրների մասով ոչ 

սակագնային կարգավորման 

միասնական համաձայնագրի 

համեմատական վերլուծության 

մասին տեղեկանք 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

  

ՀՀ տրանսպորտի և 

կապի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր ՀՀ 

ոստիկանություն 
 

ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

 

112.2. ԱՀԿ-ի նկատմամբ Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած 

պարտավորությունների և դրանց` երրորդ 

երկրների մասով ոչ սակագնային կարգավորման 

միասնական համաձայնագրի հետ 

համապատասխանության վերլուծություն  

 

 15.08.2014 թ.  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

112.3. Ոչ սակագնային կարգավորման ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած 

պարտավորությունների վերաբերյալ 

խորհրդատվության տրամադրում՝ Մաքսային 

միության անդամ պետությունների իրավասու 

մարմինների կողմից 
 

 30.08.2014 թ.  

113. Մաքսային միությանը և Միասնական 

տնտեսական տարածքին անդամակցելու 

կապակցությամբ՝ ոչ սակագնային 

կարգավորմանն առնչվող՝ Հայաստանի 

Հանրապետության նորմատիվ իրավական 

ակտերում փոփոխությունների կատարում  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելուց հետո 

 

113.1. Մաքսային միությանը և Միասնական 

տնտեսական տարածքին անդամակցելու 

կապակցությամբ՝ ոչ սակագնային 

կարգավորմանն առնչվող՝ Հայաստանի 

Հանրապետության նորմատիվ իրավական 

ակտերում փոփոխությունների կատարում  

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՄՄ անդամ 

պետությունների 

իրավասու մարմիններ 

 

 

  

113.2. Ոչ սակագնային կարգավորմանն առնչվող 

իրավական ակտերում փոփոխություններ 

կատարող նախագծերի մշակում 

 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն 

30.04.2014 թ. 

 

իրավական ակտերի 

նախագծեր 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ տրանսպորտի և 

կապի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 
 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր ՀՀ 

ոստիկանություն 
 

ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն 
 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

113.3. Հասարակության և գործադիր իշխանության 

մարմինների հետ իրավական ակտերի 

նախագծերի քննարկում  

 

 2014 թվականի 

մայիս-հունիս 

ամիսներ 

 

 

113.4. Իրավական ակտերի նախագծերի ներկայացում 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն 

 2014 թվականի 

հուլիս-օգոստոս 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով  

 

ամիսներ 

 

4. Ոչ սակագնային կարգավորման ոլորտում Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածքի իրավապայմանագրային 

բազայի նորմերի կատարումը և կիրառումը 

 

114. Մաքսային միությանն անդամակցելու հետ 

միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության 

համար կիրարկման տեսանկյունից պարտադիր 

բնույթ կրող՝ Մաքսային միության և Մաքսային 

տնտեսական տարածքի մարմինների կողմից ոչ 

սակագնային կարգավորման ոլորտում 

ընդունված որոշումների կատարում, այդ թվում` 

 

«Բելառուսի Հանրապետության, 

Ղազախստանի Հանրապետության և 

Ռուսաստանի Դաշնության Մաքսային 

միության ոչ սակագնային 

կարգավորման միասնական համակարգի 

գործարկումն ապահովելու մասին» 

Մաքսային միության  2010 թվականի 

հունվարի 27-ի N 168 որոշում 

 

Ապրանքների միասնական ցանկ, որոնց 

նկատմամբ ԵվրԱզԷՍ–ի շրջանակներում 

երրորդ երկրների հետ առևտրում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելու 

օրվանից 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

Մաքսային միության անդամ 

պետությունների կողմից ներկրման և 

արտահանման առումով կիրառվում են 

արգելքներ և սահմանափակումներ, 

ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի կոլեգիայի՝ 2012 

թվականի օգոստոսի 16-ի N 134 

որոշմամբ հաստատված 

սահմանափակումներ կիրառելու մասին 

դրույթներ 

 

Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի՝ 2012 թվականի մայիսի 

16-ի N 45 որոշմամբ հաստատված 

եզրակացության (թույլտվության 

փաստաթղթի) միասնական ձև` դրա 

լրացման մեթոդական ցուցումների 

հիման վրա   

  

114.1. Անդամակցության մասին արձանագրության 

պատրաստում 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն 

 

 

30.05.2014 թ. արձանագրության նախագիծ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

115. Ոչ սակագնային կարգավորման ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության 

նորմատիվային բազայում համապատասխան 

ԱՀԿ համաձայնագրերի պահանջներին 

համապատասխան փոփոխություններ 

կատարելու նպատակով ծանուցումների 

(հայտագրերի) ուղարկում ԱՀԿ 

քարտուղարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելուց հետո 

 

115.1. Ոչ սակագնային կարգավորման ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվային 

բազայում ԱՀԿ համաձայնագրերի պահանջներին 

համապատասխան փոփոխություններ կատարելու 

նպատակով ծանուցումների (հայտագրերի) 

պատրաստում՝ ԱՀԿ քարտուղարություն 

ուղարկելու համար 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն 

01.09. 2014 թ. ծանուցում 

 

5. Ապրանքների մաքսային արժեքի ոլորտում Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածքի իրավապայմանագրային 

բազային միանալը 

 

116. «Մաքսային միության մաքսային սահմանով 

տեղափոխվող ապրանքների մաքսային 

արժեքը որոշելու մասին» 2008 թվականի 

հունվարի 25-ի համաձայնագրին (2012 

թվականի ապրիլի 23-ի արձանագրության 

խմբագրությամբ) Հայաստանի 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցության 

մասին 

միջազգային 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

Հանրապետության միանալը 

116.1.    «Մաքսային միության մաքսային սահմանով 

տեղափոխվող ապրանքների մաքսային արժեքը 

որոշելու մասին» 2008 թվականի հունվարի 25-ի 

համաձայնագրին (2012 թվականի ապրիլի 23-ի 

արձանագրության խմբագրությամբ) 

Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելու 

օրվանից 

միանալու մասին 

համաձայնագիր 

117.  Հայաստանի Հանրապետության այն 

նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկի 

սահմանում, որոնցում կպահանջվի 

փոփոխություններ կատարել՝ ապրանքների 

մաքսային արժեքի ոլորտում Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի օրենսդրությանը 

համապատասխանեցնելու նպատակով, կամ 

որոնք անհրաժեշտ կլինի ուժը կորցրած 

ճանաչել  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամսվա 

ընթացքում 

 

117.1.  Մաքսային միության օրենսդրությանը 

չհամապատասխանող իրավական նորմերի 

որոշակիացում Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն  

30.01.2014 թ. պաշտոնական գրություն՝ 

համապատասխան 

իրավական ակտերի ցանկով 

118.  Մաքսային միությանը և Միասնական 

տնտեսական տարածքին անդամակցելու 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցության 

մասին 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

կապակցությամբ՝ ապրանքների մաքսային 

արժեքի ոլորտը կարգավորող՝ Հայաստանի 

Հանրապետության նորմատիվ իրավական 

ակտերում փոփոխությունների կատարում  

 

միջազգային 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից 

118.1.  Մաքսային միության օրենսդրությանը 

չհամապատասխանող իրավական ակտերն ուժը 

կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ նախագծերի 

մշակում  

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն  

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելու 

օրվանից 

համապատասխան 

իրավական ակտի նախագիծ 

6. Մաքսային արժեքի ոլորտում Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածքի իրավապայմանագրային բազայի 

նորմերի կատարումը և կիրառումը 

119.  Մաքսային միությանն անդամակցելու հետ 

միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության 

համար կիրարկման տեսանկյունից պարտա-

դիր բնույթ կրող՝ Մաքսային միության և 

Մաքսային տնտեսական տարածքի մարմին-

ների կողմից ապրանքների մաքսային արժեքի 

ոլորտում ընդունված որոշումների կատարում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցության 

մասին 

միջազգային 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից 

 

119.1.  Համապատասխան որոշումների ցանկի 

որոշակիացում 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելու 

օրվանից 

անդամակցության մասին 

պայմանագիր կամ 

համապատասխան 

արձանագրություն 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 

120.  Ապրանքների մաքսային արժեքի ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության 

նորմատիվային բազայում համապատասխան 

ԱՀԿ համաձայնագրերի պահանջներին 

համապատասխան փոփոխություններ 

կատարելու նպատակով ծանուցումների 

(հայտագրերի) ուղարկում ԱՀԿ 

քարտուղարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցության 

մասին 

միջազգային 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելուց 

հետո 

 

120.1. Ծանուցումների ուղարկում ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելուց հետո 

տեղեկանք 

 

 

VI. Առևտրային քաղաքականության ոլորտ 

NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

121. Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

հետևյալ միջազգային պայմանագրերին` 

 

 

 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցության 

մասին 

միջազգային  

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

«Զարգացող և առավել թույլ զարգացած 

երկրների ապրանքների ծագումը որոշելու 

կանոնների մասին» 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 12-ի համաձայնագիր 

 

 «Ապրանքների ծագման երկիրը որոշելու 

միասնական կանոնների մասին» 2008 

թվականի հունվարի 25-ի համաձայնագիր 

  

«Մաքսային միության սակագնային 

արտոնությունների միասնական համակարգի 

մասին» 2008 թվականի դեկտեմբերի 12-ի 

արձանագրություն  

 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից 

 

 

121.1.  Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

հետևյալ միջազգային պայմանագրերին` 

 

«Զարգացող և առավել թույլ զարգացած 

երկրների ապրանքների ծագումը որոշելու 

կանոնների մասին» 2008 թվականի դեկտեմբերի 

12-ի համաձայնագիր 

 

 «Ապրանքների ծագման երկիրը որոշելու 

միասնական կանոնների մասին» 2008 թվականի 

հունվարի 25-ի համաձայնագիր 

  

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն  

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե  

 

 

 

24.03.2014 թ. 

 

 

միանալու մասին 

փաստաթուղթ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

«Մաքսային միության սակագնային 

արտոնությունների միասնական համակարգի 

մասին» 2008 թվականի դեկտեմբերի 12-ի 

արձանագրություն  

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

122. Առևտրային քաղաքականության ոլորտում  

Հայաստանի Հանրապետության և Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի անդամ չհանդիսացող 

պետությունների միջև (այդ թվում` ԱՊՀ 

շրջանակներում) կնքված երկկողմ և 

բազմակողմ համաձայնագրերով 

նախատեսված՝ Հայաստանի 

Հանրապետության պարտավորությունների 

վերլուծության իրականացում  և դրանց 

համապատասխանեցում Մաքսային միության 

իրավապայմանագրային բազայի հետ  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամիս 

 

 

 

122.1.  Առևտրային քաղաքականության ոլորտում  

Հայաստանի Հանրապետության և Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի անդամ չհանդիսացող 

պետությունների միջև (այդ թվում` ԱՊՀ 

շրջանակներում) կնքված երկկողմ և բազմակողմ 

համաձայնագրերով նախատեսված՝ Հայաստանի 

Հանրապետության պարտավորությունների 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն  

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

24.03.2014 թ. 

 

 

 

համաձայնագրերում 

փոփոխություններ 

կատարելու մասին 

արձանագրություններ 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

վերլուծության իրականացում  և դրանց 

համապատասխանեցում Մաքսային միության 

իրավապայմանագրային բազայի հետ  

 

եկամուտների կոմիտե 

123. Հայաստանի Հանրապետության ներգրավումը 

Մաքսային միության՝ երրորդ կողմի հետ 

արտոնյալ առևտրային համաձայնագրեր կնքելու 

վերաբերյալ բանակցություններում՝ 

հաստատված հրահանգների հիման վրա 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

անդամ 

պետություններ 

անդամակցության 

մասին 

միջազգային 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից 

 

124. Երրորդ երկրների հետ Հայաստանի 

Հանրապետության երկկողմ 

պայմանավորվածությունների շրջանակներում 

արտոնությունների տրամադրման ռեժիմի 

փոփոխություն՝ Մաքսային միության 

իրավանորմատիվային բազային 

համապատասխան 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցության 

մասին 

միջազգային 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից 

 

124.1.   Երրորդ երկրների հետ Հայաստանի 

Հանրապետության երկկողմ 

պայմանավորվածությունների շրջանակներում 

արտոնությունների տրամադրման ռեժիմի 

փոփոխություն՝ Մաքսային միության 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն  

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելու 

օրվանից 

արտոնությունների 

տրամադրման վերաբերյալ 

Մաքսային միության 

նորմատիվ բազային 

միանալը  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

իրավանորմատիվային բազային 

համապատասխան 

 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

 

 

VII. Հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման և փոխհատուցման միջոցների կիրառման ոլորտ 
 

NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

125. Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

«Երրորդ երկրների նկատմամբ հատուկ 

պաշտպանական, հակագնագցման և 

փոխհատուցման միջոցներ կիրառելու մասին» 

2008 թվականի հունվարի  25-ի 

համաձայնագրին և «Երրորդ երկրների 

նկատմամբ հատուկ պաշտպանական, 

հակագնագցման և փոխհատուցման 

միջոցների կիրառմանը նախորդող 

քննություններն իրականացնելու նպատակով 

քննություն իրականացնող մարմին 

տեղեկություններ, այդ թվում՝ գաղտնի 

տեղեկատվություն տրամադրելու մասին»  

2010 թվականի նոյեմբերի 19-ի 

արձանագրությանը 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցության 

մասին 

միջազգային 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 

125.1. Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

«Երրորդ երկրների նկատմամբ հատուկ 

պաշտպանական, հակագնագցման և 

փոխհատուցման միջոցներ կիրառելու մասին» 

2008 թվականի հունվարի  25-ի 

համաձայնագրին և «Երրորդ երկրների 

նկատմամբ հատուկ պաշտպանական, 

հակագնագցման և փոխհատուցման միջոցների 

կիրառմանը նախորդող քննություններն 

իրականացնելու նպատակով քննություն 

իրականացնող մարմին տեղեկություններ, այդ 

թվում՝ գաղտնի տեղեկատվություն տրամադրելու 

մասին»  2010 թվականի նոյեմբերի 19-ի 

արձանագրությանը 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

01.03.2014 թ. տեղեկանք 

126. Մաքսային միությունում գործող հատուկ 

պաշտպանական, հակագնագցման և 

փոխհատուցման միջոցների՝ Հայաստանի 

Հանրապետության վրա տարածման 

մեխանիզմի մշակում (անդամակցության 

մասին միջազգային պայմանագրի 

նախագծում` համապատասխան դրույթների 

հնարավոր ներառմամբ) 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

 

անդամ 

պետություններ 

 

մինչև 

անդամակցելը 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

126.1. Մաքսային միությունում գործող հատուկ 

պաշտպանական, հակագնագցման և 

փոխհատուցման միջոցների՝ Հայաստանի 

Հանրապետության վրա տարածման մեխանիզմի 

մշակում (անդամակցության մասին միջազգային 

պայմանագրի նախագծում` համապատասխան 

դրույթների հնարավոր ներառմամբ) 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

01.04.2014 թ.  

127. Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

Մաքսային միությունում գործող հատուկ 

պաշտպանական, հակագնագցման և 

փոխհատուցման միջոցներին 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցության 

մասին 

միջազգային 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից 

 

127.1. Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

Մաքսային միությունում գործող հատուկ 

պաշտպանական, հակագնագցման և 

փոխհատուցման միջոցներին 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

01.03.2014 թ. տեղեկանք 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

128. «Երրորդ երկրների նկատմամբ հատուկ 

պաշտպանական, հակագնագցման և 

փոխհատուցման միջոցներ կիրառելու մասին» 

2008 թվականի հունվարի 25-ի 

համաձայնագրով պահանջվող՝ բյուջետային 

դասակարգման ծածկագրերի բացվածք՝ 

հետևյալի առնչությամբ` 

 

հատուկ, հակագնագցման և փոխհատուցման 

տուրքերի մուտքի (վերադարձման) գումարներ, 

այդ թվում՝ հատուկ պաշտպանական, 

հակագնագցման և փոխհատուցման այն 

տուրքերի մուտքի (վերադարձման) գումարներ, 

որոնց գծով վճարման պարտավորությունները 

ծագել են նախքան Հայաստանի 

Հանրապետության միանալը «Երրորդ 

երկրների նկատմամբ հատուկ 

պաշտպանական, հակագնագցման և 

փոխհատուցման միջոցներ կիրառելու մասին» 

2008 թվականի հունվարի  25-ի 

համաձայնագրին 

 

բաշխված հատուկ, հակագնագցման և 

փոխհատուցման տուրքերի գումարներ, որոնք 

փոխանցվել են այլ անդամ պետությունների 

արտարժութային հաշիվներին 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

բյուջե հաշվեգրված եկամուտների գումարներ, 

որոնք առաջացել են հատուկ, հակագնագցման 

և փոխհատուցման տուրքերի բաշխման 

արդյունքում  

 

հատուկ, հակագնագցման և փոխհատուցման 

տուրքերի գումարներ, որոնք մուտքագրվել են 

բյուջե այլ անդամ պետությունների կողմից 

 

հատուկ, հակագնագցման և փոխհատուցման 

բաշխված տուրքերի գումարներ, որոնց`  այլ 

անդամ պետությունների արտարժութային 

հաշիվներին փոխանցումը կասեցված է 

128.1.  «Երրորդ երկրների նկատմամբ հատուկ 

պաշտպանական, հակագնագցման և 

փոխհատուցման միջոցներ կիրառելու մասին» 

2008 թվականի հունվարի 25-ի համաձայնագրով 

պահանջվող՝ բյուջետային դասակարգման 

ծածկագրերի բացվածք՝ 

հետևյալի առնչությամբ` 

 

հատուկ, հակագնագցման և փոխհատուցման 

տուրքերի մուտքի (վերադարձման) գումարներ, 

այդ թվում՝ հատուկ պաշտպանական, 

հակագնագցման և փոխհատուցման այն 

տուրքերի մուտքի (վերադարձման) գումարներ, 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

15.04.2014 թ. հատուկ հաշիվների բացում 

 

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

որոնց գծով վճարման պարտավորությունները 

ծագել են նախքան Հայաստանի 

Հանրապետության միանալը «Երրորդ երկրների 

նկատմամբ հատուկ պաշտպանական, 

հակագնագցման և փոխհատուցման միջոցներ 

կիրառելու մասին» 2008 թվականի հունվարի  

25-ի համաձայնագրին 

 

բաշխված հատուկ, հակագնագցման և 

փոխհատուցման տուրքերի գումարներ, որոնք 

փոխանցվել են այլ անդամ պետությունների 

արտարժութային հաշիվներին 

 

բյուջե հաշվեգրված եկամուտների գումարներ, 

որոնք առաջացել են հատուկ, հակագնագցման և 

փոխհատուցման տուրքերի բաշխման 

արդյունքում  

 

հատուկ, հակագնագցման և փոխհատուցման 

տուրքերի գումարներ, որոնք մուտքագրվել են 

բյուջե այլ անդամ պետությունների կողմից 

 

հատուկ, հակագնագցման և փոխհատուցման 

բաշխված տուրքերի գումարներ, որոնց`  այլ 

անդամ պետությունների արտարժութային 

հաշիվներին փոխանցումը կասեցված է 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 

129. «Մաքսային միության անդամ պետությունների 

լիազոր մարմինների միջև հատուկ, 

հակագնագցման և փոխհատուցման տուրքերի 

հաշվեգրմանը, բաշխմանը, փոխանցմանը և 

վերադարձմանն առնչվող տեղեկությունների 

փոխանակման կարգի մասին» Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2012 

թվականի մայիսի 16–ի N 60 որոշմամբ 

հաստատված դրույթում փոփոխությունների 

կատարում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամ 

պետություններ 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

անդամակցելուց 

առնվազն 1 ամիս 

առաջ 

 

 

129.1.  «Մաքսային միության անդամ պետությունների 

լիազոր մարմինների միջև հատուկ, 

հակագնագցման և փոխհատուցման տուրքերի 

հաշվեգրմանը, բաշխմանը, փոխանցմանը և 

վերադարձմանն առնչվող տեղեկությունների 

փոխանակման կարգի մասին» Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2012 

թվականի մայիսի 16–ի N 60 որոշմամբ 

հաստատված դրույթում փոփոխությունների 

կատարում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

25.03.2014 թ. «Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի կոլեգիայի 

2012 թվականի մայիսի 16–ի 

N 60 որոշման մեջ 

լրացումներ կատարելու 

մասին» նախագիծ  

130. Հատուկ, հակագնագցման և փոխհատուցման 

տուրքերի բաշխման մեխանիզմի փորձարկում 

անդամ 

պետություններ 

անդամակցելուց 

առնվազն 2 ամիս 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

(անհրաժեշտության դեպքում)  

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

 

առաջ 

 

130.1. Հատուկ, հակագնագցման և փոխհատուցման 

տուրքերի բաշխման մեխանիզմի փորձարկում 

(անհրաժեշտության դեպքում) 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

24.02.2014 թ. տեղեկանք 

131. Հատուկ, հակագնագցման և փոխհատուցման 

տուրքերի գումարները Հայաստանի 

Հանրապետության կենտրոնական բանկում 

հաշվեգրելու և բաշխելու նպատակով՝ 

միասնական հաշվի միջոցով հատուկ, 

հակագնագցման և փոխհատուցման տուրքերի 

վճարման կարգի ներդրում 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցելուց 

առնվազն 2 ամիս 

առաջ 

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

131.1. Հատուկ, հակագնագցման և փոխհատուցման 

տուրքերի գումարները Հայաստանի 

Հանրապետության կենտրոնական բանկում 

հաշվեգրելու և բաշխելու նպատակով՝ 

միասնական հաշվի միջոցով հատուկ, 

հակագնագցման և փոխհատուցման տուրքերի 

վճարման կարգի ներդրում  

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

24.02. 2014 թ.  

 

որոշման նախագիծ 

132. Հայաստանի Հանրապետության 

իրավանորմատիվային բազայում 

փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ 

ծանուցումների (հայտագրերի) ներկայացում 

ԱՀԿ քարտուղարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

անդամակցության 

մասին 

միջազգային 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից 

 

132.1.  Հայաստանի Հանրապետության 

իրավանորմատիվային բազայում 

փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ 

ծանուցումների (հայտագրերի) ներկայացում ԱՀԿ 

քարտուղարություն 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելու 

օրվանից 

ծանուցում ԱՀԿ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

 



VIII. Ֆինանսական քաղաքականության ոլորտ 

1. «Մաքսային միությունում ապրանքների արտահանման և ներմուծման, աշխատանքների կատարման և 

ծառայությունների մատուցման ժամանակ անուղղակի հարկերի գանձման սկզբունքների մասին» 2008 

թվականի հունվարի 25-ի համաձայնագրին, «Մաքսային միությունում ապրանքների արտահանման և 

ներմուծման ժամանակ անուղղակի հարկերի գանձման և դրանց վճարման նկատմամբ հսկողություն 

իրականացնելու մեխանիզմների մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի արձանագրությանը, «Մաքսային 

միությունում աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման ժամանակ անուղղակի հարկերի 

գանձման կարգի մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի արձանագրությանը և «Վճարված անուղղակի 

հարկերի վերաբերյալ Մաքսային միության անդամ պետությունների հարկային մարմինների միջև 

էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության փոխանակման մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի 

արձանագրությանը (այդ թվում՝ NN 1-3 հավելվածներ) միանալը 

NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

133.  Անուղղակի հարկման ոլորտում Հայաստանի 

Հանրապետության հարկային օրենսդրության 

համապատասխանեցում Մաքսային միության 

իրավանորմատիվային բազային, այդ թվում` 

Հայաստանի Հանրապեության հարկային 

օրենսգրքում՝  մաքսային ձևակերպումների և 

մաքսային վերահսկողության բացակայության 

պայմաններում ապրանքների ներկրման, 

աշխատանքների կատարման, 

ծառայությունների մատուցման ժամանակ 

անուղղակի հարկերի գանձման 

վարչարարության մասով փոփոխությունների 

կատարում 

համապատասխան նորմատիվ իրավական 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցելու 

պահի դրությամբ 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

ակտերի ընդունում (նախարարությունների 

կողմից տրված հրամանների, բացատրական 

գրությունների, հաշվետվությունների և 

հայտարարագրերի ձևերի հաստատում և այլն) 

 

133.1.  Մաքսային միության անդամ պետությունների 

համապատասխան իրավական ակտերի 

ուսումնասիրություն 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

07.02.2014 թ. տեղեկանք 

133.2.  Համապատասխան իրավական ակտերի 

նախագծերի մշակում 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

01.03.2014 թ. համապատասխան 

իրավական ակտերի 

նախագծեր 

134.  Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտեի կողմից «Վճարված 

աննուղղակի հարկերի վերաբերյալ Մաքսային 

միության անդամ պետությունների հարկային 

մարմինների միջև էլեկտրոնային եղանակով 

տեղեկատվության փոխանակման մասին» 

2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի 

արձանագրության դրույթների կիրարկմանն 

առնչվող կազմակերպաիրավական 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

միջոցառումների իրականացում, այդ թվում՝ 

ապրանքների ներկրման և անուղղակի 

հարկերի վճարման վերաբերյալ դիմումների 

լրացման կանոնների և ապրանքների 

ներկրման և անուղղակի հարկերի վճարման 

վերաբերյալ դիմումների ձևերի հաստատում, 

տեղեկատվության փոխանակման 

կազմակերպում 

134.1.  Համապատասխան իրավական ակտի նախագծի 

մշակում 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

28.03.2014 թ. համապատասխան 

իրավական ակտերի 

նախագծեր 

135.  Հայաստանի Հանրապետության և անդամ 

պետությունների միջև անուղղակի հարկերի 

գանձման վերաբերյալ առանձին երկկողմ 

միջազգային պայմանագրերի չեղարկում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցելուց 

հետո 

համաձայնեցված 

ժամկետում 

 

135.1.  Համապատասխան միջազգային պայմանագրերի 

ցանկի կազմում 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

անդամակցելուց 

հետո 

համաձայնեցված 

ժամկետում 

պաշտոնական գրություն՝ 

համապատասխան 

իրավական ակտերի ցանկով 

136. Տեղեկատվական համակարգերի  

տեխնոլոգիական հարթակի ստեղծում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելուց 

առնվազն 1 ամիս 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

(փոխանակվող տեղեկատվության  

կառուցվածքին և ձևին ներկայացվող 

պահանջների համապատասխանեցում, 

ծրագրային ապահովման հետագա ներդրում` 

հաշվի առնելով տեղեկատվության կազմին և 

կառուցվածքին ներկայացվող պահանջները և 

ընդհանուր ձևաչափատրամաբանական 

հսկողությունը) 

առաջ 

 

136.1.  Տեղեկատվական համակարգերի  

տեխնոլոգիական հարթակի ստեղծում 

(փոխանակվող տեղեկատվության  

կառուցվածքին և ձևին ներկայացվող 

պահանջների համապատասխանեցում, 

ծրագրային ապահովման հետագա ներդրում` 

հաշվի առնելով տեղեկատվության կազմին և 

կառուցվածքին ներկայացվող պահանջները և 

ընդհանուր ձևաչափատրամաբանական 

հսկողությունը) 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

30.05.2014 թ.  

137. Վճարված անուղղակի հարկերի գումարների 

վերաբերյալ անդամ պետությունների 

հարկային մարմինների միջև էլեկտրոնային 

եղանակով տեղեկատվության փորձնական 

փոխանակում` տեղեկատվության 

ծածկագրային պաշտպանության միջոցների 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 անդամ  

պետություններ 

Հայաստանի 

անդամակցելուց 

առնվազն 1 ամիս 

առաջ 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

կիրառմամբ 

 

Հանրապետություն 

 

137.1. Վճարված անուղղակի հարկերի գումարների 

վերաբերյալ անդամ պետությունների հարկային 

մարմինների միջև էլեկտրոնային եղանակով 

տեղեկատվության փորձնական փոխանակում` 

տեղեկատվության ծածկագրային 

պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

30.05.2014 թ. տեղեկանք 

 

2.  «Մաքսային միությունում ներկրման մաքսատուրքերի (այլ համարժեք տուրքերի, հարկերի և հավաքագրումների) հաշվեգրման 

և բաշխման կարգը սահմանելու և կիրառելու մասին» 2010 թվականի մայիսի 20-ի համաձայնագրին միանալը 

138.  Ներկրման մաքսատուրքերի բաշխման 

նորմատիվների վերաբերյալ  

առաջարկությունների պատրաստում, անդամ 

պետությունների հետ այդ նորմատիվների 

համաձայնեցում 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 անդամ  

պետություններ 

 Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամիս 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

138.1.  Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

ներկայացուցիչների և անդամ պետությունների 

ներկայացուցիչների հետ քննարկումների 

կազմակերպում  

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

30.01.2014 թ. համապատասխան 

արձանագրություն 

139.  Ներկրման մաքսատուրքերի բաշխման 

նորմատիվների հաշվարկների 

ուսումնասիրություն Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի և 

խորհրդի նիստերի շրջանակներում և դրանց 

հետագա հաստատում Եվրասիական 

տնտեսական բարձրագույն խորհրդի կողմից 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

անդամ  

պետություններ 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

2014 թվականի 

առաջին կիսամյակ 

 

140.  2010 թվականի մայիսի 20-ի համաձայնագրում 

փոփոխություններ կատարելու մասին  

արձանագրության նախագծի պատրաստում 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 անդամ 

պետություններ 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

2014 թվականի 

առաջին կիսամյակ 

 

140.1. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

ներկայացուցիչների և անդամ պետությունների 

ներկայացուցիչների հետ քննարկումների 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

2014 թվականի 

առաջին կիսամյակ 

արձանագրության նախագիծ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

կազմակերպում  

141. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական 
բանկում ներկրման մաքսատուրքերի 
հաշվեգրման և բաշխման համար միասնական 
հաշվի միջոցով մաքսային վճարումներ  
կատարելու կարգի ներմուծում 

Հայաստանի 
Հանրապետություն 

 

անդամակցելուց 
առնվազն 1 ամիս 

առաջ 

 

141.1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական 
բանկում ներկրման մաքսատուրքերի 
հաշվեգրման և բաշխման համար միասնական 
հաշվի միջոցով մաքսային վճարումներ  
կատարելու կարգի ներմուծում 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 
 

ՀՀ կենտրոնական 
բանկ 

01.04.2014 թ. տեղեկանք 

142. 2010 թվականի մայիսի 20-ի համաձայնագրով 
պահանջվող՝ բյուջետային դասակարգման 
ծածկագրերի բացվածք՝ հետևյալ առնչությամբ` 
ներկրման մաքսատուրքերի մուտքերի 
(վերադարձման) գումարներ, այդ թվում՝ ներկրման 
այն մաքսատուրքերի մուտքերի (վերադարձման) 
գումարները, որոնց գծով վճարման 
պարտավորությունները ծագել են նախքան 
Հայաստանի Հանրապետության միանալը 2010 
թվականի մայիսի 20-ի համաձայնագրին  
 

բաշխված ներկրման մաքսատուրքերի 
գումարներ, որոնք փոխանցվել են այլ անդամ 
պետությունների արտարժութային հաշիվներին  
 

բյուջե հաշվեգրված եկամուտների գումարներ, 
որոնք առաջացել են ներկրման մաքսատուրքերի 
գումարների բաշխման արդյունքում  
 

ներկրման մաքսատուրքերի գումարներ, որոնք 
մուտքագրվել են բյուջե` այլ անդամ 

Հայաստանի 
Հանրապետություն 

 
 անդամ 

պետություններ 

անդամակցելու 
պահից 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

պետությունների կողմից 
բյուջե մուտքագրված՝ կետանցի գծով 
տոկոսագումարներ, որոնք սահմանված են 2010 
թվականի մայիսի 20-ի համաձայնագրով  
ներկրման բաշխված մաքսատուրքերի 
գումարներ, որոնց` այլ անդամ պետությունների 
արտարժութային հաշիվներին փոխանցումը 
կասեցված է  

142.1. 2010 թվականի մայիսի 20-ի համաձայնագրով 
պահանջվող՝ բյուջետային դասակարգման 
ծածկագրերի բացվածք՝ հետևյալ առնչությամբ` 
ներկրման մաքսատուրքերի մուտքերի 
(վերադարձման) գումարներ, այդ թվում՝ ներկրման 
այն մաքսատուրքերի մուտքերի (վերադարձման) 
գումարները, որոնց գծով վճարման 
պարտավորությունները ծագել են նախքան 
Հայաստանի Հանրապետության միանալը 2010 
թվականի մայիսի 20-ի համաձայնագրին  
 

բաշխված ներկրման մաքսատուրքերի 
գումարներ, որոնք փոխանցվել են այլ անդամ 
պետությունների արտարժութային հաշիվներին  
 

բյուջե հաշվեգրված եկամուտների գումարներ, 
որոնք առաջացել են ներկրման մաքսատուրքերի 
գումարների բաշխման արդյունքում  
 

ներկրման մաքսատուրքերի գումարներ, որոնք 
մուտքագրվել են բյուջե` այլ անդամ 
պետությունների կողմից 
բյուջե մուտքագրված՝ կետանցի գծով 
տոկոսագումարներ, որոնք սահմանված են 2010 
թվականի մայիսի 20-ի համաձայնագրով  
ներկրման բաշխված մաքսատուրքերի 
գումարներ, որոնց` այլ անդամ պետությունների 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

 

01.03.2014 թ. տեղեկանք 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

արտարժութային հաշիվներին փոխանցումը 
կասեցված է  

143. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի դեկտեմբերի 8-ի N 493 որոշմամբ 

հաստատված՝ ներկրման մաքսատուրքերի 

հաշվառումը հաշվեգրման մեթոդով 

իրականացնելու միասնական սկզբունքների 

մասին կանոնների կիրառում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 

143.1. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի դեկտեմբերի 8-ի N 493 որոշմամբ 

հաստատված՝ ներկրման մաքսատուրքերի 

հաշվառումը հաշվեգրման մեթոդով 

իրականացնելու միասնական սկզբունքների 

մասին կանոնների կիրառում 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

անդամակցելու 

պահից 

տեղեկանք 

144. Գանձապետարանների, կենտրոնական 

մաքսային մարմինների և ազգային 

(կենտրոնական) բանկերի կողմից՝ միջազգային 

պայմանագրերի նախագծերն ուժի մեջ մտնելու 

համար անհրաժեշտ գործողությունների 

կատարում, այդ թվում՝ 

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարության կենտրոնական 

գանձապետարանի կողմից Հայաստանի 

Հանրապետության կենտրոնական բանկում 

միասնական հաշվի բացում՝ ներկրման 

մաքսատուրքերի գումարների հաշվեգրման և 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելուց 

առնվազն 1 ամիս 

առաջ 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի 

Հանրապետության, Հայաստանի 

Հանրապետության և Ռուսաստանի 

Դաշնության բյուջեների միջև բաշխման 

նպատակով  

Հայաստանի Հանրապետության  

կենտրոնական բանկի և Հայաստանի 

Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարության կենտրոնական 

գանձապետարանի միջև՝ Հայաստանի 

Հանրապետության կենտրոնական բանկում 

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության հաշիվների սպասարկման 

մասին միջգերատեսչական համաձայնագրերի 

համապատասխանեցում՝ հաշվի առնելով 2010 

թվականի մայիսի 20–ի համաձայնագրի 

պահանջները 

Անդամ պետությունների գանձապետարանների 

կողմից անդամ պետությունների ազգային 

(կենտրոնական) բանկերում Հայաստանի 

Հանրապետության ազգային արժույթով 

հաշիվների բացում 

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարության կենտրոնական 

գանձապետարանի կողմից Հայաստանի 

Հանրապետության կենտրոնական բանկում 

արտարժույթով (բելառուսական ռուբլի, տենգե, 

ռուսական ռուբլի) հաշիվների բացում 

Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

Հանրապետության և Ռուսաստանի 

Դաշնության գանձապետարանների հետ՝ 

արտարժույթով հաշիվների մասին, ինչպես նաև 

այլ տեղեկությունների փոխանակում, որոնք 

անհրաժեշտ են ներկրման մաքսատուրքերի 

գումարները փոխանցելու համար  

Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի 

Հանրապետության և Ռուսաստանի 

Դաշնության գանձապետարանների հետ 

տեղեկությունների փոխանակման ձևերի 

համաձայնեցում 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու-

թյամբ սահմանված ոչ աշխատանքային օրերի 

մասին տեղեկատվության ներկայացում՝ անդամ 

պետությունների գանձապետարաններին 

Բելառուսի Հանրապետության ազգային բանկի 

հետ բելառուսական ռուբլիով, Ղազախստանի 

Հանրապետության ազգային բանկի հետ 

ղազախական տենգեով և Ռուսաստանի 

Դաշնության կենտրոնական բանկի հետ ռուսական 

ռուբլիով թղթակցային հաշիվների բացման մասին 

միջազգային պայմանագրերի կնքում 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական 

բանկի և անդամ պետությունների ազգային 

(կենտրոնական) բանկերի հետ Հայաստանի 

Հանրապետության ազգային արժույթով 

թղթակցային հաշիվների բացման մասին 

միջազգային պայմանագրերի կնքում 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

144.1. Գանձապետարանների, կենտրոնական 

մաքսային մարմինների և ազգային 

(կենտրոնական) բանկերի կողմից՝ միջազգային 

պայմանագրերի նախագծերն ուժի մեջ մտնելու 

համար անհրաժեշտ գործողությունների 

կատարում, այդ թվում՝ 

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարության կենտրոնական 

գանձապետարանի կողմից Հայաստանի 

Հանրապետության կենտրոնական բանկում 

միասնական հաշվի բացում՝ ներկրման 

մաքսատուրքերի գումարների հաշվեգրման և 

Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի 

Հանրապետության, Հայաստանի 

Հանրապետության և Ռուսաստանի 

Դաշնության բյուջեների միջև բաշխման 

նպատակով  

Հայաստանի Հանրապետության  

կենտրոնական բանկի և Հայաստանի 

Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարության կենտրոնական 

գանձապետարանի միջև՝ Հայաստանի 

Հանրապետության կենտրոնական բանկում 

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության հաշիվների սպասարկման 

մասին միջգերատեսչական համաձայնագրերի 

համապատասխանեցում՝ հաշվի առնելով 2010 

թվականի մայիսի 20–ի համաձայնագրի 

պահանջները 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 
 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

25.02.2014 թ.  տեղեկանք 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

144.2. Անդամ պետությունների գանձապետարանների 

կողմից անդամ պետությունների ազգային 

(կենտրոնական) բանկերում Հայաստանի 

Հանրապետության ազգային արժույթով 

հաշիվների բացում 

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարության կենտրոնական 

գանձապետարանի կողմից Հայաստանի 

Հանրապետության կենտրոնական բանկում 

արտարժույթով (բելառուսական ռուբլի, տենգե, 

ռուսական ռուբլի) հաշիվների բացում 

Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի 

Հանրապետության և Ռուսաստանի 

Դաշնության գանձապետարանների հետ՝ 

արտարժույթով հաշիվների մասին, ինչպես նաև 

այլ տեղեկությունների փոխանակում, որոնք 

անհրաժեշտ են ներկրման մաքսատուրքերի 

գումարները փոխանցելու համար  

Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի 

Հանրապետության և Ռուսաստանի 

Դաշնության գանձապետարանների հետ 

տեղեկությունների փոխանակման ձևերի 

համաձայնեցում 

Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված ոչ 

աշխատանքային օրերի մասին 

տեղեկատվության ներկայացում՝ անդամ 

պետությունների գանձապետարաններին 

 

ՀՀ կենտրոնական 
բանկ 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 
 

01.04.2014 թ.  տեղեկանք 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

Բելառուսի Հանրապետության ազգային բանկի 

հետ բելառուսական ռուբլիով, Ղազախստանի 

Հանրապետության ազգային բանկի հետ 

ղազախական տենգեով և Ռուսաստանի 

Դաշնության կենտրոնական բանկի հետ ռուսական 

ռուբլիով թղթակցային հաշիվների բացման մասին 

միջազգային պայմանագրերի կնքում 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական 

բանկի և անդամ պետությունների ազգային 

(կենտրոնական) բանկերի հետ Հայաստանի 

Հանրապետության ազգային արժույթով 

թղթակցային հաշիվների բացման մասին 

միջազգային պայմանագրերի կնքում 

145. Անդամ պետությունների գանձապետարանների 

միջև ներկրման մաքսատուրքերի հաշվեգրման 

ու բաշխման վերաբերյալ տեղեկությունների` 

էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման 

մեխանիզմի փորձարկում, թերությունների 

վերացում 

անդամ 

պետություններ 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցելուց 

առնվազն 1 ամիս 

առաջ 

 

 

145.1. Անդամ պետությունների գանձապետարանների 

միջև ներկրման մաքսատուրքերի հաշվեգրման 

ու բաշխման վերաբերյալ տեղեկությունների` 

էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման 

մեխանիզմի փորձարկում, թերությունների 

վերացում 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 
 

01.04.2014 թ.  տեղեկանք 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

146. Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ 

իրավական ակտերի և միջգերատեսչական 

համաձայնագրերի համապատասխանեցում 

2010 թվականի մայիսի 20-ի համաձայնագրին 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցելու 

պահից 

 

146.1. Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ 

իրավական ակտերի և միջգերատեսչական 

համաձայնագրերի համապատասխանեցում 

2010 թվականի մայիսի 20-ի համաձայնագրին 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 
 

անդամակցելու 

պահից 

իրավական ակտի նախագիծ 

 

3. «Ներկրման մաքսատուրքերի վճարման հետ կապված տեղեկությունների փոխանակման կարգի մասին» 2011 թվականի հոկտեմբերի 

19-ի արձանագրությանը միանալը 

147. Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

«Ներկրման մաքսատուրքերի վճարման հետ 

կապված տեղեկությունների փոխանակման 

կարգի մասին» 2011 թվականի հոկտեմբերի   

19-ի արձանագրությանը 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելու 

օրվանից 

 

147.1. Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

«Ներկրման մաքսատուրքերի վճարման հետ 

կապված տեղեկությունների փոխանակման 

կարգի մասին» 2011 թվականի հոկտեմբերի   

19-ի արձանագրությանը 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելու 

օրվանից 

արձանագրություն 

 

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

4. «Մաքսային միության մաքսային սահմանով կանխիկ դրամական միջոցների և (կամ) դրամական գործիքների 

տեղափոխման ժամանակ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման (լվացման) և 

ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ հակազդման միջոցների ապահովման մասին» 2011 թվականի դեկտեմբերի 19–ի 

պայմանագրին միանալը 

148. Ֆիզիկական անձանց կողմից  Հայաստանի 

Հանրապետության սահմանով արժույթի և 

(կամ) դրամական գործիքների տեղափոխման 

վերաբերյալ տվյալների բազայի ստեղծում` 

«Կանխիկ գումարների և (կամ) դրամական 

գործիքների  հայտարարագրում» նշված 

տվյալների հիման վրա  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 

148.1.  Ֆիզիկական անձանց կողմից  Հայաստանի 

Հանրապետության սահմանով արժույթի և (կամ) 

դրամական գործիքների տեղափոխման 

վերաբերյալ տվյալների բազայի ստեղծում` 

«Կանխիկ գումարների և (կամ) դրամական 

գործիքների  հայտարարագրում» նշված 

տվյալների հիման վրա  

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

 

30.04.2014 թ. ՀՀ կենտրոնական բանկում 

նման տվյալների բազայի 

առկայություն 

149. Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ 

իրավական ակտերի համապատասխանեցում 

2011 թվականի դեկտեմբերի 19–ի  

պայմանագրին 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից  

 

149.1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության ՀՀ կենտրոնական 03.02.2014 թ. ՀՀ օրենսդրության և 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

վերլուծություն` «Մաքսային միության մաքսային 

սահմանով կանխիկ դրամական միջոցների և 

(կամ) դրամական գործիքների տեղափոխման 

ժամանակ հանցավոր ճանապարհով ստացված 

եկամուտների օրինականացման (լվացման) և 

ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ 

հակազդման միջոցների ապահովման մասին» 

2011 թվականի դեկտեմբերի 19–ի պայմանագրի 

դրույթներին Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրության համապատասխանությունը 

պարզելու նպատակով 

 

բանկ 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

պայմանագրի դրույթների 

համեմատական 

վերլուծության մասին 

տեղեկանք 

149.2. Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում 

անհրաժեշտ փոփոխությունների ներկայացում 

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարություն 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

01.03.2014 թ. պաշտոնական գրություն` կից 

ներկայացված 

համապատասխան 

փոփոխություններով 

149.3. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական 

բանկի կողմից Հայաստանի Հանրապետության 

ենթաօրենսդրական ակտերում անհրաժեշտ 

փոփոխությունների կատարում 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 
 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

 

30.04.2014 թ. ենթաօրենսդրական ակտեր 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

5. «Մաքսային միության մաքսային սահմանով ֆիզիկական անձանց կողմից կանխիկ դրամական միջոցների և (կամ) դրամական 

գործիքների տեղափոխման կարգի մասին» 2010 թվականի հուլիսի 5–ի  պայմանագրին միանալը 
 

150. Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ 

իրավական ակտերի համապատասխանեցում 

2010 թվականի հուլիսի 5–ի  պայմանագրին 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցելու 

պահից  

 

 

150.1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության 

վերլուծություն` «Մաքսային միության մաքսային 

սահմանով ֆիզիկական անձանց կողմից 

կանխիկ դրամական միջոցների և (կամ)  

դրամական գործիքների տեղափոխման կարգի 

մասին» 2010 թվականի հուլիսի 5–ի 

պայմանագրին Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրության համապատասխանությունը 

պարզելու նպատակով  

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

03.02.2014 թ. ՀՀ օրենսդրության և 

պայմանագրի դրույթների 

համեմատական 

վերլուծության մասին 

տեղեկանք 

150.2.  Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում 

անհրաժեշտ փոփոխությունների ներկայացում 

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարություն 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

01.03.2014 թ. պաշտոնական գրություն` կից 

ներկայացված 

համապատասխան 

փոփոխություններով 

150.3.  Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական 

բանկի կողմից Հայաստանի Հանրապետության 

ենթաօրենսդրական ակտերում անհրաժեշտ 

փոփոխությունների կատարում 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 
 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

30.04.2014 թ. ենթաօրենսդրա- 

կան ակտեր 



 

IX. Վիճակագրության ոլորտ 

NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

151. Հայաստանի Հանրապետության լիազոր 

մարմինների  գործառույթների սահմանում՝  

նորմատիվ իրավական ակտի ընդունման 

միջոցով (գործող նորմատիվ իրավական 

ակտում փոփոխությունների կատարման 

միջոցով) արտաքին առևտրի 

վիճակագրության և ապրանքների փոխադարձ 

առևտրի վիճակագրության տվյալների 

կազմման, վարման, տարածման և օրենսդիր,  

գործադիր իշխանությանը և Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովին դրանց 

տրամադրման գծով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

մինչև 

անդամակցելը 

 

151.1.  Հայաստանի Հանրապետության լիազոր 

մարմինների  գործառույթների սահմանում՝  

նորմատիվ իրավական ակտի ընդունման 

միջոցով (գործող նորմատիվ իրավական ակտում 

փոփոխությունների կատարման միջոցով) 

արտաքին առևտրի վիճակագրության և 

ապրանքների փոխադարձ առևտրի 

վիճակագրության տվյալների կազմման, 

վարման, տարածման և օրենսդիր,  գործադիր 

իշխանությանը և Եվրասիական տնտեսական 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

ՀՀ ազգային 

վիճակագրական 

ծառայություն 

30.04.2014 թ. Փաստաթուղթը գտնվում է 

քննարկման փուլում` 

ընդունման 

անհրաժեշտությամբ 

պայմանավորված։  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

հանձնաժողովին դրանց տրամադրման գծով 

 

152. Մաքսային միության անդամ պետությունների 

հետ Հայաստանի Հանրապետության 

փոխադարձ առևտրի գծով պետական 

վիճակագրական դիտարկումների 

կազմակերպում` անդամ պետությունների հետ 

Հայաստանի Հանրապետության փոխադարձ 

առևտրի ոլորտում պետական վիճակագրական 

դիտարկումների կազմակերպմանն ուղղված 

միջոցառումների ծրագրի 

նախապատրաստման և իրականացման 

միջոցով (հաշվի առնելով փոխադարձ առևտրի 

վիճակագրության ոլորտում առկա Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի իրավանորմատիվային բազան, 

ինչպես նաև անդամ պետությունների փորձը` 

դրա իրացման գծով), վիճակագրական 

գործիքակազմի մշակում և հաստատում,  

Հայաստանի Հանրապետության պետական 

մարմինների ներգրավում փոխադարձ առևտրի 

ոլորտում պետական վիճակագրական 

դիտարկումների կազմակերպմանն ուղղված 

միջոցառումներում 

 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

մինչև 

անդամակցելը 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

152.1.  Մաքսային միության անդամ պետությունների 

հետ Հայաստանի Հանրապետության 

փոխադարձ առևտրի գծով պետական 

վիճակագրական դիտարկումների 

կազմակերպում` անդամ պետությունների հետ 

Հայաստանի Հանրապետության փոխադարձ 

առևտրի ոլորտում պետական վիճակագրական 

դիտարկումների կազմակերպմանն ուղղված 

միջոցառումների ծրագրի նախապատրաստման 

և իրականացման միջոցով (հաշվի առնելով 

փոխադարձ առևտրի վիճակագրության ոլորտում 

առկա Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի իրավանորմատիվային 

բազան, ինչպես նաև անդամ պետությունների 

փորձը` դրա իրացման գծով), վիճակագրական 

գործիքակազմի մշակում և հաստատում,  

Հայաստանի Հանրապետության պետական 

մարմինների ներգրավում փոխադարձ առևտրի 

ոլորտում պետական վիճակագրական 

դիտարկումների կազմակերպմանն ուղղված 

միջոցառումներում 
 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

ՀՀ ազգային 

վիճակագրական 

ծառայություն 

30.04.2014 թ. (եթե 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ  

աշխատողների՝ 

սույն թվականի 

հունվարի 20-ից 

նախատեսվող 

մոսկովյան 

քննարկումների 

արդյունքում այլ 

հանգամանքներ 

չառաջանան)   

Փաստաթուղթը գտնվում է 

քննարկման փուլում։ 

153. Հայաստանի Հանրապետության ազգային 

վիճակագրական ծառայության, Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն 

առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի և 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

մինչև 

անդամակցելը, 

այնուհետ՝ 

կանոնավոր 

կերպով 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

վիճակագրական ստորաբաժանման 

ներկայացուցիչների հետ վիճակագրական 

հարցերով՝ ներառյալ արտաքին առևտրի 

վիճակագրության և ապրանքների փոխադարձ 

առևտրի վիճակագրության վերաբերյալ 

խորհրդատվությունների և հանդիպումների 

կազմակերպում 

հանձնաժողով 

153.1.  Հայաստանի Հանրապետության ազգային 

վիճակագրական ծառայության, Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 

պետական եկամուտների կոմիտեի և 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

վիճակագրական ստորաբաժանման 

ներկայացուցիչների հետ վիճակագրական 

հարցերով՝ ներառյալ արտաքին առևտրի 

վիճակագրության և ապրանքների փոխադարձ 

առևտրի վիճակագրության վերաբերյալ 

խորհրդատվությունների և հանդիպումների 

կազմակերպում  

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

ՀՀ ազգային 

վիճակագրական 

ծառայություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

պարբերաբար`  

2014 թ. 

փետրվարից սկսած 

 



 

Բաժին «Միասնական տնտեսական տարածք» 

 

X. Արդյունաբերության ոլորտ 

1. «Արդյունաբերական սուբսիդիաներ տրամադրելու միասնական կանոնների մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրին միանալը 

NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

154.  Ծանոթացում արդյունաբերության 

սուբսիդավորմանն ուղղված գործող պետական  

ծրագրերին, ներառյալ՝ դրանց իրականացման 

կանոններին ու կարգին: 

 

Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրության մեջ փոփոխություններ 

կատարելու նպատակահարմարության և (կամ) 

անհրաժեշտության ուսումնասիրություն և 

գնահատում` դրա համապատասխանությունը  

2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

համաձայնագրի դրույթներին ապահովելու 

նպատակով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 4 ամսվա 

ընթացքում 

 

154.1. Հայաստանի Հանրապետության այն իրավական 

ակտերի ցանկի պատրաստում, որոնցում 

անհրաժեշտ կլինի կատարել փոփոխություններ՝ 

այդ ակտերը «Արդյունաբերական սուբսիդիաներ 

տրամադրելու միասնական կանոնների մասին» 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

30.03.2014 թ. 

 

իրակավական ակտերի ցանկ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի 

դրույթների պահանջներին 

համապատասխանեցնելու նպատակով 

 

154.2. 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի 

դրույթների պահանջներին 

համապատասխանեցնելու նպատակով 

Հայաստանի Հանրապետության իրավական 

ակտերում համապատասխան փոփոխություններ 

կատարելու նպատակահարմարության 

ուսումնասիրություն և գնահատում 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

15.04. 2014 թ. տեղեկանք 

154.3. Արդյունաբերական սուբսիդիաներ տրամադրելու 

վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

իրավական ակտերում փոփոխություններ 

կատարելու վերաբերյալ նախագծերի մշակում 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 
 

ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 
 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 
 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

30.04. 2014 թ. 

 

իրավական ակտերի 

նախագծեր 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

154.4. Իրավական ակտերի նախագծերի քննարկում 

գործադիր իշխանության պետական մարմինների 

և հասարակության հետ 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

մայիս-հունիս 2014 թ. 

 

իրավական ակտերի 

նախագծեր 

154.5.  Իրավական ակտերի նախագծերի տրամադրում 

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանը և Եվրասիական տնտեսական 

կոմիտեին 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

հուլիս-օգոստոս  

2014 թ. 

իրավական ակտերի 

նախագծեր 

155. Ծանոթացում ԱՀԿ-ի «Սուբսիդիաների և 

փոխհատուցման միջոցների մասին» 

համաձայնագրով արդյունաբերական 

սուբսիդիաների առնչությամբ ստանձնած 

պարտավորությունների իրականացման մասով 

Հայաստանի Հանրապետության փորձի, 

ինչպես նաև Հայաստանի 

Հանրապետությունում տեղեկությունների 

հավաքագրման, ամփոփման և դրանք ԱՀԿ 

ներկայացնելու մասով իրականացվող 

աշխատանքների հետ։  

 
2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

համաձայնագրի շրջանակներում Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 4 ամսվա 

ընթացքում 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

պարտավորությունների վրա՝ ԱՀԿ 

շրջանակներում Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած առանձին 

պարտավորությունների ունեցած ազդեցության 

գնահատում 

 

155.1. Սուբսիդիաների և փոխհատուցման 

միջոցառումների մասով ԱՀԿ համաձայնագրի 

կիրառման, ինչպես նաև համապատասխան 

տեղեկությունների հավաքագրման, ամփոփման և 

ԱՀԿ ներկայացման փորձի վերլուծություն 

 

2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի 

շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 

ստանձնած պարտավորությունների վրա՝ ԱՀԿ 

շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 

ստանձնած առանձին պարտավորությունների 

ունեցած ազդեցության գնահատում 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

30.04. 2014 թ. տեղեկանք 

156. Հայաստանի Հանրապետության իրավասու 

մարմինների աշխատակիցների ծանոթացում 

արդյունաբերական սուբսիդիաների 

տրամադրման առանձնահատկություններին և 

կանոններին, որոնք սահմանվել են 2010 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 4 ամսվա 

ընթացքում 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

156.1. Հայաստանի Հանրապետության իրավասու 

մարմինների աշխատակիցների այցելությունների 

կազմակերպում՝ 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

համաձայնագրով սահմանված 

արդյունաբերական սուբսիդիաների 

տրամադրման առանձնահատկություններին և 

կանոններին ծանոթանալու նպատակով 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

30.04. 2014 թ. տեղեկանք 

 
2. Անդամ պետությունների հետ Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերական համագործակցության հիմնական 

ուղղությունների մշակումը 

 

157. Արդյունաբերության ոլորտում Հայաստանի 

Հանրապետության ծրագրային փաստաթղթերի 

և գործող ռազմավարությունների 

վերլուծություն՝ Հայաստանի 

Հանրապետության արդյունաբերության 

զարգացման ազգային գերակայությունները 

սահմանելու և Մաքսային միության ու 

Միասնական տնտեսական տարածքի և 

Հայաստանի Հանրապետության միջև 

արդյունաբերական համագործակցության 

համար առաջնահերթ տնտեսության ոլորտների 

մասով հետագա որոշումներն ընդունելու 

նպատակով 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

2014 թ.  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 

157.1. Արդյունաբերության ոլորտում Հայաստանի 

Հանրապետության ծրագրային փաստաթղթերի և 

գործող ռազմավարությունների ցանկի սահմանում 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

օգոստոս, 2014 թ. ծրագրային փաստաթղթերի 

ցանկ 

157.2. Արդյունաբերության զարգացման 

գերակայությունների որոշման և Մաքսային 

միության ու Միասնական տնտեսական տարածքի 

և Հայաստանի Հանրապետության միջև 

արդյունաբերության ոլորտում հետագա 

համագործակցության վերաբերյալ 

առաջարկությունների մշակում՝ որոշում 

կայացնելու նպատակով  

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 հոկտեմբեր, 2014 թ. առաջարկությունների փաթեթ 

158. Արդյունաբերության ճյուղերում կիրառական 

հետազոտությունների իրականացման 

նպատակով գիտության և տեխնիկայի 

ոլորտներում համագործակցության հնարավոր 

մեխանիզմների ուսումնասիրություն 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

2014 թ.  

158.1. Համագործակցության հնարավոր մեխինազմների 

ուսումնասիրությունների հիման վրա 

առաջարկությունների մշակում՝  

համագործակցության զարգացման ուղղությամբ 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

հոկտեմբեր, 2014 թ. առաջարկությունների փաթեթ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 

ՀՀ կրթության և 

գիտության 

նախարարություն 

 

159. Արդյունաբերական համագործակցության 

խորացման նպատակով Հայաստանի 

Հանրապետության և անդամ պետությունների 

արդյունաբերական ոլորտներում առկա 

համագործակցական կապերի վերլուծություն՝ 

համագործակցության զարգացման համար 

հեռանկարային արդյունաբերական ճյուղերը 

բացահայտելու նպատակով 

 

Արդյունաբերության ոլորտներում 

համագործակցության  մասով վարչարարական 

և այլ խոչընդոտների բացահայտման 

վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

2014 թ.  

159.1. Արդյունաբերության ոլորտներում Հայաստանի 

Հանրապետության և Մաքսային միության միջև 

առկա համագործակցական կապերի 

ուսումնասիրություն՝ այդ ոլորտներն ի հայտ 

բերելու և հեռանկարային ուղղություններով  

համագործակցության զարգացմանը խոչընդոտող 

հանգամանքները վերացնելու  նպատակով 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

 

հոկտեմբեր, 2014 թ. առաջարկությունների փաթեթ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 ՀՀ կրթության և 

գիտության 

նախարարություն 

 

XI. Ագրոարդյունաբերական համալիրի ոլորտ 

NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

160. Հայաստանի Հանրապետության 

ագրոարդյունաբերական համալիրի 

զարգացման, գյուղատնտեսական 

ապրանքների և սննդամթերքի արտաքին 

առևտրի կառուցվածքի, այդ թվում` անդամ 

պետությունների հետ արտաքին առևտրի 

կառուցվածքի վերլուծություն 2011-2013 

թվականներն ընդգրկող ժամանակահատվածի 

համար 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 2 ամսվա 

ընթացքում 

 

 

160.1.  Հայաստանի Հանրապետության 

ագրոարդյունաբերական համալիրի 

զարգացման, գյուղատնտեսական ապրանքների 

և սննդամթերքի արտաքին առևտրի 

կառուցվածքի, այդ թվում` անդամ 

պետությունների հետ արտաքին առևտրի 

կառուցվածքի վերլուծություն 2011-2013 

թվականներն ընդգրկող ժամանակահատվածի 

համար 

 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

28.02.2014 թ. 

 

2011-2013 թթ. 

ժամանակահատվածի  

համար ՀՀ 

ագրոարդյունաբերական 

համալիրի զարգացման, 

գյուղատնտեսական 

ապրանքների արտաքին 

առևտրի կառուցվածքի, այդ 

թվում` Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

տարածքի անդամ 

պետությունների հետ 

արտաքին առևտրի, 

վերլուծության 

հաշվետվություն 

 

161. Հայաստանի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության պետական աջակցության 

իրականացման ուսումնասիրության 

պատրաստում 2010-2013 թվականներն 

ընդգրկող ժամանակահատվածի համար 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 2 ամսվա 

ընթացքում 

 

 

161.1.  Հայաստանի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության պետական աջակցության 

իրականացման ուսումնասիրության 

պատրաստում 2010-2013 թվականներն 

ընդգրկող ժամանակահատվածի համար 

 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

28.02.2014 թ. 

 

2010-2013 թթ. 

ժամանակահատվածի  

համար ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

պետական աջակցության 

իրականացման վերլուծության 

տեղեկատվություն 

162. Հայաստանի Հանրապետության և անդամ 

պետությունների միջև գյուղատնտեսության 

ոլորտի վերլուծական և վիճակագրական 

տվյալների փոխանակման միջոցառումների 

ապահովում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

անդամակցելու 

պահից 

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

162.1. Հայաստանի Հանրապետության և անդամ 

պետությունների միջև գյուղատնտեսության 

ոլորտի վերլուծական և վիճակագրական 

տվյալների փոխանակման միջոցառումների 

ապահովում 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

2014 թ. 

 

ՀՀ և անդամ պետությունների 

միջև գյուղատնտեսության 

ոլորտի վերլուծական և 

վիճակագրական տվյալների 

փոխանակման 

նախապատրաստում 

163. Գյուղատնտեսության ոլորտում Մաքսային 

միության ու Միասնական տնտեսական 

տարածքի անդամ չհանդիսացող 

պետությունների և Հայաստանի 

Հանրապետության միջև կնքված երկկողմ և 

բազմակողմ համաձայնագրերի կիրառման 

խնդրի և Մաքսային միությանը և Միասնական 

տնտեսական տարածքին Հայաստանի 

Հանրապետության անդամակցելուց հետո 

գյուղատնտեսության ոլորտի վրա դրանց 

ունեցած ազդեցության ուսումնասիրություն 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամսվա 

ընթացքում 

 

 

163.1.  Գյուղատնտեսության ոլորտում Մաքսային 

միության ու Միասնական տնտեսական 

տարածքի անդամ չհանդիսացող 

պետությունների և Հայաստանի 

Հանրապետության միջև կնքված երկկողմ և 

բազմակողմ համաձայնագրերի կիրառման 

խնդրի և Մաքսային միությանը և Միասնական 

տնտեսական տարածքին Հայաստանի 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

31.03.2014 թ. 

 

գյուղատնտեսության  

ոլորտում ՀՀ և ՄՄ և 

Միասնական տնտեսական 

տարածքի անդամ 

չհանդիսացող 

պետությունների միջև կնքված 

երկկողմ և բազմակողմ 

համաձայնագրերի կիրառման 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

Հանրապետության անդամակցելուց հետո 

գյուղատնտեսության ոլորտի վրա դրանց 

ունեցած ազդեցության ուսումնասիրություն 

 

խնդրի ուսումնասիրություն և 

ՄՄ և Միասնական 

տնտեսական տարածքին 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

անդամակցելուց հետո 

գյուղատնտեսության ոլորտի 

վրա դրանց ունեցած 

ազդեցության վերծության 

վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

 

163.2. Հայաստանի Հանրապետության և Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի անդամ չհանդիսացող 

պետությունների միջև կնքված երկկողմ և 

բազմակողմ համաձայնագրերի վերլուծություն 

 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

28.02.2014 թ. 

 

տեղեկանք 

163.3. Հայաստանի Հանրապետության և Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի անդամ չհանդիսացող 

պետությունների միջև կնքված երկկողմ և 

բազմակողմ համաձայնագրերի ազդեցության 

վերլուծություն` Մաքսային միությանը և 

Միասնական տնտեսական տարածքին 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

31.03.2014 թ. 

 

տեղեկանք 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

Հայաստանի Հանրապետության 

անդամակցելուց հետո 

 

164. Ագրոարդյունաբերական համալիրի ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ 

իրավական ակտերի ցանկի սահմանում, 

որոնցում անհրաժեշտ կլինի 

փոփոխություններ կատարել` Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի իրավապայմանագրային բազայի 

հետ դրանք համապատասխանեցնելու 

նպատակով 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամսվա 

ընթացքում 

 

 

164.1. Ագրոարդյունաբերական համալիրի ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ 

իրավական ակտերի ցանկի սահմանում, 

որոնցում անհրաժեշտ կլինի փոփոխություններ 

կատարել` Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի իրավապայմանագրային 

բազայի հետ դրանք համապատասխանեցնելու 

նպատակով 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

31.03.2014 թ. 

 

ագրոարդյունաբերական 

համալիրի ոլորտում ՀՀ 

նորմատիվ իրավական 

ակտերի ցանկի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն, որոնցում 

անհրաժեշտ կլինի 

փոփոխություն կատարել` 

դրանք ՄՄ և Միասնական 

տնտեսական տարածքի 

իրավապայմանագրային 

բազայի հետ 

համապատասխանեցնելու 

նպատակով 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 

165. Հայաստանի Հանրապետության 

ագրոարդյունաբերական համալիրի ոլորտում 

համագործակցության հարցերով 

խորհրդակցությունների և հանդիպումների 

իրականացում 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

անդամակցելու 

պահից 

 

 

165.1. Հայաստանի Հանրապետության 

ագրոարդյունաբերական համալիրի ոլորտում 

համագործակցության հարցերով 

խորհրդակցությունների և հանդիպումների 

իրականացում 

 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

2014 թ. 

 

տեղեկանք 

166. Հայաստանի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության պետական աջակցության 

վերաբերյալ ծանուցումների պատրաստմանն 

ուղղված միջոցառումների իրականացում՝ 

«Գյուղատնտեսության պետական 

աջակցության միասնական կանոնների 

մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

համաձայնագրի 7-րդ հոդվածի իրականացման 

նպատակով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցելու 

պահից 

 

 

166.1.  Հայաստանի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության պետական աջակցության 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

անդամակցելու 

պահից 

ՀՀ գյուղատնտեսության 

պետական աջակցության 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

վերաբերյալ ծանուցումների պատրաստմանն 

ուղղված միջոցառումների իրականացում՝ 

«Գյուղատնտեսության պետական աջակցության 

միասնական կանոնների մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի 7-րդ հոդվածի 

իրականացման նպատակով 

 

նախարարություն  վերաբերյալ 

տեղեկությունների 

նախապատրաստում 

166.2.  ՀՀ գյուղատնտեսության պետական 

աջակցության վերաբերյալ տեղեկությունների 

պատրաստում 

 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

 տեղեկանք 

166.3.   «Գյուղատնտեսության պետական աջակցության 

միասնական կանոնների մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի 7-րդ հոդվածի 

իրականացմանը մասնակցություն 

ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

 տեղեկանք 

 

XII. Բնական մենաշնորհների ոլորտ 

NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

167.  Բնական մենաշնորհների ոլորտում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

հետ փոխգործակցող՝ Հայաստանի 

Հանրապետության գործադիր իշխանության 

մարմնի սահմանում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից մեկ 

ամսվա ընթացքում 

 

 



 

167.1.  Բնական մենաշնորհների ոլորտում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ 

փոխգործակցող՝ Հայաստանի 

Հանրապետության գործադիր իշխանության 

մարմնի սահմանում 

ՀՀ 

հակամենաշնորհային 

կարգավորման 

աշխատանքային 

խումբ 

 

24.01.2014 թ. պաշտոնական գրություն, 

որում նշված է ՀՀ գործադիր 

իշխանության մարմինը 

168.  «Բնական մենաշնորհ ունեցող սուբյեկտների 

գործունեության կարգավորման միասնական 

սկզբունքների և կանոնների մասին»  2010 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրին 

Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելու 

օրվանից 

 

 

168.1. 

 

 «Բնական մենաշնորհ ունեցող սուբյեկտների 

գործունեության կարգավորման միասնական 

սկզբունքների և կանոնների մասին» 2010 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրին 

Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

ՀՀ հանրային 

ծառայությունները 

կարգավորող 

հանձնաժողով 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելու 

օրվանից 

 

 

169.  Բնական մենաշնորհ ունեցող սուբյեկտների 

գործունեության կարգավորման ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ 

իրավական ակտերի ցանկի սահմանում, 

որոնցում անհրաժեշտ կլինի 

փոփոխություններ կատարել՝ Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի իրավապայմանագրային բազային 

դրանք համապատասխանեցնելու նպատակով 

(տվյալ ոլորտում օրենսդրության 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամսվա 

ընթացքում 

 

 



ներդաշնակեցման համար համապատասխան 

միջոցների իրականացման հերթականության 

սահմանմամբ) 

 

169.1.  Բնական մենաշնորհ ունեցող սուբյեկտների 

գործունեության կարգավորման ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության իրավական 

ակտերի ցանկի սահմանում, որոնցում 

անհրաժեշտ կլինի փոփոխություններ կատարել՝ 

Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի իրավապայմանագրային 

բազային դրանք համապատասխանեցնելու 

նպատակով 

(տվյալ ոլորտում օրենսդրության 

ներդաշնակեցման համար համապատասխան 

միջոցների իրականացման հերթականության 

սահմանմամբ) 

 

ՀՀ հանրային 

ծառայությունները 

կարգավորող 

հանձնաժողով 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ էներգետիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ տրանսպորտի և 

կապի 

նախարարություն  

15.03.2014 թ. տեղեկանք 

 



 

XIII. Էներգետիկայի ոլորտ 
 

NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

170. Էներգետիկայի ոլորտում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի հետ 

փոխգործակցող՝ Հայաստանի 

Հանրապետության գործադիր իշխանության 

պետական մարմնի սահմանում  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամսվա 

ընթացքում 

 

 

170.1. Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության որոշում՝ Հայաստանի 

Հանրապետության էներգետիկայի և բնական 

պաշարների նախարարությունը որպես 

էներգետիկայի ոլորտում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի հետ 

փոխգործակցող՝ Հայաստանի 

Հանրապետության գործադիր իշխանության 

լիազոր մարմին ճանաչելու վերաբերյալ  

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն 

մինչև 14.02.2014 թ. ՀՀ կառավարության որոշում 

(որոշման թարգմանությունն 

ուղարկվում է ԵՏՀ) 

171.  Հայաստանի Հանրապետության  լիազորված 

կազմակերպությունների համար  

էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում բնական 

մենաշնորհների ծառայությունների 

հասանելիության ապահովման պայմանների 

վերլուծություն՝ հաշվի առնելով այլ անդամ 

պետությունների հետ ընդհանուր սահմանի 

բացակայությունը   

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

 

մինչև 

անդամակցելը 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

171.1.  Հայաստանի Հանրապետության լիազորված 

կազմակերպությունների համար 

էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում բնական 

մենաշնորհների սուբյեկտների ծառայությունների 

հասանելիության  ապահովման պայմանների 

համեմատական վերլուծության վերաբերյալ 

տեղեկանքի պատրաստում՝ հաշվի առնելով այլ  

անդամ պետությունների հետ ընդհանուր 

սահմանի բացակայությունը   

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

մինչև 14.02.2014 թ.  

 

 

տեղեկանք 

 

171.2.  Տեղեկանքի համաձայնեցում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի էներգետիկայի 

մասով ենթախմբի հետ 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

մինչև 25.02.2014 թ. 

 

 

տեղեկանք 

 

 

 

171.3.  Էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում բնական 

մենաշնորհների ծառայությունների 

հասանելիության ապահովման համար 

Հայաստանի Հանրապետության լիազորված 

կազմակերպության որոշում 

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

մինչև 14.02.2014 թ. 

 

 

որոշման նախագիծ 

171.4.  Էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում բնական 

մենաշնորհների սուբյեկտների ծառայությունների 

հասանելիության ապահովման պայմանների 

նախապատրաստման միջոցառումների ծրագրի 

հաստատում 

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

մինչև 07.03.2014 թ. 

 

միջոցառումների ծրագիր 

171.5.   «էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում բնական 

մենաշնորհների սուբյեկտների ծառայությունների 

հասանելիության ապահովման` ներառյալ 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

անդամակցելուց 

հետո 

 

միջոցառումների ծրագիր 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

գնագոյացման և սակագնային 

քաղաքականության հիմքերի մասին» 2010 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի 

շրջանակներում իրականացվող միջոցառումների 

արդիականացում՝ հաշվի առնելով մյուս անդամ 

պետությունների հետ ընդհանուր սահմանի 

բացակայությունը  

 

 

 

171.6. Հայաստանի Հանրապետության լիազորված 

կազմակերպության՝ էլեկտրաէներգետիկայի 

ոլորտում բնական մենաշնորհների 

ծառայությունների հասանելիության ապահովում 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

 

անդամակցելուց 

հետո՝ 

էներգահամա-

կարգի զուգահեռ 

աշխատանքի 

ռեժիմում 

 

տեղեկանք 

 

172.  Էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում Հայաստանի 

Հանրապետության և Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ 

չհանդիսացող պետությունների միջև կնքված 

երկկողմ և բազմակողմ համաձայնագրերի, 

ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության  

տնտեսավարող սուբյեկտների և Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի անդամ չհանդիսացող 

պետությունների տնտեսավարող սուբյեկտների 

միջև կնքված համաձայնագրերի 

(պայմանագրերի) և դրանց՝ 

«Էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում բնական 

մենաշնորհների ծառայությունների 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

 

մինչև 

անդամակցելը 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

հասանելիության ապահովման` ներառյալ 

գնագոյացման և սակագնային 

քաղաքականության հիմքերի մասին» 2010 

թվականի նոյեմբերի 19–ի համաձայնագրի 

իրականացման վրա ունեցած ազդեցության 

վերլուծություն   

 

172.1. Էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում Հայաստանի 

Հանրապետության և Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ 

չհանդիսացող պետությունների միջև կնքված 

երկկողմ և բազմակողմ համաձայնագրերի,  

ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության  

տնտեսավարող սուբյեկտների և Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի անդամ չհանդիսացող 

պետությունների տնտեսավարող սուբյեկտների 

միջև կնքված համաձայնագրերի 

(պայմանագրերի) ցանկի կազմում 

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

մինչև 14.02.2014 թ. 

 

 

տեղեկանք 

 

 

172.2.  Էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում Հայաստանի 

Հանրապետության և Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ 

չհանդիսացող պետությունների միջև կնքված 

երկկողմ և բազմակողմ համաձայնագրերի,  

ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության  

տնտեսավարող սուբյեկտների և Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի անդամ չհանդիսացող 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

մինչև 14.03.2014 թ. 

 

 

տեղեկանք 

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

պետությունների տնտեսավարող սուբյեկտների 

միջև կնքված համաձայնագրերի  

(պայմանագրերի) և դրանց՝  

«Էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում բնական 

մենաշնորհների ծառայությունների 

հասանելիության ապահովման` ներառյալ 

գնագոյացման և սակագնային 

քաղաքականության հիմքերի մասին» 2010 

թվականի նոյեմբերի 19-ի համաձայնագրի 

իրականացման վրա ունեցած ազդեցության 

վերլուծություն՝ Հայաստանի Հանրապետության 

և Մաքսային միության անդամ  պետությունների 

էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի 

զուգահեռ աշխատանքի պայմաններում 

 

 

172.3.  Էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում Հայաստանի 

Հանրապետության և Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ 

չհանդիսացող պետությունների միջև կնքված 

երկկողմ և բազմակողմ համաձայնագրերի,  

ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության  

տնտեսավարող սուբյեկտների և Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի անդամ չհանդիսացող 

պետությունների տնտեսավարող սուբյեկտների 

միջև կնքված համաձայնագրերի 

(պայմանագրերի) և դրանց՝ 

«Էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում բնական 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

 

մինչև 31.03.2014 թ. 

 

արձանագրություն 

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

մենաշնորհների ծառայությունների 

հասանելիության ապահովման` ներառյալ 

գնագոյացման և սակագնային 

քաղաքականության հիմքերի մասին» 2010 

թվականի նոյեմբերի 19-ի համաձայնագրի 

իրականացման վրա ունեցած ազդեցության 

վերլուծություն՝ Հայաստանի Հանրապետության 

և ՄՄ անդամ պետությունների 

էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի 

զուգահեռ աշխատանքի պայմաններում՝ 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

էներգետիկայի մասով ենթախմբի հետ 

 

 

 

173. Էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտը կարգավորող՝ 

Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրության ներդաշնակեցում 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

 

անդամակցելուց 

հետո 

 

174. Հայաստանի Հանրապետության  նորմատիվ 

իրավական ակտերի ցանկի սահմանում, 

որոնցում անհրաժեշտ կլինի 

փոփոխություններ կատարել՝ Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի իրավապայմանագրային բազայի 

հետ դրանք համապատասխանեցնելու 

նպատակով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամսվա 

ընթացքում 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

173, 

174.1. 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովից 

անդամ պետությունների՝ էլեկտրաէներգետիկայի 

սուբյեկտների գործունեության կարգավորման 

ոլորտում գործող նորմատիվ իրավական 

ակտերի (որոնք ներառում են տեխնիկական 

կանոնակարգեր և շուկայի կանոններ) ստացում 

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն  

 

20.02.2014 թ. 

 

 

ԵՏՀ գրություն 

 

 

173, 

174.2. 

Հայաստանի Հանրապետության  գործող 

նորմատիվ իրավական ակտերի (որոնք 

ներառում են տեխնիկական կանոնակարգեր և 

շուկայի կանոններ) և Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի կողմից 

ներկայացված նորմատիվ իրավական ակտերի 

համապատասխանության համեմատական 

վերլուծություն 

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

10.03.2014 թ. 

 

 

տեղեկանք 

 

173, 

174.3. 

Նորմատիվ իրավական ակտերի (որոնք 

ներառում են ՀՀ տեխնիկական կանոնակարգեր 

և շուկայի կանոններ, որոնցում անհրաժեշտ է 

կատարել փոփոխություններ) ցանկի համաձայ-

նեցում՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնա-

ժողովի էներգետիկայի գծով ենթախմբի հետ 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

 

25.03.2014 թ. 

 

 

արձանագրություն 

 

173, 

174.4. 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին 

ներկայացվող՝ Հայաստանի Հանրապետության 

նորմատիվ իրավական ակտերում (որոնք 

ներառում են տեխնիկական կանոնակարգերը և 

շուկայի կանոնները) կատարված 

փոփոխությունների տեղեկատվության 

ներկայացման ձևի համաձայնեցում  

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

 

 

 25.03.2014 թ. 

 

գրություն 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 

175.  «Էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում բնական 

մենաշնորհների ծառայությունների 

հասանելիության ապահովման` ներառյալ 

գնագոյացման և սակագնային 

քաղաքականության հիմքերի մասին» 2010 

թվականի նոյեմբերի 19-ի համաձայնագրին 

Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

անդամակցության 

մասին 

միջազգային 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից 

 

 

176. «Բելառուսի Հանրապետության, 

Ղազախստանի Հանրապետության և 

Ռուսաստանի Դաշնության   

նավթի և նավթամթերքի ընդհանուր 

շուկաների կազմակերպման, կառավարման, 

գործունեության և զարգացման կարգի 

մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

համաձայնագրին Հայաստանի 

Հանրապետության միանալը 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

անդամակցության 

մասին 

միջազգային 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից 

 

 

177.  «Բելառուսի Հանրապետության, 

Ղազախստանի Հանրապետության և 

Ռուսաստանի Դաշնության  նավթի և 

ընդհանուր շուկաների կազմակերպման, 

կառավարման, գործունեության և 

զարգացման կարգի մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի 

շրջանակներում իրականացվող 

միջոցառումների արդիականացում՝ հաշվի 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

 

անդամակցելուց 

հետո 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

առնելով Հայաստանի Հանրապետության 

անդամակցությունը Մաքսային միությանը և 

Միասնական տնտեսական տարածքին 

 

178. Հայաստանի Հանրապետության և Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի անդամ չհանդիսացող 

պետությունների միջև կնքված երկկողմ և 

բազմակողմ համաձայնագրերի, ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսավարող 

սուբյեկտների և Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ 

չհանդիսացող պետությունների տնտեսավարող 

սուբյեկտների միջև կնքված համաձայնագրերի 

(պայմանագրերի) և դրանց՝ 

«Գազատրանսպորտային համակարգերով 

գազի փոխադրման ոլորտում բնական 

մենաշնորհների ծառայությունների 

հասանելիության ապահովման` ներառյալ 

գնագոյացման և սակագնային 

քաղաքականության հիմքերի մասին» 2010 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի 

իրականացման վրա ունեցած ազդեցության 

վերլուծություն 

 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

մինչև 

անդամակցելը 

 

178.1.  Հայաստանի Հանրապետության և Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի անդամ չհանդիսացող 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

14.02.2014 թ. 

 

 

տեղեկանք 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

պետությունների միջև կնքված երկկողմ և 

բազմակողմ համաձայնագրերի, ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսավարող 

սուբյեկտների և Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ 

չհանդիսացող պետությունների տնտեսավարող 

սուբյեկտների միջև կնքված համաձայնագրերի 

(պայմանագրերի) ցանկի մշակում 

 

 

 

 

178.2.  Հայաստանի Հանրապետության և Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի անդամ չհանդիսացող 

պետությունների միջև կնքված երկկողմ և 

բազմակողմ համաձայնագրերի, ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության  տնտեսավարող 

սուբյեկտների և Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ 

չհանդիսացող պետությունների տնտեսավարող 

սուբյեկտների միջև կնքված համաձայնագրերի 

(պայմանագրերի) և դրանց՝ 

«Գազատրանսպորտային համակարգերով գազի 

փոխադրման ոլորտում բնական մենաշնորհների 

ծառայությունների հասանելիության  

ապահովման` ներառյալ գնագոյացման և 

սակագնային քաղաքականության հիմքերի 

մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

համաձայնագրի իրականացման վրա ունեցած 

ազդեցության վերլուծություն 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

14.03.2014 թ. 

 

 

տեղեկանք 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

178.3. Հայաստանի Հանրապետության և Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի անդամ չհանդիսացող 

պետությունների միջև կնքված երկկողմ և 

բազմակողմ համաձայնագրերի, ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսավարող 

սուբյեկտների և Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ 

չհանդիսացող պետությունների տնտեսավարող 

սուբյեկտների միջև կնքված համաձայնագրերի 

(պայմանագրերի) և դրանց՝  

«Գազատրանսպորտային համակարգերով գազի 

փոխադրման ոլորտում բնական մենաշնորհների 

ծառայությունների հասանելիության  

ապահովման` ներառյալ գնագոյացման և 

սակագնային քաղաքականության հիմքերի 

մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

համաձայնագրի իրականացման վրա ունեցած 

ազդեցության վերլուծության արդյունքների 

դիտարկում՝ Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի էներգետիկայի մասով 

ենթախմբի հետ 

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

 

31.03.2014 թ. 

 

արձանագրություն 

 

179. Հայաստանի Հանրապետության և անդամ 

պետությունների միջև կնքված 

համաձայնագրերի, ինչպես նաև Հայաստանի 

Հանրապետության տնտեսավարող 

սուբյեկտների և անդամ պետությունների  

տնտեսավարող սուբյեկտների միջև կնքված 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

մինչև 

անդամակցելը 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

համաձայնագրերի (պայմանագրերի) և դրանց՝ 

«Գազատրանսպորտային համակարգերով 

գազի փոխադրման ոլորտում բնական 

մենաշնորհների ծառայությունների 

հասանելիության ապահովման` ներառյալ 

գնագոյացման և սակագնային 

քաղաքականության հիմքերի մասին» 2010 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի 

իրականացման վրա ունեցած ազդեցության 

վերլուծություն 

 

 

179.1. Հայաստանի Հանրապետության և անդամ 

պետությունների միջև կնքված 

համաձայնագրերի, ինչպես նաև Հայաստանի 

Հանրապետության տնտեսավարող սուբյեկտների և 

անդամ պետությունների տնտեսավարող 

սուբյեկտների միջև կնքված համաձայնագրերի 

(պայմանագրերի) ցանկի մշակում  

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

14.02.2014 թ. 

 

 

տեղեկանք 

 

179.2. Հայաստանի Հանրապետության և անդամ 

պետությունների միջև կնքված 

համաձայնագրերի, ինչպես նաև Հայաստանի 

Հանրապետության տնտեսավարող սուբյեկտների 

և անդամ պետությունների տնտեսավարող 

սուբյեկտների միջև կնքված համաձայնագրերի 

(պայմանագրերի)՝ «Գազատրանսպորտային 

համակարգերով գազի փոխադրման ոլորտում 

բնական մենաշնորհների սուբյեկտների 

ծառայությունների հասանելիության 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

14.03.2014 թ. 

 

տեղեկանք 

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

ապահովման կանոնների` ներառյալ 

գնագոյացման և սակագնային 

քաղաքականության հիմքերի մասին» 2010 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի վրա 

ունեցած ազդեցության վերլուծություն   

 

 

179.3. Հայաստանի Հանրապետության և անդամ 

պետությունների միջև կնքված 

համաձայնագրերի, ինչպես նաև Հայաստանի 

Հանրապետության տնտեսավարող սուբյեկտների 

և անդամ պետությունների տնտեսավարող 

սուբյեկտների միջև կնքված համաձայնագրերի 

(պայմանագրերի)՝ «Գազատրանսպորտային 

համակարգերով գազի փոխադրման ոլորտում 

բնական մենաշնորհների սուբյեկտների 

ծառայությունների հասանելիության 

ապահովման կանոնների` ներառյալ 

գնագոյացման և սակագնային 

քաղաքականության հիմքերի մասին» 2010 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի վրա 

ունեցած ազդեցության վերլուծության 

արդյունքների դիտարկում՝ Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի էներգետիկայի 

մասով ենթախմբի հետ   

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

 

31.03.2014 թ. 

 

 

արձանագրություն 

 

 

180. «Գազատրանսպորտային համակարգերով 

գազի փոխադրման ոլորտում բնական 

մենաշնորհների ծառայությունների 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցության 

մասին 

միջազգային 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

հասանելիության ապահովման` ներառյալ 

գնագոյացման և սակագնային 

քաղաքականության հիմքերի մասին» 2010 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրին 

Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից 

 

181. «Գազատրանսպորտային համակարգերով 

գազի փոխադրման ոլորտում բնական 

մենաշնորհների ծառայությունների 

հասանելիության ապահովման` ներառյալ 

գնագոյացման և սակագնային 

քաղաքականության հիմքերի մասին» 2010 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի 

շրջանակներում իրականացվող 

միջոցառումների արդիականացում՝ հաշվի 

առնելով Հայաստանի Հանրապետության 

անդամակցությունը Մաքսային միությանը և 

Միասնական տնտեսական տարածքին 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելուց 

հետո 

 

181.1. «Գազատրանսպորտային համակարգերով գազի 

փոխադրման ոլորտում բնական մենաշնորհների 

ծառայությունների հասանելիության 

ապահովման` ներառյալ գնագոյացման և 

սակագնային քաղաքականության հիմքերի 

մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

համաձայնագրի շրջանակներում իրականացվող 

միջոցառումների արդիականացում՝ հաշվի 

առնելով Հայաստանի Հանրապետության 

անդամակցությունը Մաքսային միությանը և 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն 

 

անդամակցելուց 

հետո 

 

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

Միասնական տնտեսական տարածքին 

 

182. Անդամ պետությունների տարածքում 

տեղակայված գազատրանսպորտային 

համակարգերի գործունեությունը 

կանոնակարգող նորմատիվատեխնիկական 

փաստաթղթերի միասնականացմանն ուղղված 

առաջարկությունների մշակում 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 

 

182.1. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

կողմից անդամ պետությունների տարածքում 

տեղակայված գազատրանսպորտային 

համակարգի գործունեությունը կարգավորող 

նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի 

ստացում   

 

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն  

 

20.02.2014 թ. 

 

ԵՏՀ գրություն 

 

 

182.2. Հայաստանի Հանրապետության 

գազատրանսպորտային համակարգի 

գործունեությունը կարգավորող 

նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

կողմից ստացված փաստաթղթերի 

համապատասխանության համեմատական 

վերլուծության իրականացում 

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն  

 

20.02.2014 թ. 

 

տեղեկանք 

 

 

182.3. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

էներգետիկայի մասով ենթախմբի հետ 

Հայաստանի Հանրապետության 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն 

17.03.2014 թ. 

 

 

տեղեկանք 

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

գազատրանսպորտային համակարգերի 

գործունեությունը կարգավորող՝ 

փոփոխությունների ենթակա փաստաթղթերի 

ցանկի և ժամկետների մշակում 

 

 

 

182.4. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

էներգետիկայի մասով ենթախմբի հետ տվյալ 

կետի կատարման հաշվետվության ձևի 

համաձայնեցում 

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն 

 

10.04.2014 թ.  

 

արձանագրություն 

 

 

183. Նավթագազային ոլորտում անդամ 

պետությունների իրավահարաբերությունների 

վրա ազդեցություն ունեցող՝ Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի և 

կոլեգիայի որոշումների վերլուծություն՝ հաշվի 

առնելով Հայաստանի Հանրապետության 

անդամակցությունը Մաքսային միությանը և 

Միասնական տնտեսական տարածքին դրանք 

արդիականացնելու նպատակով 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելուց 

հետո 

 

183.1. Նավթագազային ոլորտում անդամ 

պետությունների իրավահարաբերությունների 

վրա  ազդեցություն ունեցող՝ Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի և 

խորհրդի որոշումների ստացում 

 

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն  

 

14.02.2014 թ. 

 

ԵՏՀ գրություն 

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

184. Հայաստանի Հանրապետության  նորմատիվ 

իրավական ակտերի ցանկի սահմանում, 

որոնցում անհրաժեշտ կլինի 

փոփոխություններ կատարել՝ Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի նավթագազային ոլորտի նորմատիվ 

իրավական բազայի հետ 

համապատասխանեցնելու նպատակով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամսվա 

ընթացքում 

 

 

184.1. Հայաստանի Հանրապետության  նորմատիվ 

իրավական ակտերի ցանկի սահմանում, 

որոնցում անհրաժեշտ կլինի փոփոխություններ 

կատարել՝ Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի նավթագազային ոլորտի 

նորմատիվ իրավական բազայի հետ 

համապատասխանեցնելու նպատակով 

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

20.03.2014 թ. 

 

 

տեղեկանք 

 

185. Մաքսային միությանը և Միասնական 

տնտեսական տարածքին Հայաստանի 

Հանրապետության անդամակցությանն 

ուղղված՝ էներգետիկայի ոլորտում  

միջոցառումների իրականացման ընթացքի 

մասին տեղեկատվության ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

  

185.1. Մաքսային միությանը և Միասնական 

տնտեսական տարածքին Հայաստանի 

Հանրապետության անդամակցությանն ուղղված՝ 

էներգետիկայի ոլորտում  միջոցառումների 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

03.03.2014 թ. 

 

 

արձանագրություն 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

իրականացման ընթացքի մասին Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողով տեղեկատվություն 

ներկայացնելու ձևի և ժամկետների 

համաձայնեցում    

 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

186. Էներգետիկայի ոլորտում Հայաստանի 

Հանրապետության լիազոր մարմինների 

ներկայացուցիչների  հետ 

խորհրդատվությունների ծրագրերի մշակում ՝ 

Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի 

իրավապայմանագրային բազայի կիրառման 

հարցերով 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

մինչև 

անդամակցելը 

 

186.1. Էներգետիկայի ոլորտում Հայաստանի 

Հանրապետության լիազոր մարմինների 

ներկայացուցիչների հետ Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական տարածքի 

իրավապայմանագրային բազայի կիրառման 

հարցերով խորհրդատվությունների ծրագրի 

համաձայնեցում՝ Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի էներգետիկայի մասով 

ենթախմբի հետ 

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

20.02.2014 թ. 

 

 

գրություն 

 

186.2. Էներգետիկայի ոլորտում Հայաստանի 

Հանրապետության լիազոր մարմինների 

ներկայացուցիչների հետ Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական տարածքի 

իրավապայմանագրային բազայի կիրառման 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

 

05.05.2014 թ. մեթոդական նյութեր 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

հարցերով խորհրդատվությունների 

համաձայնեցված ծրագրի իրականացում  

 

187. Էներգետիկայի ոլորտը համակարգող՝ 

Հայաստանի Հանրապետության լիազոր 

մարմինների ներկայացուցիչների կողմից 

Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի փորձի և նորմատիվ 

իրավական ակտերի ուսումնասիրություն՝ 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

բազայի հիման վրա, ինչպես նաև անդամ 

պետությունների կրթական կենտրոններում 

(անդամ պետությունների հետ 

համաձայնեցված հարցերով) 

 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

մինչև 

անդամակցելը 

 

187.1. Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի փորձի և նորմատիվ 

իրավական ակտերի ուսումնասիրության 

նպատակով՝ անդամ պետությունների կրթական 

կենտրոններ գործուղվող՝ ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների նախարարության 

ներկայացուցիչների գործուղումների ծրագրի 

համաձայնեցում   

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

 

03.03.2014 թ.  

 

 

գրություն 

 

187.2. Գործուղման ծախսերի նախահաշվի կազմում և 

ներկայացում՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  

 

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

14.02.2014 թ. 

 

 

գրություն 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

188. Էներգետիկայի ոլորտը համակարգող՝ 

Հայաստանի Հանրապետության լիազոր 

մարմինների աշխատողների որակավորման 

բարձրացում՝ Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի բազայի հիման վրա, ինչպես 

նաև անդամ պետությունների կրթական 

կենտրոններում (անդամ պետությունների հետ 

համաձայնեցված հարցերով) 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

մինչև 

անդամակցելը 

 

188.1. Որակավորման բարձրացման թեմատիկ 

ծրագրերի ստացում և Մաքսային միության 

անդամ պետությունների կրթական կենտրոններ 

գործուղվող՝ լիազոր մարմինների 

ներկայացուցիչների խմբերի կազմի ճշգրտում 

 

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

03.03.2014 թ. 

 

գրություն 

 

188.2. Գործուղման ծախսերի նախահաշվի կազմում և 

ներկայացում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  

 

ՀՀ էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն  

 

14.02.2014 թ.  

 

գրություն 

 

 

XIV. Մրցակցային քաղաքականության և պետական (մունիցիպալ) գնումների ոլորտներ 

 

1.«Մրցակցության միասնական սկզբունքների և կանոնների մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրին 

միանալը 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

189. Մրցակցային քաղաքականության ոլորտում 

Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի մարմինների 

միջազգային պայմանագրերի և որոշումների 

ցանկի արդիականացում, որոնց կատարումը 

պարտադիր է ` Մաքսային միությանը և 

Միասնական տնտեսական տարածքին 

Հայաստանի Հանրապետության 

անդամակցության համար 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

մինչև 

անդամակցելը 

 

189.1. Մրցակցային քաղաքականության ոլորտում 

Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի մարմինների 

միջազգային պայմանագրերի և որոշումների 

ցանկի արդիականացում, որոնց կատարումը 

պարտադիր է ` Մաքսային միությանը և 

Միասնական տնտեսական տարածքին 

Հայաստանի Հանրապետության 

անդամակցության համար 

 

ՀՀ տնտեսական 

մրցակցության 

պաշտպանության 

պետական 

հանձնաժողով  

01.03.2014 թ. տեղեկանք մրցակցային 

քաղաքականության ոլորտում 

Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական 

տարածքի մարմինների 

միջազգային պայմանագրերի 

և որոշումների ցանկի 

վերաբերյալ   

190. Հայաստանի Հանրապետության իրավական 

ակտերի ցանկի սահմանում, որոնցում 

անհրաժեշտ կլինի փոփոխություններ կատարել՝ 

դրանք Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի մրցակցային 

քաղաքականության ոլորտի օրենսդրությանը 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

մինչև 

անդամակցելը 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

համապատասխանեցնելու համար, կամ որոնք 

անհրաժեշտ կլինի ուժը կորցրած ճանաչել   

190.1. Հայաստանի Հանրապետության իրավական 

ակտերի ցանկի սահմանում, որոնցում 

անհրաժեշտ կլինի փոփոխություններ կատարել՝ 

դրանք  Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի մրցակցային 

քաղաքականության ոլորտի օրենսդրությանը 

համապատասխանեցնելու համար, կամ որոնք 

անհրաժեշտ կլինի ուժը կորցրած ճանաչել   

 

ՀՀ տնտեսական 

մրցակցության 

պաշտպանության 

պետական 

հանձնաժողով 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

15.03.2014 թ. տեղեկանք  Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենսդրության դրույթների և 

համաձայնագրի կետերի 

համեմատական 

վերլուծության վերաբերյալ  

 

191. Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ 

իրավական ակտերում փոփոխություններ 

կատարելու համար աշխատանքների 

իրականացում` կապված Մաքսային միությանը 

և Միասնական տնտեսական տարածքին 

Հայաստանի Հանրապետության 

անդամակցության հետ:  

Կատարված փոփոխությունների մասին 

տեղեկատվության ներկայացում անդամ 

պետություններ 

 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցելուց 

հետո 

 

191.1. Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ 

իրավական ակտերում փոփոխություններ 

ՀՀ տնտեսական 

մրցակցության 

անդամակցելուց 

հետո 6 ամսվա 

տեղեկանք  Հայաստանի 

Հանրապետության 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

կատարելու համար աշխատանքների 

իրականացում` կապված Մաքսային միությանը և 

Միասնական տնտեսական տարածքին 

Հայաստանի Հանրապետության 

անդամակցության հետ:  

Կատարված փոփոխությունների մասին 

տեղեկատվության ներկայացում անդամ 

պետություններ 

 

պաշտպանության 

պետական 

հանձնաժողով 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

ընթացքում նորմատիվ իրավական 

ակտերում կատարված 

փոփոխությունների 

վերաբերյալ  

192. Մրցակցային քաղաքականության ոլորտում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

որոշումների ցանկի սահմանում, որոնցում 

անհրաժեշտ կլինի փոփոխություններ 

կատարել՝ կապված Մաքսային միությանը և 

Միասնական տնտեսական տարածքին 

Հայաստանի Հանրապետության 

անդամակցության հետ   

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

մինչև 

անդամակցելը 

 

192.1. Մրցակցային քաղաքականության ոլորտում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

որոշումների ցանկի սահմանում, որոնցում 

անհրաժեշտ կլինի փոփոխություններ կատարել՝ 

կապված Մաքսային միությանը և Միասնական 

տնտեսական տարածքին Հայաստանի 

Հանրապետության անդամակցության հետ   

ՀՀ տնտեսական 

մրցակցության 

պաշտպանության 

պետական 

հանձնաժողով 

01.03.2014 թ. տեղեկանք մրցակցային 

ոլորտում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի 

ցանկի վերաբերյալ, որոնցում 

անհրաժեշտ է կատարել 

փոփոխություններ 

 

193. Մրցակցային քաղաքականության ոլորտը 

կարգավորող և վերահսկող՝ Հայաստանի 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

մինչև 

անդամակցելը 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

Հանրապետության իշխանության իրավասու 

մարմինների սահմանում 

 

193.1. Մրցակցային քաղաքականության ոլորտը 

կարգավորող և վերահսկող՝ Հայաստանի 

Հանրապետության իշխանության իրավասու 

մարմինների սահմանում 

ՀՀ 

հակամենաշնորհային 

կարգավորման 

աշխատանքային 

խումբ 

 

15.02.2014 թ. պաշտոնական գրություն, 

որտեղ նշված է ՀՀ 

իշխանության իրավասու 

մարմինը  

194. Մրցակցային քաղաքականության ոլորտը 

կարգավորող և վերահսկող՝ Հայաստանի 

Հանրապետության իշխանության իրավասու 

մարմինների և Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի Մրցակցային քաղաքակա-

նության և պետական գնումների ոլորտում 

քաղաքականության հարցերով դեպարտա-

մենտի, Հակամենաշնորհային կարգավորման 

դեպարտամենտի ներկայացուցիչների հետ 

մրցակցային քաղաքականության հարցերով 

խորհրդատվությունների և հանդիպումների 

անցկացում 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

  

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

մինչև 

անդամակցելը 

 

194.1. Մրցակցային քաղաքականության ոլորտը 

կարգավորող և վերահսկող՝ Հայաստանի 

Հանրապետության իշխանության իրավասու 

մարմինների և Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի Մրցակցային 

ՀՀ 

հակամենաշնորհային 

կարգավորման 

աշխատանքային 

խումբ 

15.03.2014 թ.  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

քաղաքականության և պետական գնումների 

ոլորտում քաղաքականության հարցերով 

դեպարտամենտի, Հակամենաշնորհային 

կարգավորման դեպարտամենտի 

ներկայացուցիչների հետ մրցակցային 

քաղաքականության հարցերով 

խորհրդատվությունների և հանդիպումների 

անցկացում 

 

 

 

2. «Պետական (մունիցիպալ) գնումների մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրին միանալը 

 

195. Պետական (մունիցիպալ) գնումների 

իրականացումը կարգավորող՝ Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի մարմինների միջազգային 

պայմանագրերի և որոշումների ցանկի 

արդիականացում, որոնց կատարումը 

պարտադիր է՝ Մաքսային միությանը և 

Միասնական տնտեսական տարածքին 

Հայաստանի Հանրապետության 

անդամակցության համար  

 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

  

մինչև 

անդամակցելը 

 

195.1. Պետական (մունիցիպալ) գնումների 

իրականացումը կարգավորող՝ Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարությւոն  

01.03.2014 թ. տեղեկանք պետական 

(մունիցիպալ) գնումների 

իրականացումը կարգավորող՝ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

տարածքի մարմինների միջազգային 

պայմանագրերի և որոշումների ցանկի 

արդիականացում, որոնց կատարումը 

պարտադիր է՝ Մաքսային միությանը և 

Միասնական տնտեսական տարածքին 

Հայաստանի Հանրապետության 

անդամակցության համար  
 

Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական 

տարածքի մարմինների 

միջազգային պայմանագրերի 

և որոշումների ցանկի 

վերաբերյալ 

196. Հայաստանի Հանրապետության այն 

նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկի 

սահմանում, որոնցում անհրաժեշտ կլինի 

փոփոխություններ կատարել՝ դրանք 

պետական (մունիցիպալ) գնումների 

իրականացումը կարգավորող՝ Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի միջազգային պարտավորու-

թյուններին համապատասխանեցնելու 

նպատակով, կամ այն ակտերի ցանկի 

սահմանում, որոնք անհրաժեշտ կլինի ուժը 

կորցրած ճանաչել  
 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

մինչև 

անդամակցելը 

 

196.1. Հայաստանի Հանրապետության այն նորմատիվ 

իրավական ակտերի ցանկի սահմանում, 

որոնցում անհրաժեշտ կլինի փոփոխություններ 

կատարել՝ դրանք պետական (մունիցիպալ) 

գնումների իրականացումը կարգավորող՝ 

Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի միջազգային 

պարտավորություններին 

համապատասխանեցնելու նպատակով, կամ այն 

ակտերի ցանկի սահմանում, որոնք անհրաժեշտ 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն  

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

15.03.2014 թ. տեղեկանք ՀՀ օրենսդրական 

ակտերի և համաձայնագրի 

կետերի համեմատական 

վերլուծության վերաբերյալ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

կլինի ուժը կորցրած ճանաչել  

 

197. Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ 

իրավական ակտերում փոփոխությունների 

կատարում` կապված «Պետական 

(մունիցիպալ) գնումների մասին» 2010 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրին  

Հայաստանի Հանրապետության միանալու  

հետ 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցելուց 

հետո 

 

197.1. Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ 

իրավական ակտերում փոփոխությունների 

կատարում` կապված «Պետական (մունիցիպալ) 

գնումների մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 

9-ի համաձայնագրին Հայաստանի 

Հանրապետության միանալու հետ 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

անդամակցելուց 

հետո 6 ամսվա 

ընթացքում 

տեղեկանք ՀՀ նորմատիվ 

իրավականակտերում 

կատարված 

փոփոխությունների 

վերաբերյալ 

198. Պետական (մունիցիպալ) գնումների 

իրականացումը կարգավորող Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի այն որոշումների 

ցանկի սահմանում, որոնցում պետք է  

փոփոխություններ կատարվեն` կապված 

Հայաստանի Հանրապետության՝ Մաքսային 

միությանը և Միասնական տնտեսական 

տարածքին անդամակցելու հետ 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

մինչև 

անդամակցելը 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

198.1. Պետական (մունիցիպալ) գնումների 

իրականացումը կարգավորող Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի որոշումների այն 

ցանկի սահմանում, որոնցում պետք է 

փոփոխություններ կատարվեն` կապված 

Հայաստանի Հանրապետության՝ Մաքսային 

միությանը և Միասնական տնտեսական 

տարածքին անդամակցելու  հետ 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

01.03.2014 թ. տեղեկանք պետական 

(մունիցիպալ) գնումների 

իրականացումը կարգավորող 

Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի որոշումների 

ցանկի վերաբերյալ 

199. Պետական (մունիցիպալ) գնումների ոլորտը 

կարգավորող և վերահսկող՝ Հայաստանի 

Հանրապետության իշխանության մարմինների 

սահմանում (ընդ որում, թույլատրվում է այդ 

գործառույթների իրականացումը մեկ մարմնի 

կողմից) 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

մինչև 

անդամակցելը 

 

199.1. Պետական (մունիցիպալ) գնումների ոլորտը 

կարգավորող և վերահսկող՝ Հայաստանի 

Հանրապետության իշխանության մարմինների 

սահմանում  

 

ՀՀ հակամրցակցային 

կարգավորման 

աշխատանքային 

խումբ 

15.02.2014 թ. տաշտոնական գրություն` ՀՀ 

լիազոր մարմնի վերաբերյալ 

 



 

XV. Ծառայությունների և ներդրումների ոլորտ 
 

«Միասնական տնտեսական տարածքի մասնակից պետություններում ծառայությունների առևտրի և ներդրումների մասին» 2010 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրին միանալը 

NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

200. Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրության նորմերի վերլուծություն 

«Միասնական տնտեսական տարածքի 

մասնակից պետություններում 

ծառայությունների առևտրի և ներդրումների 

մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

համաձայնագրի հետ 

համապատասխանության մասով և 

վերլուծության արդյունքների ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամսվա 

ընթացքում 

 

200.1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության 

նորմերի վերլուծություն «Միասնական 

տնտեսական տարածքի մասնակից 

պետություններում ծառայությունների առևտրի և 

ներդրումների մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի հետ 

համապատասխանության մասով  

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ տրանսպորտի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

31.01.2014 թ. համեմատական վերլուծության 

տեղեկանք ՀՀ 

օրենսդրությամբ 

նախատեսված նորմերի և 

համաձայնագրի կետերի 

վերաբերյալ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր ՀՀ 

ոստիկանություն 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր  անշարժ 

գույքի կադաստրի 

պետական կոմիտե 

 

ՀՀ 

հեռուստատեսության  

և ռադիոյի ազգային 

հանձնաժողով 

200.2. Վերլուծության արդյունքների ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով 

 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

20.02.2014 թ. պաշտոնական գրություն՝ 

համապատասխան 

տեղեկանքով 

201. Ծառայություններին և ներդրումների ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության և երրորդ 

երկրների միջև կնքված երկկողմ միջազգային 

պայմանագրերի և համաձայնագրերի, ինչպես 

նաև որպես ԱՀԿ անդամ Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած պարտա-

վորությունների վերլուծություն և դրանց՝ 

«Միասնական տնտեսական տարածքի 

մասնակից պետություններում ծառայու-

թյունների առևտրի և ներդրումների մասին» 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամսվա 

ընթացքում 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

համաձայնագրի հետ համապատաս-

խանության մասով վերլուծություն, և 

վերլուծության արդյունքների ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով 
 

 

201.1. Ծառայություններին և ներդրումների ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության և երրորդ 

երկրների միջև կնքված երկկողմ միջազգային 

պայմանագրերի և համաձայնագրերի՝ 

«Միասնական տնտեսական տարածքի 

մասնակից պետություններում ծառայությունների 

առևտրի և ներդրումների մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի հետ 

համապատասխանության վերլուծություն 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ տրանսպորտի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 
 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր ՀՀ 

ոստիկանություն 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 
 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր անշարժ 

գույքի կադաստրի 

պետական կոմիտե 

10.02.2014 թ. համեմատական վերլուծության 

տեղեկանք՝ ըստ երրորդ 

երկրների հետ երկկողմ 

միջազգային 

համաձայնագրերի` 

Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած 

պարտավորությունների և 

համաձայնագրի կետերի 

վերաբերյալ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

ՀՀ 

հեռուստատեսության  

և ռադիոյի ազգային 

հանձնաժողով 
 

201.2. Որպես ԱՀԿ անդամ՝ Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած 

պարտավորությունների և «Միասնական 

տնտեսական տարածքի մասնակից 

պետություններում ծառայությունների առևտրի և 

ներդրումների մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի հետ դրանց 

համապատասխանության վերլուծություն 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ տրանսպորտի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր ՀՀ 

ոստիկանություն 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր անշարժ 

գույքի կադաստրի 

պետական կոմիտե 

 

 

10.02.2014 թ. համեմատական վերլուծության 

տեղեկանք՝ որպես ԱՀԿ 

անդամ Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած 

պարտավորությունների և 

համաձայնագրի կետերի 

վերաբերյալ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

ՀՀ 

հեռուստատեսության  

և ռադիոյի ազգային 

հանձնաժողով  

201.3. Վերլուծության արդյունքների ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով 

 
 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

20.02.2014 թ. պաշտոնական գրություն՝ 

համապատասխան 

տեղեկանքով 

202. Հայաստանի Հանրապետությանը՝ 

«Միասնական տնտեսական տարածքի 

մասնակից պետություններում 

ծառայությունների առևտրի և ներդրումների 

մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

համաձայնագրի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետի հետ 

կապված պարտավորություններից ազատելու 

մասին (առավել բարենպաստ ռեժիմի 

տրամադրման մասին) առաջարկությունների 

նախապատրաստում և ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով 

(նշված համաձայնագրի N 2 հավելված) 
 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամսվա 

ընթացքում 

 

202.1. Հայաստանի Հանրապետությանը՝ «Միասնական 

տնտեսական տարածքի մասնակից 

պետություններում ծառայությունների առևտրի և 

ներդրումների մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի 9-րդ հոդվածի 

2-րդ կետի հետ կապված  

պարտավորություններից ազատելու մասին 

(առավել բարենպաստ ռեժիմի տրամադրման 

մասին) առաջարկությունների ցանկի 

նախապատրաստում   

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

 

ՀՀ տրանսպորտի 
նախարարություն 

 

ՀՀ 
արդարադատության 

նախարարություն 

10.02.2014 թ. «Միասնական տնտեսական 

տարածքի մասնակից պետու-

թյուններում ծառայությունների 

առևտրի և ներդրումների մասին» 

2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

համաձայնագրի 9-րդ հոդվածի 

2-րդ կետի հետ կապված  

պարտավորություններից  

ազատելու մասին առաջար-

կությունների ցանկ   



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր ՀՀ 

ոստիկանություն 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր անշարժ 

գույքի կադաստրի 

պետական կոմիտե 

 

ՀՀ 

հեռուստատեսության  

և ռադիոյի ազգային 

հանձնաժողով 
 

 

202.2. Հայաստանի Հանրապետությանը նշված 

պարտավորություններից ազատելու մասին 

առաջարկությունների ներկայացում  

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

20.02.2014 թ. պաշտոնական գրություն` 

համապատասխան 

տեղեկանքով 

203. Խորհրդատվությունների անցկացում և 

Հայաստանի Հանրապետության՝ 

«Միասնական տնտեսական տարածքի 

մասնակից պետություններում 

ծառայությունների առևտրի և ներդրումների 

մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

համաձայնագրի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետի հետ 

կապված պարտավորություններից ազատելու   

մասին (առավել բարենպաստ ռեժիմի 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամ 

պետություններ 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողովի 

կողմից սույն 

ծրագրի 195-րդ 

կետի կատարման  

արդյունքների 

մասին 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

տրամադրման մասին) որոշում (նշված 

համաձայնագրի N 2 հավելված) 

 

տեղեկատվություն 

ստանալուց հետո՝ 

2 ամսվա 

ընթացքում  

 

203.1. Կլոր սեղանի կազմակերպում՝ «Միասնական 

տնտեսական տարածքի մասնակից 

պետություններում ծառայությունների առևտրի և 

ներդրումների մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի 9-րդ հոդվածի 

2-րդ կետի շուրջ քննարկման համար  

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն  

 

անդամ 

պետություններ 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

12.02.2014 թ.  

204. Առաջարկությունների մշակում և ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով՝ 

այն ոլորտների ցանկի վերաբերյալ, որոնց 

մասով Հայաստանի Հանրապետությունը 

տրամադրում է ազգային ռեժիմ՝ համաձայն 

«Միասնական տնտեսական տարածքի 

մասնակից պետություններում 

ծառայությունների առևտրի և ներդրումների 

մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

համաձայնագրի (նշված համաձայնագրի N 3 

հավելված) 9-րդ հոդվածի և ստանձնում  է 

պարտավորություններ՝ համաձայն 10-րդ 

(քանակական սահմանափակումներ 

չկիրառելու մասին) և 10բիս հոդվածների 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

  

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամսվա 

ընթացքում 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 

204.1. Այն ոլորտների ցանկի մշակում, որոնց մասով 

Հայաստանի Հանրապետությունը տրամադրում է 

ազգային ռեժիմ՝  համաձայն «Միասնական 

տնտեսական տարածքի անդամ 

պետություններում ծառայությունների առևտրի և 

ներդրումների մասին» համաձայնագրի 9-րդ 

հոդվածի և ստանձնում է պարտավորություններ՝ 

համաձայն 10-րդ և 10բիս հոդվածների 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

  

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ տրանսպորտի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարությւոն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր ՀՀ 

ոստիկանություն 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր անշարժ 

գույքի կադաստրի 

պետական կոմիտե 

 

ՀՀ 

հեռուստատեսության 

և ռադիոյի ազգային 

հանձնաժողով 

10.02.2014 թ. տեղեկանք այն ոլորտների 

վերաբերյալ, որոնց մասով 

Հայաստանի 

Հանրապետությունը 

տրամադրում է ազգային 

ռեժիմ՝ համաձայն 9-րդ 

հոդվածի և ստանձնում  է 

պարտավորություններ՝ 

համաձայն 10-րդ և 10 բիս 

հոդվածների 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

204.1. Այն ոլորտների ցանկի ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով, 

որոնց մասով Հայաստանի Հանրապետությունը 

տրամադրում է ազգային ռեժիմ՝ համաձայն 

«Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ 

պետություններում ծառայությունների առևտրի և 

ներդրումների մասին» համաձայնագրի 9-րդ 

հոդվածի և ստանձնում է պարտավորություններ՝ 

համաձայն 10-րդ և 10բիս հոդվածների  
 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

20.02.2014 թ. պաշտոնական գրություն՝ 

համապատասխան 

տեղեկանքով  

205. Խորհրդակցությունների անցկացում և այն 

ոլորտների ցանկի սահմանում, որոնց մասով 

Հայաստանի Հանրապետությունը 

տրամադրում է ազգային ռեժիմ՝ համաձայն 

«Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ 

պետություններում ծառայությունների առևտրի 

և ներդրումների մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի (նշված 

համաձայնագրի N 3 հավելված) 9-րդ հոդվածի 

և ստանձնում է պարտավորություններ՝ 

համաձայն 10-րդ (քանակական 

սահմանափակումների չկիրառելու մասին) և 

10բիս հոդվածների   
 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամ 

պետություններ 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողովի 

կողմից սույն 

ծրագրի 197-րդ 

կետի կատարման  

արդյունքների 

մասին 

տեղեկատվություն 

ստանալուց հետո՝ 

2 ամսվա 

ընթացքում 

 

205.1. Կլոր սեղանների կազմակերպում՝ «Միասնական 

տնտեսական տարածքի անդամ 

պետություններում ծառայությունների առևտրի և 

ներդրումների մասին» համաձայնագրի 9-րդ, 10-

րդ, 10 բիս հոդվածների շուրջ 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն  
 

անդամ 

պետություններ 
 

Եվրասիական 

12.02.2014 թ.  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

206. Հայաստանի Հանրապետության կողմից 

պահպանվող` հիմնադրմանը և 

գործունեությանը վերաբերող 

սահմանափակումների ցանկի մասին 

առաջարկությունների մշակում և ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով 

(«Միասնական տնտեսական տարածքի 

անդամ պետություններում ծառայությունների 

առևտրի և ներդրումների մասին» 2010 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի  

(նշված համաձայնագրի N 4 հավելված) 3-րդ 

հոդվածով նախատեսված վերապահումներ,  

4-րդ և 5-րդ հոդվածներով նախատեսված 

սահմանափակումներ)  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամսվա 

ընթացքում 

 

206.1. Հայաստանի Հանրապետության կողմից 

պահպանվող` հիմնադրմանը և գործունեությանը 

վերաբերող սահմանափակումների ցանկի 

մշակում  

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն  

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ տրանսպորտի 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարությւոն 

10.02.2014 թ. տեղեկանք՝ ՀՀ կողմից 

պահպանվող՝ հիմնադրմանը և 

գործունեությանը վերաբերող 

սահմանափակումների 

վերաբերյալ  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր ՀՀ 

ոստիկանություն 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր անշարժ 

գույքի կադաստրի 

պետական կոմիտե 

 

ՀՀ 

հեռուստատեսության 

և ռադիոյի ազգային 

հանձնաժողով 
 

206.2. Հայաստանի Հանրապետության կողմից 

պահպանվող` հիմնադրմանը և գործունեությանը 

վերաբերող սահմանափակումների մասին 

առաջարկությունների ցանկի ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով  
 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

20.02.2014 թ. պաշտոնական գրություն՝ 

համապատասխան ցանկով  

207. Խորհրդակցությունների անցկացում և 

Հայաստանի Հանրապետության կողմից 

պահպանվող` հիմնադրմանը և 

գործունեությանը վերաբերող 

սահմանափակումների ցանկի սահմանում 

(«Միասնական տնտեսական տարածքի 

անդամ պետություններում ծառայությունների 

առևտրի և ներդրումների մասին» 2010 

Եվրասիական 

տնտեսական 

Հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամ 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողովի 

կողմից սույն 

ծրագրի 199-րդ 

կետի կատարման  

արդյունքների 

մասին 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի 

(նշված համաձայնագրի N 4 հավելված) 3-րդ 

հոդվածով նախատեսված վերապահումներ, 4-

րդ և 5-րդ հոդվածներով նախատեսված 

սահմանափակումներ ) 

 

պետություններ տեղեկատվություն 

ստանալուց հետո՝ 

2 ամսվա 

ընթացքում 

207.1. Կլոր սեղանի կազմակերպում՝ հիմնադրման ու 

գործունեության վերաբերյալ («Միասնական 

տնտեսական տարածքի անդամ 

պետություններում ծառայությունների առևտրի և 

ներդրումների մասին» համաձայնագրի 3-րդ 

հոդվածով նախատեսված վերապահումներ, 4-րդ 

և 5-րդ հոդվածներով նախատեսված 

սահմանափակումներ)   

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

  

անդամ 

պետություններ 

 
 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

27.02.2014 թ.  

207.2. Վերջնական փաստաթղթի պատրաստում՝ 

«Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ 

պետություններում ծառայությունների առևտրի և 

ներդրումների մասին» համաձայնագրի 

գործողությունների ծրագրի իրականացմանն 

ուղղված աշխատանքների արդյունքների հիման 

վրա 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

01.03.14 հաշվետվություն «Միասնական 

տնտեսական տարածքի 

անդամ պետություններում 

ծառայությունների առևտրի և 

ներդրումների մասին» 

համաձայնագրի 

գործողությունների ծրագրի 

իրականացմանն ուղղված 

աշխատանքների 

արդյունքների վերաբերյալ 

 

 

 



XVI. Մտավոր սեփականության պաշտպանության և պահպանության ոլորտ 

1. «Մաքսային միության անդամ պետությունների մտավոր սեփականության օբյեկտների միասնական մաքսային 

ռեեստրի մասին» 2010 թվականի մայիսի 21-ի համաձայնագրին միանալը 

NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

208. Հայաստանի Հանրապետության պետական 

մարմնի սահմանում, որը լիազորված է 

փոխգործակցել Մաքսային միության անդամ 

պետությունների և Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի լիազոր մարմինների հետ՝ 

մտավոր սեփականության օբյեկտների 

միասնական մաքսային ռեեստրի վարման 

հարցերով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամիս 

 

208.1. Հայաստանի Հանրապետության պետական 

մարմնի սահմանում, որը լիազորված է 

փոխգործակցել Մաքսային միության անդամ 

պետությունների և Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի լիազոր մարմինների հետ՝ 

մտավոր սեփականության օբյեկտների 

միասնական մաքսային ռեեստրի վարման 

հարցերով 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

10.02.2014 թ. ՀՀ կառավարության որոշում 

208.2. Մաքսային միության անդամ պետությունների և ՀՀ էկոնոմիկայի 10.01.2014 թ.  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի  

լիազոր մարմինների հետ միասին՝ մտավոր 

սեփականության օբյեկտների միասնական 

մաքսային ռեեստր վարելու հարցերով՝ 

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտեն որպես Հայաստանի 

Հանրապետության լիազոր մարմին ճանաչելու 

մասին Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագծի մշակում և 

շրջանառության մեջ դնել 

նախարարություն 

208.3. Որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ 

կառավարության աշխատակազմ 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

10.02.2014 թ. որոշման նախագիծ 

208.4. Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության որոշման մասին 

տեղեկատվության ներկայացում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողով 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

10.02.2014 թ. գրություն ԵՏՀ 

209. Հայաստանի Հանրապետության այն 

նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկի 

սահմանում, որոնցում անհրաժեշտ կլինի 

փոփոխություններ կատարել Մաքսային 

միության անդամ պետությունների «Մտավոր 

սեփականության օբյեկտների միասնական 

մաքսային ռեեստրի մասին» 2010 թվականի 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 2 ամիս 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

մայիսի 21-ի համաձայնագրին միանալու հետ 

կապված, և դրա ներկայացում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողով 

209.1. Հայաստանի Հանրապետության այն նորմատիվ 

իրավական ակտերի ցանկի սահմանում, 

որոնցում անհրաժեշտ կլինի փոփոխություններ 

կատարել Մաքսային միության անդամ 

պետությունների «Մտավոր սեփականության 

օբյեկտների միասնական մաքսային ռեեստրի 

մասին» 2010 թվականի մայիսի 21-ի 

համաձայնագրին միանալու հետ կապված, և 

դրա ներկայացում Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

24.02.2014 թ. գրություն ԵՏՀ 

209.2. Մտավոր սեփականության օբյեկտների 

միասնական մաքսային ռեեստրի վարման հետ 

կապված ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերի 

վերլուծություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

15.02.2014 թ. տեղեկանք 

210. «Մաքսային միության անդամ պետությունների  

մտավոր սեփականության օբյեկտների 

միասնական մաքսային ռեեստրի մասին»  

2010թվականի մայիսի 21-ի համաձայնագրին 

Հայաստանի Հանրապետության միանալու 

հետ կապված՝ Հայաստանի 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցելու 

պահի դրությամբ 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

Հանրապետության համապատասխան   

նորմատիվ իրավական ակտերում   

փոփոխություններ կատարելուն ուղղված 

միջոցառումների անցկացում: 

Տեղեկատվության ներկայացում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողով 

210.1. «Մաքսային միության անդամ պետությունների 

մտավոր սեփականության օբյեկտների 

միասնական մաքսային ռեեստրի մասին»  

2010թվականի մայիսի 21-ի համաձայնագրին 

Հայաստանի Հանրապետության միանալու 

համար անհրաժեշտ՝ Հայաստանի 

Հանրապետության իրավական ակտերի 

նախագծում 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

10.03.2014 թ. իրավական ակտեր 

210.2. Սահմանված կարգով նորմատիվ իրավական 

ակտերի նախագծերի համաձայնեցում և դրանց 

ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմ 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

31.03.2014 թ. իրավական ակտեր 

210.3. Ընդունված իրավական ակտերի մասին 

տեղեկությունների ներկայացում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողով 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

անդամակցության 

պահի դրությամբ 

գրություն ԵՏՀ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

211. Հայաստանի Հանրապետության լիազոր 

մարմնի աշխատողների հետ 

խորհրդակցությունների անցկացում, որոնք 

ուղղված են Մաքսային միության անդամ 

պետությունների մտավոր սեփականության 

օբյեկտների միասնական մաքսային ռեեստրի 

վարման հետ կապված փոխգործակցությանը 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

ըստ 

անհրաժեշտության 

 

 

211.1. Հայաստանի Հանրապետության լիազոր մարմնի 

աշխատողների հետ խորհրդակցությունների 

անցկացում, որոնք ուղղված են Մաքսային 

միության անդամ պետությունների մտավոր 

սեփականության օբյեկտների միասնական 

մաքսային ռեեստրի վարման հետ կապված 

փոխգործակցությանը 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

 

 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի 

հարցմամբ 

 

 

212. Հայաստանի Հանրապետության գործարար 

համայնքի հետ խորհրդակցությունների 

անցկացում՝ մտավոր սեփականության 

օբյեկտները Մաքսային միության անդամ 

պետությունների մտավոր սեփականության 

օբյեկտների միասնական մաքսային 

ռեեստրում ընդգրկելու հարցերով 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

ըստ 

անհրաժեշտության 

 

 

212.1. Հայաստանի Հանրապետության գործարար 

համայնքի հետ խորհրդակցությունների 

անցկացում՝ մտավոր սեփականության 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի 

հարցմամբ 

տեղեկանք 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

օբյեկտները Մաքսային միության անդամ 

պետությունների մտավոր սեփականության 

օբյեկտների միասնական մաքսային ռեեստրում 

ընդգրկելու հարցերով  

եկամուտների կոմիտե 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

213. «Մաքսային միության անդամ պետությունների  

մտավոր սեփականության օբյեկտների 

միասնական մաքսային ռեեստրի մասին»  

2010թվականին մայիսի 21-ի համաձայնագրին 

Հայաստանի Հանրապետության միանալուն 

ուղղված միջոցառումների կատարման 

դիտանցում 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահի դրությամբ 

 

213.1. «Մաքսային միության անդամ պետությունների  

մտավոր սեփականության օբյեկտների 

միասնական մաքսային ռեեստրի մասին»  

2010թվականին մայիսի 21-ի համաձայնագրին 

Հայաստանի Հանրապետության միանալուն 

ուղղված միջոցառումների կատարման 

դիտանցում  

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 

անդամակցելու 

պահի դրությամբ 

գրություն ԵՏՀ 

 

2. «Մտավոր սեփականության իրավունքների պահպանության և պաշտպանության ոլորտում կարգավորման միասնական 

սկզբունքների մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրին միանալը 

214. Մտավոր սեփականության պահպանության և 

պաշտպանության ոլորտում հիմնադիր 

Հայաստանի կատարված է  



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

միջազգային պայմանագրերին Հայաստանի 

Հանրապետության միանալը՝ համաձայն սույն 

ծրագրի N 2 հավելվածի  

Հանրապետություն 

214.1. Մտավոր սեփականության պահպանության և 

պաշտպանության ոլորտում հիմնադիր 

միջազգային պայմանագրերին Հայաստանի 

Հանրապետության միանալը՝ համաձայն սույն 

ծրագրի N 2 հավելվածի  

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

կատարված է  

214.2. Համաձայն սույն ծրագրի N 2 հավելվածի՝ 

մտավոր սեփականության իրավունքների  

պահպանության և պաշտպանության  ոլորտում 

հիմնադիր միջազգային պայմանագրերին 

Հայաստանի Հանրապետության միանալու 

ամսաթվի մասին տեղեկատվության 

ներկայացում Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

10.02.2014 թ. գրություն ԵՏՀ 

215. Հայաստանի Հանրապետության այն 

նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկի 

սահմանում,  որոնցում անհրաժեշտ կլինի 

կատարել փոփոխություններ՝ կապված 

«Մտավոր սեփականության իրավունքների  

պահպանության և պաշտպանության  ոլորտում 

կարգավորման միասնական սկզբունքների 

մասին»  2010թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 2 ամիս 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

համաձայնագրին միանալու հետ, և այդ ցանկի 

ներկայացում՝ Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով 

215.1. Հայաստանի Հանրապետության այն նորմատիվ 

իրավական ակտերի ցանկի սահմանում,  

որոնցում անհրաժեշտ կլինի կատարել 

փոփոխություններ՝ կապված «Մտավոր 

սեփականության իրավունքների  

պահպանության և պաշտպանության  ոլորտում 

կարգավորման միասնական սկզբունքների 

մասին»  2010թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

համաձայնագրին միանալու հետ, և այդ ցանկի 

ներկայացում՝ Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

24.02.2014 թ. գրություն ԵՏՀ 

215.2. Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ 

իրավական ակտերի վերլուծություն և դրանց 

համապատասխանեցում «Մտավոր 

սեփականության իրավունքների  

պահպանության և պաշտպանության ոլորտում 

կարգավորման միասնական սկզբունքների 

մասին» 2010թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

համաձայնագրի սկզբունքներին 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

10.03.2014 թ. նորմատիվ իրավական 

ակտերի ցանկ 

216. «Մտավոր սեփականության իրավունքների  

պահպանության և պաշտպանության  ոլորտում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահի դրությամբ 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

կարգավորման միասնական սկզբունքների 

մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

համաձայնագրին Հայաստանի 

Հանրապետության միանալու համար 

Հայաստանի Հանրապետության 

համապատասխան  նորմատիվ իրավական 

ակտերում  փոփոխություններ կատարելուն 

ուղղված միջոցառումների անցկացում:   

Տեղեկատվության ներկայացում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողով 

216.1. Հայաստանի Հանրապետության իրավական 

ակտերին համապատասխան նորմատիվ 

իրավական ակտերի նախագծերի մշակում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

10.03.2014 թ. իրավական ակտեր 

216.2. Սահմանված կարգով նորմատիվ իրավական 

ակտերի նախագծերի համաձայնեցում և դրանց 

ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմ 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

31.03.2014 թ.  

216.3. Ընդունված իրավական ակտերի մասին 

տեղեկատվության ներկայացում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողով  

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

անդամակցության 

պահի դրությամբ 

 

217. «Մտավոր սեփականության իրավունքների  

պահպանության և պաշտպանության  ոլորտում 

կարգավորման միասնական սկզբունքների 

Եվրասիական 

տնտեսական 

ըստ 

համաձայնության 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

համաձայնագրի լրամշակմանն ուղղված 

միջազգային պայմանագրերի նախագծերի 

քննարկմանը Հայաստանի Հանրապետության 

ներկայացուցիչների մասնակցություն 

 

Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի անդամ 

պետությունների տարածքներում 

«Ապրանքային նշանների, սպասարկման 

նշանների և ապրանքների ծագման 

տեղանունների մասին» պայմանագիր 

 

«Մտավոր սեփականության օբյեկտների 

իրավունքների պաշտպանության 

գործողությունների համակարգման մասին» 

պայմանագիր 

 

«Կոլեկտիվ հիմունքներով հեղինակային և 

հարակից իրավունքների կառավարման 

միասնական կարգի մասին» համաձայնագիր 

հանձնաժողով 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

218. Մտավոր սեփականության իրավունքների 

պահպանության և պաշտպանության  

ոլորտում, որպես Առևտրի համաշխարհային 

կազմակերպության անդամ, Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած 

պարտավորությունների, ինչպես նաև այն 

պարտավորությունների վերլուծություն, որոնք 

նախատեսված են Հայաստանի 

Հանրապետության և երրորդ երկրների (այդ 

թվում՝ ԱՊՀ շրջանակներում) միջև կնքված 

միջազգային պայմանագրերով և 

համաձայնագրերով և վերլուծության 

արդյունքների մասին տեղեկատվության 

ներկայացում Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 2 ամիս 

 

218.1. Մտավոր սեփականության իրավունքների 

պահպանության և պաշտպանության  ոլորտում, 

որպես Առևտրի համաշխարհային 

կազմակերպության անդամ, Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած 

պարտավորությունների, ինչպես նաև այն 

պարտավորությունների վերլուծություն, որոնք 

նախատեսված են Հայաստանի 

Հանրապետության և երրորդ երկրների (այդ 

թվում՝ ԱՊՀ շրջանակներում) միջև կնքված 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

24.02.2014 թ. գրություն ԵՏՀ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

միջազգային պայմանագրերով և 

համաձայնագրերով և վերլուծության 

արդյունքների մասին տեղեկատվության 

ներկայացում Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով  

219. Մտավոր սեփականության իրավունքների 

պահպանության և պաշտպանության ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության լիազոր 

մարմնի աշխատողների հետ 

խորհրդակցությունների անցկացում 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

մինչև 

անդամակցելը 

 

219.1. Մտավոր սեփականության իրավունքների 

պահպանության և պաշտպանության ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության լիազոր մարմնի 

աշխատողների հետ խորհրդակցությունների 

անցկացում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

մինչև 

անդամակցելը 

տեղեկանք 

220. Մտավոր սեփականության իրավունքների 

պահպանության և պաշտպանության ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետության գործարար 

համայնքի հետ խորհրդակցությունների 

անցկացում 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

ըստ 

անհրաժեշտու–

թյան 

 

220.1. Մտավոր սեփականության իրավունքների 

պահպանության և պաշտպանության ոլորտում 

Եվրասիական 

տնտեսական 

ըստ 

անհրաժեշտության 

տեղեկանք 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

Հայաստանի Հանրապետության գործարար 

համայնքի հետ խորհրդակցությունների 

անցկացում 

հանձնաժողով 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

221. «Մտավոր սեփականության իրավունքների  

պահպանության և պաշտպանության  

բնագավառի կարգավորման միասնական 

սկզբունքների մասին»  2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրին  

Հայաստանի Հանրապետության միանալուն 

ուղղված միջոցառումների կատարման 

դիտանցում 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահի դրությամբ 

 

221.1. «Մտավոր սեփականության իրավունքների  

պահպանության և պաշտպանության  

բնագավառի կարգավորման միասնական 

սկզբունքների մասին»  2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրին  Հայաստանի 

Հանրապետության միանալուն ուղղված 

միջոցառումների կատարման դիտանցում 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

30.04.2014 թ. գրություն ԵՏՀ 

 

 



XVII. Աշխատանքային միգրացիայի ոլորտ 

 

NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

222.  Հայաստանի Հանրապետության միանալը 

հետևյալ միջազգային պայմանագրերին՝ 

 

«Աշխատանքային միգրանտների և նրանց 

ընտանիքների անդամների իրավական 

կարգավիճակի մասին» 2010 թվականի 

նոյեմբերի 19-ի համաձայնագիր 

 

«Երրորդ երկրներից անօրինական 

աշխատանքային միգրացիայի դեմ պայքարի 

շուրջ համագործակցության վերաբերյալ» 2010 

թվականի նոյեմբերի 19-ի համաձայնագիր 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցելու 

պահի դրությամբ 

 

  

1. Միջազգային պայմանագրերի դրույթների կիրարկումն ապահովելը 

 

223.  «Աշխատանքային միգրանտների և նրանց 

ընտանիքների անդամների իրավական 

կարգավիճակի մասին» 2010 թվականի 

նոյեմբերի 19-ի համաձայնագրին Հայաստանի 

Հանրապետության միանալուն ուղղված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում 

 

Եվրասիական  

տնտեսական 

հանձնաժողով 

անդամակցելու 

պահի դրությամբ 

 

224.  «Երրորդ երկրներից անօրինական 

աշխատանքային միգրացիայի դեմ պայքարի 

շուրջ համագործակցության վերաբերյալ» 2010 

Եվրասիական  

տնտեսական 

հանձնաժողով 

անդամակցելու 

պահի դրությամբ 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

թվականի նոյեմբերի 19-ի համաձայնագրին 

Հայաստանի Հանրապետության միանալուն 

ուղղված միջոցառումների իրականացման 

դիտանցում 

 

225.  Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի 

ոլորտի օրենսդրության նորմերի 

վերլուծություն ՝ Միասնական տնտեսական 

տարածքի իրավապայմանագրային բազային 

համապատասխանության մասով և 

վերլուծության արդյունքների ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամիս 

 

225.1.  Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի 

ոլորտի օրենսդրության նորմերի վերլուծություն՝ 

Միասնական տնտեսական տարածքի 

իրավապայմանագրային բազային 

համապատասխանության մասով 

Միգրացիայի 

հարցերով 

աշխատանքային 

խումբ 

 

20.01.2014 թ. ՀՀ օրենսդրական նորմերի և 

համաձայնագրերի կետերի 

համեմատական 

վերլուծության վերաբերյալ 

տեղեկանք 

 

225.2. Վերլուծության արդյունքների ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով  

ՀՀ Էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

24.01.2014 թ. պաշտոնական գրություն՝ 

համապատասխան 

տեղեկանքով 

 

226.  Միգրացիայի ոլորտում  Հայաստանի 

Հանրապետության և երրորդ պետությունների 

(այդ թվում ԱՊՀ-ի շրջանակներում) միջև 

կնքված միջազգային պայմանագրերով 

Հայաստանի Հանրապետության համար 

նախատեսված պարտավորությունների 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 2 ամիս 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

վերլուծություն և վերլուծության արդյունքների 

ներկայացում Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով  

226.1. Միգրացիայի ոլորտում  Հայաստանի 

Հանրապետության և երրորդ պետությունների 

(այդ թվում ԱՊՀ-ի շրջանակներում) միջև կնքված 

միջազգային պայմանագրերով Հայաստանի 

Հանրապետության համար նախատեսված 

պարտավորությունների վերլուծություն 

 

Միգրացիայի 

հարցերով 

աշխատանքային 

խումբ 

10.02.2014 թ. ՀՀ օրենսդրական նորմերի և 

համաձայնագրերի կետերի 

համեմատական 

վերլուծության վերաբերյալ 

տեղեկանք 

226.2. Վերլուծության արդյունքների ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով  

ՀՀ Էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

24.02.2014 թ. պաշտոնական գրություն՝ 

համապատասխան 

տեղեկանքով 

227.  Հայաստանի Հանրապետության այն 

նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկի 

սահմանում, որոնցում անհրաժեշտ կլինի  

կատարել փոփոխություններ՝ դրանք 

Միասնական տնտեսական տարածքի 

իրավանորմատիվային բազային 

համապատասխանեցնելու նպատակով և այդ 

ցանկի ներկայացում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամիս 

 

227.1. Հայաստանի Հանրապետության այն նորմատիվ 

իրավական ակտերի ցանկի սահմանում, 

որոնցում անհրաժեշտ կլինի  կատարել 

փոփոխություններ՝ դրանք Միասնական 

տնտեսական տարածքի իրավանորմատիվային 

բազային համապատասխանեցնելու նպատակով 

Միգրացիայի 

հարցերով 

աշխատանքային 

խումբ 

 

20.01.2014 թ. փոփոխություններ/լրացում-

ներ պահանջող ՀՀ 

նորմատիվ իրավական 

ակտերի ցանկի մասին 

տեղեկանք 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 

227.2.  Հայաստանի Հանրապետության այն նորմատիվ 

իրավական ակտերի ցանկի ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով, 

որոնցում անհրաժեշտ կլինի  կատարել 

փոփոխություններ՝ դրանք Միասնական 

տնտեսական տարածքի իրավանորմատիվային 

բազային համապատասխանեցնելու նպատակով 

 

Միգրացիայի 

հարցերով 

աշխատանքային 

խումբ 

 

24.01.2014 թ. պաշտոնական գրություն՝ 

համապատասխան 

տեղեկանքով 

228.  Հայաստանի Հանրապետության 

համապատասխան նորմատիվ իրավական 

ակտերում փոփոխություններ կատարելու հետ 

կապված միջոցառումների իրականացում 

 

Հայաստանի  

Հանրապետություն  

 

անդամակցելու 

պահի դրությամբ 

 

  

2. Երկկողմ միջազգային պայմանագրեր կնքելը 

 

229.  Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության և Բելառուսի 

Հանրապետության կառավարության միջև 

հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին 

համաձայնագիր  

Հայաստանի  

Հանրապետություն  

 

Բելառուսի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցելուց 

հետո, Բելառուսի 

Հանրապետության 

և Հայաստանի 

Հանրապետության 

միջև 

համաձայնեցված 

ժամկետներում 

 

 

230.  Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության և Ղազախստանի 

Հայաստանի  

Հանրապետություն 

անդամակցելուց 

հետո, 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

Հանրապետության կառավարության միջև 

հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին 

համաձայնագիր  

 

Ղազախստանի 

Հանրապետություն 

 

Ղազախստանի 

Հանրապետության 

և Հայաստանի 

Հանրապետության 

միջև 

համաձայնեցված 

ժամկետներում 

 

231.  Հայաստանի Հանրապետության և Բելառուսի 

Հանրապետության միջև՝ Բելառուսի 

Հանրապետության տարածքում Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիների և 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 

Բելառուսի Հանրապետության քաղաքացիների 

գտնվելու կարգի մասին համաձայնագիր  

Հայաստանի  

Հանրապետություն 

 

Բելառուսի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցելուց 

հետո, Բելառուսի 

Հանրապետության 

և Հայաստանի 

Հանրապետության 

միջև 

համաձայնեցված 

ժամկետներում 

 

 

232.  Հայաստանի Հանրապետության և 

Ղազախստանի Հանրապետության միջև՝ 

Ղազախստանի Հանրապետության 

տարածքում Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիների և Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում 

Ղազախստանի Հանրապետության 

քաղաքացիների գտնվելու կարգի մասին 

համաձայնագիր  

Հայաստանի  

Հանրապետություն 

 

Ղազախստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցելուց 

հետո, 

Ղազախստանի 

Հանրապետության 

և Հայաստանի 

Հանրապետության 

միջև 

համաձայնեցված 

ժամկետներում 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 

233. Հայաստանի Հանրապետության և 

Ռուսաստանի Դաշնության միջև՝ Ռուսաստանի 

Դաշնության տարածքում Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիների և 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 

Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների 

գտնվելու կարգի մասին համաձայնագիր  

Հայաստանի  

Հանրապետություն 

 

Ռուսաստանի 

Դաշնություն 

 

անդամակցելուց 

հետո, 

Ռուսաստանի 

Դաշնության և 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

միջև 

համաձայնեցված 

ժամկետներում 

 

 

234.  Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության և Բելառուսի 

Հանրապետության կառավարության միջև 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղա-

քացիների և Բելառուսի Հանրապետության 

քաղաքացիների առանց արտոնագրերի 

փոխայցելությունների մասին» 2002 թվականի 

հունիսի 6-ի համաձայնագրում փոփոխու-

թյուններ կատարելու շուրջ Բելառուսի 

Հանրապետության պետական մարմինների 

հետ խորհրդակցությունների անցկացում՝ 

Բելառուսի Հանրապետության տարածք 

մուտքի, ելքի, տեղաշարժի և տարանցիկ 

մուտքի իրավունք տվող փաստաթղթերի 

ցանկում Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացու նույնականացման քարտն 

ընդգրկելու նպատակով  

Հայաստանի  

Հանրապետություն 

 

Բելառուսի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցելուց 

հետո, Բելառուսի 

Հանրապետության 

և Հայաստանի 

Հանրապետության 

միջև 

համաձայնեցված 

ժամկետներում 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 

235.  Հայաստանի  Հանրապետության 

կառավարության և Ղազախստանի 

Հանրապետության կառավարության միջև 

«Քաղաքացիների փոխադարձ 

այցելությունների մասին» 2006 թվականի 

նոյեմբերի 6-ի համաձայնագրում 

փոփոխություններ կատարելու շուրջ 

Ղազախստանի Հանրապետության պետական 

մարմինների հետ խորհրդակցությունների  

անցկացում՝ Ղազախստանի 

Հանրապետության տարածք Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիներին մուտքի, 

ելքի, կացության և տեղաշարժի իրավունք 

տվող փաստաթղթերի ցանկում Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացու 

նույնականացման քարտն ընդգրկելու, ինչպես 

նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածք 

Ղազախստանի Հանրապետության 

քաղաքացիներին մուտքի, ելքի, կացության և 

տեղաշարժի իրավունք տվող փաստաթղթերի 

ցանկում Ղազախստանի Հանրապետության 

քաղաքացու վկայականն ընդգրկելու 

նպատակով   

 

Հայաստանի  

Հանրապետություն 

 

Ղազախստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցելուց 

հետո, 

Ղազախստանի 

Հանրապետության 

և Հայաստանի 

Հանրապետության 

միջև 

համաձայնեցված 

ժամկետներում 

 

236.  Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 

կառավարության միջև «Հայաստանի 

Հայաստանի  

Հանրապետություն 

  

անդամակցելուց 

հետո, 

Ռուսաստանի 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

Հանրապետության և  Ռուսաստանի 

Դաշնության քաղաքացիների առանց  

արտոնագրերի այցելությունների  մասին» 

2000 թվականի սեպտեմբերի 25-ի  

համաձայնագրում փոփոխություններ  

կատարելու շուրջ Ռուսաստանի Դաշնության 

պետական մարմինների հետ 

խորհրդակցությունների անցկացում՝ 

Ռուսաստանի Դաշնության տարածք 

Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիներին մուտքի, ելքի, կացության և 

տեղաշարժի իրավունք տվող  փաստաթղթերի 

ցանկում Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացու նույնականացման  քարտն 

ընդգրկելու, ինչպես նաև  Հայաստանի 

Հանրապետության տարածք Ռուսաստանի 

Դաշնության քաղաքացիներին մուտքի, ելքի, 

կացության և տեղաշարժի իրավունք տվող 

փաստաթղթերի ցանկում Ռուսաստանի 

Դաշնության քաղաքացու անձնագիրն 

ընդգրկելու նպատակով  

 

 

Ռուսաստանի 

Դաշնություն 

Դաշնության և 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

միջև 

համաձայնեցված 

ժամկետներում 

 

 

 

 

 



XVIII. Ընդհանուր տեղեկատվական տարածքի ձևավորման և ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծման 

ոլորտ

NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

237.  Հայաստանի Հանրապետության կողմից 

հետևյալ միջազգային պայմանագրերին 

միանալը`  

 

«Մաքսային միության արտաքին և 

փոխադարձ առևտրի ինտեգրված 

տեղեկատվական համակարգի 

ստեղծման, գործունեության և 

զարգացման մասին» 2010 թվականի 

սեպտեմբերի 21-ի համաձայնագիր 

«Մաքսային միության միասնական 

մաքսային տարածքում արտաքին և 

փոխադարձ առևտրում էլեկտրոնային 

փաստաթղթերի փոխանակման 

ժամանակ տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների կիրառման մասին» 

2010 թվականի սեպտեմբերի 21-ի 

համաձայնագիր 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

անդամ-

պետություններ 

 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից 

 

237.1.  237-րդ կետում նշված իրավական ակտերի և ՀՀ 

օրենսդրության միջև համապատասխանության 

վերաբերյալ համեմատական վերլուծության 

իրականացում 

  

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

28.02.2014 թ. 237-րդ կետում նշված 

միջազգային պայմանագրերին 

ՀՀ օրենսդրության 

համապատասխանության 

մասին տեղեկանք 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

238.  Ինտեգրված համակարգի ազգային սեգմենտի 

ստեղծման նպատակով Հայաստանի 

Հանրապետության լիազոր մարմնի 

սահմանում 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

  

238.1.  Ինտեգրված համակարգի ազգային սեգմենտի 

ստեղծման հարցերով լիազոր մարմին սահմա-

նելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետու-

թյան կառավարության որոշման նախագծի 

ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմ  

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

15.02.2014 թ. ՀՀ կառավարության որոշում 

239.  Էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի 

զարգացման մակարդակի, էլեկտրոնային 

եղանակով միջգերատեսչական 

փոխգործակցության և դրանց գործունեության 

համար պատասխանատու և շահագործումն ու 

զարգացումն ապահովող՝ Հայաստանի 

Հանրապետության պետական մարմինների 

վերաբերյալ տեղեկատվության  պատրաստում 

և  ներկայացում Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով  
 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամսվա 

ընթացքում 

 

239.1. Էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի 

զարգացման մակարդակի, էլեկտրոնային 

եղանակով միջգերատեսչական 

փոխգործակցության և դրանց գործունեության 

համար պատասխանատու և շահագործումն ու 

զարգացումն ապահովող՝ Հայաստանի 

Հանրապետության պետական մարմինների 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 
 

 ՀՀ 

նախարարություններ 

և 

գերատեսչություններ 

27.01 2014 թ. 

 

 

 

 

 

էլեկտրոնային  կառավարման  

համակարգերի զարգացման 

մակարդակի վերաբերյալ 

տեղեկանք 

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում, 

ամփոփում և վերջնական փաստաթղթի 

պատրաստում  

 

 

239.2.  Վերոնշյալ փաստաթղթի ներկայացում  

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով  

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

30.01.2014 թ. 

 

 

էլեկտրոնային կառավարման  

համակարգերի զարգացման 

մակարդակի վերաբերյալ 

տեղեկանք 

240. Նորմատիվ և այլ փաստաթղթերի 

վերլուծություն, որոնց  պահանջները պետք է 

դիտարկվեն  Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի 2013 թվականի նոյեմբերի 12-ի 

N 260 որոշմամբ հաստատված ցանկով 

սահմանված` Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական տարածքի 

ընդհանուր գործընթացների իրականացման 

շրջանակում 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամսվա 

ընթացքում 

 

240.1.   Հայաստանի Հանրապետության պետական 

կառավարման մարմիններում շահագործվող 

տեղեկատվական համակարգերի նկարագրման 

նպատակով  Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի կողմից տրամադրված 

հարցաթերթիկի հիման վրա տեղեկատվության 

հավաքագրում և վերջնական փաստաթղթի 

պատրաստում՝ նորմատիվ ու այլ փաստաթղթերի 

վերաբերյալ, որոնց պահանջները պետք է 

դիտարկվեն  Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի 2013 թվականի նոյեմբերի 12-ի  

N 260 որոշմամբ հաստատված ցանկով 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

 բոլոր շահագրգիռ 

ՀՀ 

նախարարություններ 

և 

գերատեսչություններ 

 

 

 

15.03.2014 թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

իրավական ակտերի և այլ 

փաստաթղթերի վերաբերյալ 

վերլուծության արդյունքների 

մասին տեղեկանք 

 

 

 

 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

սահմանված` Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական տարածքի ընդհանուր 

գործընթացների իրականացման շրջանակում 

 

240.2.  Վերոնշյալ փաստաթուղթը  Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողով ներկայացնելը 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

15.03.2014 թ. իրավական ակտերի և այլ 

փաստաթղթերի վերաբերյալ 

վերլուծության արդյունքների 

մասին տեղեկանք 

 

241.  Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի  

կոլեգիայի 2013 թվականի նոյեմբերի 12-ի  

N 260 որոշմամբ հաստատված ցանկով 

Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի ընդհանուր 

գործընթացների իրականացման շրջանակում 

տեղեկատվական փոխգործակցության 

մասնակից հանդիսացող՝ Հայաստանի 

Հանրապետության պետական մարմինների 

վերաբերյալ տեղեկատվության պատրաստում 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամսվա 

ընթացքում 

 

241.1.  Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի  

կոլեգիայի 2013 թվականի նոյեմբերի 12-ի N 260 

որոշմամբ հաստատված ցանկով  Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի ընդհանուր գործընթացների 

իրականացման շրջանակում տեղեկատվական 

փոխգործակցության մասնակից հանդիսացող 

Հայաստանի Հանրապետության պետական 

մարմինների վերաբերյալ վերջնական 

փաստաթղթի պատրաստման նպատակով 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

 բոլոր շահագրգիռ 

ՀՀ 

նախարարություններ 

և 

գերատեսչություններ 

 

28.02.2014 թ. 

 

 

 

ՄՄ և ՄՏՏ ընդհանուր 

գործընթացների շրջանակում 

տեղեկատվական 

փոխգործակցության 

մասնակիցների վերաբերյալ 

տեղեկանք 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

տեղեկատվության հավաքագրում` Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի  կողմից 

ներկայացված հարցաթերթիկի հիման վրա 

 

241.2.  Վերոնշյալ փաստաթղթի ներկայացում   

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով  

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

15.03.2014 թ. ՄՄ և ՄՏՏ ընդհանուր 

գործընթացների շրջանակում 

տեղեկատվական 

փոխգործակցության 

մասնակիցների վերաբերյալ 

տեղեկանք 

 

242.  Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի ընդհանուր 

գործընթացների շրջանակում 

տեղեկատվական փոխգործակցության 

մասնակից հանդիսացող պետական 

մարմինների պետական տեղեկատվական 

ռեսուրսների և տեղեկատվական 

համակարգերի, ինչպես նաև տեղեկատվական 

համակարգի Հայաստանի Հանրապետության 

պետական ինտեգրման սեգմենտի ստեղծման, 

զարգացման և շահագործման 

աշխատանքների ֆինանսավորման 

ապահովում 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցելու 

պահից 3 ամիս 

 

242.1.  Պետական տեղեկատվական ռեսուրսների և 

տեղեկատվական համակարգերի ստեղծման, 

շահագործման և զարգացման աշխատանքների 

ֆինանսավորման նպատակով նախահաշվի 

պատրաստում` 242-րդ կետի իրականացման 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

«Էլեկտրոնային 

կառավարման 

30.06. 2014 թ. նախահաշիվ 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

վերաբերյալ Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի կողմից տրամադրված 

տեղեկատվության հիման վրա   

ենթակառուցվածք-

ների ներդրման 

գրասենյակ» (ԷԿԵՆԳ) 

ՓԲԸ 

 

242.2.  Ֆինանսավորման ապահովման նպատակով 

ֆինանսական հայտի մշակում 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

«Էլեկտրոնային 

կառավարման 

ենթակառուցվածք-

ների ներդրման 

գրասենյակ» (ԷԿԵՆԳ) 

ՓԲԸ 

 

30.06.2014 թ. ֆինանսական հայտ 

243.  Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության 

փաստաթղթավորման ընդհանուր 

ենթակառուցվածքի Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բաղադրիչի 

օպերատորի սահմանում 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

անդամակցելու 

պահից 

 

243.1. Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության 

փաստաթղթավորման ընդհանուր 

ենթակառուցվածքի Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բաղադրիչի 

օպերատոր սահմանելու վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

«Էլեկտրոնային 

կառավարման 

ենթակառուցվածք-

15.02.2014 թ. ՀՀ կառավարության որոշում 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

կառավարության որոշման նախագծի 

ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմ  

ների ներդրման 

գրասենյակ» (ԷԿԵՆԳ) 

ՓԲԸ 

 

244. Անդրսահմանային տեղեկատվական 

փոխգործակցության սուբյեկտների՝ 

վստահված երրորդ կողմի ծառայություններից 

օգտվելու իրավունքների ապահովում 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

անդամակցելու 

պահից 

 

244.1. Հայաստանի Հանրապետության վստահված 

երրորդ կողմի սահմանում (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

«Էլեկտրոնային 

կառավարման 

ենթակառուցվածք-

ների ներդրման 

գրասենյակ» (ԷԿԵՆԳ) 

ՓԲԸ 

 

 

2014 թ. որոշում 

245. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

կոլեգիայի 2013 թվականի հոկտեմբերի 1–ի 

N 215 որոշմամբ հաստատված 

միջոցառումների ծրագրին համապատասխան 

ինտեգրման համակարգի ստեղծման և 

զարգացման աշխատանքներում 

մասնակցություն 

 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 

 



NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

245.1.  Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

2013 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 215 որոշմամբ 

հաստատված միջոցառումների իրականացման 

համար պատասխանատու մարմինների 

սահմանում 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

դեկտեմբեր, 2014 թ. ՀՀ կառավարության որոշում 

246. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում 

անցկացվող տեսակոնֆերանսներին 

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության ներկայացուցիչների 

մասնակցության համար տեխնիկական 

ապահովում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն  

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

 

անդամակցելու 

գործընթացում 

 

 

XIX. Մակրոտնտեսական քաղաքականության ոլորտ 

NN 

ը/կ Միջոցառման անվանումը Կատարողը 
Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

247. Հայաստանի Հանրապետության  միանալը 

«Համաձայնեցված մակրոտնտեսական 

քաղաքականության մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրին 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն 

ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից 

 

247.1.  Հայաստանի Հանրապետության  միանալը 

«Համաձայնեցված մակրոտնտեսական 

քաղաքականության մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրին 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելու 

օրվանից 

 



NN 

ը/կ Միջոցառման անվանումը Կատարողը 
Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

 

1. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2012 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 269 որոշմամբ հաստատված՝ 

Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

պաշտոնական կանխատեսումների մշակման ժամանակ օգտագործվող՝ արտաքին պարամետրերի միջակայքային 

քանակական արժեքների համաձայնեցման կարգի կիրարկումը 

 
248. Տնտեսական զարգացման պետական 

պաշտոնական կանխատեսումների մշակման 

ժամանակ օգտագործվող կանխատեսման 

արտաքին պարամետրերի վերաբերյալ 

տեղեկատվության ներկայացում 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելուց 

հետո 1 ամսվա 

ընթացքում 
 

 

 

248.1. Տնտեսական զարգացման պետական 

պաշտոնական կանխատեսումների մշակման 

ժամանակ օգտագործվող կանխատեսման 

արտաքին պարամետրերի վերաբերյալ 

տեղեկատվության ներկայացում 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

անդամակցությունից 

հետո 1 ամսվա 

ընթացքում 

 

անդամակցությունից 

հետո 15 օրվա 

ընթացքում 

պաշտոնական գրություն  

249. Հայաստանի Հանրապետության  սոցիալ-

տնտեսական  զարգացման պաշտոնական 

միջնաժամկետ կանխատեսման 

պարամետրերի համապատասխանեցումը` 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

կոլեգիայի 2013 թվականի հունիսի 25-ի  

N 134 որոշմամբ հաստատված՝ Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի անդամ պետությունների սոցիալ-

տնտեսական զարգացման կանխատեսման 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելուց 

հետո 1 ամսվա 

ընթացքում 

 

 



NN 

ը/կ Միջոցառման անվանումը Կատարողը 
Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

արտաքին պարամետրերի ընդունված 

միջակայքային քանակական արժեքներին  

 

249.1. Հայաստանի Հանրապետության  սոցիալ-

տնտեսական  զարգացման պաշտոնական 

միջնաժամկետ կանխատեսման պարամետրերի 

համապատասխանեցումը Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2013 

թվականի հունիսի 25-ի N 134 որոշմամբ 

հաստատված՝ Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ 

պետությունների սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման կանխատեսման արտաքին 

պարամետրերի ընդունված միջակայքային 

քանակական արժեքներին  

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

անդամակցելուց 

հետո 1 ամսվա 

ընթացքում 

անդամակցելուց 

հետո 15 օրվա 

ընթացքում 

 

պաշտոնական գրություն 

 

2. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2012 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 270 որոշմամբ հաստատված՝ 

Մաքսային միության, Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների լիազոր մարմինների և Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի միջև, համաձայնեցված մակրոտնտեսական քաղաքականության իրականացման նպատակով, 

տեղեկատվության փոխանակման վերաբերյալ կարգի կիրարկումը 

 



NN 

ը/կ Միջոցառման անվանումը Կատարողը 
Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

250. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին 

տեղեկատվության տրամադրում՝ սոցիալ-

տնտեսական զարգացման միջնաժամկետ 

կանխատեսումների (ծրագրերի), սոցիալ-

տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ  

(5 տարին գերազանցող) ծրագրերի (պլաններ, 

ռազմավարություններ, հայեցակարգեր), 

տնտեսական զարգացման և 

մակրոտնտեսական քաղաքականության 

ոլորտում գործողությունների և 

միջոցառումների ծրագրերի (հայեցակարգեր, 

ռազմավարություններ) մասին  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելուց 

հետո 1 տարվա 

ընթացքում 

 

 

250.1. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին 

տեղեկատվության տրամադրում՝ սոցիալ-

տնտեսական զարգացման միջնաժամկետ 

կանխատեսումների (ծրագրերի), սոցիալ-

տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ  

(5 տարին գերազանցող) ծրագրերի (պլաններ, 

ռազմավարություններ, հայեցակարգեր), 

տնտեսական զարգացման և մակրոտնտեսական 

քաղաքականության ոլորտում գործողությունների 

և միջոցառումների ծրագրերի (հայեցակարգեր, 

ռազմավարություններ) մասին  

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

անդամակցելուց 

հետո 1 տարվա 

ընթացքում 

պաշտոնական գրություն` 

համապատասխան 

նորմատիվային իրավական 

ակտերի ցուցակով 

251. Մակրոտնտեսական քաղաքականության,  այդ 

թվում` բյուջետային, հարկային և 

դրամավարկային քաղաքականության 

մշակման և իրականացման ոլորտին առնչվող 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելուց 

հետո 1 տարվա 

ընթացքում 

 

 



NN 

ը/կ Միջոցառման անվանումը Կատարողը 
Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

հիմնական նորմատիվ իրավական ակտերի, 

ինչպես նաև տնտեսական իրավիճակի 

կայունացմանը և տնտեսական զարգացման 

կայունության բարձրացմանն ուղղված 

ակտերի ներկայացում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողով   

 

251.1.  Մակրոտնտեսական քաղաքականության,  այդ 

թվում` բյուջետային, հարկային և 

դրամավարկային քաղաքականության մշակման 

և իրականացման ոլորտին առնչվող հիմնական 

նորմատիվ իրավական ակտերի, ինչպես նաև 

տնտեսական իրավիճակի կայունացմանը և 

տնտեսական զարգացման կայունության 

բարձրացմանն ուղղված ակտերի ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով   

  

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

 

Անդամակցությունից 

հետո 1 տարվա 

ընթացքում 

պաշտոնական գրություն` 

համապատասխան նորմատիվ 

իրավական ակտերի ցանկով 

252. «Համաձայնեցված մակրոտնտեսական 

քաղաքականության մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի 5-րդ 

հոդվածի 6-րդ կետով սահմանված՝ 

ինտեգրման փոխգործակցության և 

տնտեսական կայունության մակարդակը 

սահմանող մակրոտնտեսական ցուցանիշների 

վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամսվա 

ընթացքում  

 

 



NN 

ը/կ Միջոցառման անվանումը Կատարողը 
Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

252.1.  «Համաձայնեցված մակրոտնտեսական 

քաղաքականության մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի 5-րդ հոդվածի 

6-րդ կետով սահմանված՝ ինտեգրման 

փոխգործակցության և տնտեսական 

կայունության մակարդակը սահմանող 

մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ 

տեղեկատվության ներկայացում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողով 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

 

ՀՀ ազգային 

վիճակագրական 

ծառայություն 

24.03.2014 թ. 

 

 

28.02.2014 թ. 

 

28.02.2014 թ. 

 

պաշտոնական գրություն 

 

2. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2013 թվականի հունիսի 25-ի N 144 որոշմամբ հաստատված՝ 

Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների տնտեսական զարգացման 

կայունությունը սահմանող մակրոտնտեսական ցուցանիշների հաշվարկի մեթոդաբանության կիրառումը 

253. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

կոլեգիայի 2013 թվականի հունիսի 25-ի N 144 

որոշմամբ հաստատված՝ Մաքսային միության 

և Միասնական տնտեսական տարածքի 

անդամ պետությունների տնտեսական 

զարգացման կայունությունը սահմանող 

մակրոտնտեսական ցուցանիշների հաշվարկի 

մեթոդաբանությանը համապատասխան՝  

տնտեսական զարգացման կայունությունը 

սահմանող մակրոտնտեսական ցուցանիշները, 

ինչպես նաև պետական կառավարման 

հատվածի կոնսոլիդացված բյուջեի 

գործառնությունների կառուցվածքի, 

պետական կառավարման հատվածի 

ֆինանսական ակտիվների հետ 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցելու 

պահից 3 ամսվա 

ընթացքում  

 

 



NN 

ը/կ Միջոցառման անվանումը Կատարողը 
Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

գործառնությունների կառուցվածքի և 

պետական կառավարման հատվածի պարտքի 

կառուցվածքի մասին տեղեկատվության 

պատրաստում և ներկայացում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողով՝ համաձայն նշված 

մեթոդաբանության հավելվածների    

 

253.1. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

կոլեգիայի 2013 թվականի հունիսի 25-ի N 144 

որոշմամբ հաստատված՝ Մաքսային միության և 

Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ 

պետությունների տնտեսական զարգացման 

կայունությունը սահմանող մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների հաշվարկի մեթոդաբանությանը 

համապատասխան՝  տնտեսական զարգացման 

կայունությունը սահմանող մակրոտնտեսական 

ցուցանիշները, ինչպես նաև պետական 

կառավարման հատվածի կոնսոլիդացված 

բյուջեի գործառնությունների կառուցվածքի, 

պետական կառավարման հատվածի 

ֆինանսական ակտիվների հետ 

գործառնությունների կառուցվածքի և պետական 

կառավարման հատվածի պարտքի կառուցվածքի 

մասին տեղեկատվության պատրաստում և 

ներկայացում Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով՝ համաձայն նշված 

մեթոդաբանության հավելվածների    

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

 

 

ՀՀ ազգային 

վիճակագրական 

ծառայություն 

անդամակցելու 

պահից 3 ամսվա 

ընթացքում 

 

 

անդամակցելու 

պահից 2 ամսվա 

ընթացքում 

պաշտոնական գրություն 



NN 

ը/կ Միջոցառման անվանումը Կատարողը 
Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

254. «Համաձայնեցված մակրոտնտեսական 

քաղաքականության մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրով 

սահմանված և ՀՀ օրենսդրությանը 

համապատասխան հաշվարկված՝ 

տնտեսական զարգացման կայունությունը 

սահմանող մակրոտնտեսական ցուցանիշների 

մասին տեղեկատվության, ինչպես նաև 

լրացուցիչ նյութերի` ներառյալ բյուջեի և 

պետական պարտքի կառուցվածքի, անդամ 

պետությունների գնաճի հաշվարկման 

ժամանակ օգտագործվող սպառողական 

զամբյուղի կառուցվածքի նկարագրության 

ներկայացում Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամսվա 

ընթացքում  

 

 

254.1.  «Համաձայնեցված մակրոտնտեսական 

քաղաքականության մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրով սահմանված 

և ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան 

հաշվարկված՝ տնտեսական զարգացման 

կայունությունը սահմանող մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների մասին տեղեկատվության, ինչպես 

նաև լրացուցիչ նյութերի` ներառյալ բյուջեի և 

պետական պարտքի կառուցվածքի, անդամ 

պետությունների գնաճի հաշվարկման ժամանակ 

օգտագործվող սպառողական զամբյուղի 

կառուցվածքի նկարագրության ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով  

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

 

ՀՀ ազգային 

վիճակագրական 

ծառայություն 

24.03.2014 թ. 

 

 

 

28.02.2014 թ. 

պաշտոնական գրություն 



NN 

ը/կ Միջոցառման անվանումը Կատարողը 
Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

255. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի 2013 թվականի մայիսի 29-ի N 37 

որոշմամբ  հաստատված (այդ թվում` հաշվի 

առնելով «Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի անդամ 

պետությունների 2013-2014 թվականների 

մակրոտնտեսական քաղաքականության 

հիմնական ուղենիշների կիրառմանն ուղղված 

միջոցառումների ցանկի մասին» 

հանձնաժողովի կոլեգիայի 2013 թվականի 

նոյեմբերի 5-ի N 251 որոշումը)՝ Մաքսային 

միության և Միասնական տնտեսական 

տարածքի անդամ պետությունների 

մակրոտնտեսական քաղաքականության  

2013-2014 թվականների հիմնական 

ուղենիշների՝ Հայաստանի Հանրապետության 

կողմից իրականացման վերաբերյալ 

առաջարկությունների նախապատրաստում 

 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 1 ամսվա 

ընթացքում  

 

 

 

255.1. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի 2013 թվականի մայիսի 29-ի N 37 

որոշմամբ  հաստատված (այդ թվում` հաշվի 

առնելով «Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների 

2013-2014 թվականների մակրոտնտեսական 

քաղաքականության հիմնական ուղենիշների 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 
ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 
 

30.01.2014 թ. 
 
 
 

20.01.2014 թ. 

 

20.01.2014 թ. 

պաշտոնական գրություն 



NN 

ը/կ Միջոցառման անվանումը Կատարողը 
Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

կիրառմանն ուղղված միջոցառումների ցանկի 

մասին» հանձնաժողովի կոլեգիայի 2013 

թվականի նոյեմբերի 5-ի N 251 որոշումը)՝ 

Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների 

մակրոտնտեսական քաղաքականության  

2013-2014 թվականների հիմնական ուղենիշների՝ 

Հայաստանի Հանրապետության կողմից 

իրականացման վերաբերյալ 

առաջարկությունների նախապատրաստում 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

256. Պետական ռազմավարական պլանավորման և 

կանխատեսման համակարգի՝ ներառյալ 

ընդունված փաստաթղթերի սխեմայի, ինչպես 

նաև դրանց կատարման և վերահսկողության 

ընթացակարգի նկարագրության  մասին 

տեղեկատվության ներկայացում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողով 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

սույն ծրագրի 

հաստատման 

օրվանից 3 ամսվա 

ընթացքում  

 

 

256.1.  Պետական ռազմավարական պլանավորման և 

կանխատեսման համակարգի՝ ներառյալ 

ընդունված փաստաթղթերի սխեմայի, ինչպես 

նաև դրանց կատարման և վերահսկողության 

ընթացակարգի նկարագրության  մասին 

տեղեկատվության ներկայացում Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողով 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

24.03.2014 թ. պաշտոնական գրություն 



NN 

ը/կ Միջոցառման անվանումը Կատարողը 
Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

257. Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի  (ըստ 

համաձայնեցված ցանկի) ընդհանուր առմամբ 

սոցիալ-տնտեսական զարգացման տարեկան 

կանխատեսումների մշակման համար 

օգտագործվող տնտեսական ցուցանիշների 

մասին տեղեկատվության ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով 

 

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

  

257.1. Մաքսային միության և Միասնական 

տնտեսական տարածքի  (ըստ համաձայնեցված 

ցանկի) ընդհանուր առմամբ սոցիալ- 

տնտեսական զարգացման տարեկան 

կանխատեսումների մշակման համար 

օգտագործվող տնտեսական ցուցանիշների 

մասին տեղեկատվության ներկայացում 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով 

 

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

 

ՀՀ ազգային 

վիճակագրական 

ծառայություն 

 
24.03.2014 թ. 

 
 

28.02.2014 թ. 

 

 
28.02.2014 թ. 

 

պաշտոնական գրություն 

258. Հայաստանի Հանրապետության և 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

ներկայացուցիչների միջև աշխատանքային  

խորհրդակցությունների անցկացում`  

«Համաձայնեցված մակրոտնտեսական 

քաղաքականության մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրին միանալուն 

ու այդ համաձայնագրի իրականացմանն 

առնչվող հարցերի, ինչպես նաև 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

Եվրասիական 

տնտեսական 

հանձնաժողով 

մինչև 
անդամակցելը 

 



NN 

ը/կ Միջոցառման անվանումը Կատարողը 
Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

համաձայնեցված մակրոտնտեսական 

քաղաքականության մասով սույն ծրագրի 

կետերի իրականացման շուրջ  

 

258.1.  Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի 

ներկայացուցիչների միջև աշխատանքային  

խորհրդակցությունների անցկացում`  

«Համաձայնեցված մակրոտնտեսական 

քաղաքականության մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրին միանալուն ու 

այդ համաձայնագրի իրականացմանն առնչվող 

հարցերի, ինչպես նաև համաձայնեցված 

մակրոտնտեսական քաղաքականության մասով 

սույն ծրագրի կետերի իրականացման շուրջ  

 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

31.03.2014 թ.  

 

XX. Արժութային քաղաքականության և ֆինանսական շուկաների ոլորտ 

 

1. «Արժութային քաղաքականության համաձայնեցված սկզբունքների մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրին 

միանալը  

 

NN 

ը/կ 

Միջոցառման անվանումը Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Փաստաթղթի վերջնական 

տեսքը 

259.  Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ 

իրավական ակտերի համապատասխանեցում 

«Արժութային քաղաքականության 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

 



համաձայնեցված սկզբունքների մասին» 2010 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրին  

մեջ մտնելու 

օրվանից 

259.1.  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական 

նորմերի վերլուծություն՝ «Արժութային 

քաղաքականության համաձայնեցված 

սկզբունքների մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի դրույթներին 

դրանց համապատասխանության մասով 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ  

03.02.2014 թ. տեղեկանք ՀՀ օրենսդրության 

և համաձայնագրի կետերի 

համեմատական վերլուծության 

վերաբերյալ 

259.2.  Նորմատիվ իրավական ակտերում անհրաժեշտ 

փոփոխությունների ներկայացում Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարություն 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

03.03.2014 թ. պաշտոնական գրություն` 

համապատասխան 

առաջարկություններով 

 
2. «Արժութային քաղաքականության համաձայնեցված սկզբունքների մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի 

մասնակից պետությունների համաձայնեցված արժութային քաղաքականության մասին» 2011 թվականի դեկտեմբերի 12-ին 

ստորագրված պայմանագրին միանալը 

 
260. Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ 

իրավական ակտերի համապատասխանեցում  

2011 թվականի դեկտեմբերի 12-ի պայմանագրի 

հետ  

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելու 

օրվանից 

 

 

260.1.  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական 

նորմերի վերլուծություն՝ «Արժութային 

քաղաքականության համաձայնեցված 

սկզբունքների մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի մասնակից 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

03.02.2014 թ. տեղեկանք ՀՀ օրենսդրության 

և պայմանագրի կետերի 

համեմատական վերլուծության 

վերաբերյալ 



պետությունների համաձայնեցված արժութային 

քաղաքականության մասին» 2011 թվականի 

դեկտեմբերի 12-ին ստորագրված պայմանագրին 

դրանց համապատասխանության մասով   

 

260.2. Նորմատիվ իրավական ակտերում պահանջվող 

փոփոխությունների ներկայացում Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարություն 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

03.03.2014 թ. պաշտոնական գրություն` 

համապատասխան 

առաջարկություններով 

 

3. «Արժութային քաղաքականության համաձայնեցված սկզբունքների մասին» համաձայնագրի մասնակից պետությունների՝ 

արժութային վերահսկողություն իրականացնող լիազոր մարմինների փոխգործակցության մասին» 2011 թվականի դեկտեմբերի 

15-ի պայմանագրին միանալը 

 

261. Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ 

իրավական ակտերի համապատասխանեցում 

2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի պայմանագրի 

հետ 

  

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելու 

օրվանից 

 

 

261.1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական 

նորմերի վերլուծություն՝ «Արժութային 

քաղաքականության համաձայնեցված 

սկզբունքների մասին» համաձայնագրի մասնակից 

պետությունների՝ արժութային վերահսկողություն 

իրականացնող լիազոր մարմինների 

փոխգործակցության մասին» 2011 թվականի 

դեկտեմբերի 15-ի պայմանագրին  դրանց 

համապատասխանության մասով 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

03.02.2014 թ. տեղեկանք ՀՀ օրենսդրության 

և պայմանագրի կետերի 

համեմատական վերլուծության 

վերաբերյալ 



261.2.  Նորմատիվ իրավական ակտերում պահանջվող 

փոփոխությունների ներկայացում Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարություն 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

03.03.2014 թ. պաշտոնական գրություն՝ 

համապատասխան 

առաջարկներով 

 

4. «Կապիտալի ազատ տեղաշարժն ապահովելու նպատակով ֆինանսական շուկաներում պայմաններ ստեղծելու մասին» 2010 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրին միանալը 

 

262.  Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ 

իրավական ակտերի համապատասխանեցում 

«Կապիտալի ազատ տեղաշարժն ապահովելու 

նպատակով ֆինանսական շուկաներում 

պայմաններ ստեղծելու մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի հետ  

 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

անդամակցության 

մասին միջազգային 

պայմանագիրն ուժի 

մեջ մտնելու 

օրվանից 

 

262.1.  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական 

նորմերի վերլուծություն՝ «Կապիտալի ազատ 

տեղաշարժն ապահովելու նպատակով 

ֆինանսական շուկաներում պայմաններ ստեղծելու 

մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

համաձայնագրի հետ դրանց 

համապատասխանության մասով  

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

03.02.2014 թ. տեղեկանք՝ ՀՀ օրենսդրության 

և համաձայնագրի կետերի 

համեմատական վերլուծության 

վերաբերյալ 

262.2.  Նորմատիվ իրավական ակտերում պահանջվող 

փոփոխությունների ներկայացում Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարություն 

 

ՀՀ կենտրոնական 

բանկ 

03.03.2014 թ. պաշտոնական գրություն` 

համապատասխան 

առաջարկներով 
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ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
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