
Հավելված N 1 
 ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 

                                                                               հունվարի 30-ի N 71    - Ն որոշման 
 
 
 

Ց Ա Ն Կ 
  

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ (ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ) 
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆ- 
ՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ   
ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆ Է ՍԱՀՄԱՆՎԵԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
  

1. Մաքսային միության (Եվրասիական տնտեսական միության) հանձնաժողովի 

2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 880 որոշմամբ հաստատված «Սննդամթերքի անվտան-

գության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ 

2. Մաքսային միության (Եվրասիական տնտեսական միության) հանձնաժողովի 

2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 881 որոշմամբ հաստատված «Սննդամթերքի մակ-

նշման մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ   

3. Մաքսային միության (Եվրասիական տնտեսական միության) հանձնաժողովի 

2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 882 որոշմամբ հաստատված «Մրգերից և բանջա-

րեղենից պատրաստված հյութերի արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգ» Մաքսա-

յին միության տեխնիկական կանոնակարգ   

4. Մաքսային միության (Եվրասիական տնտեսական միության) հանձնաժողովի 

2013 թվականի հոկտեմբերի 9-ի N 67 որոշմամբ հաստատված «Կաթի և կաթնամթերքի 

անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ   

5. Մաքսային միության (Եվրասիական տնտեսական միության) հանձնաժողովի 

2013 թվականի հոկտեմբերի 9-ի N 68 որոշմամբ հաստատված «Մսի և մսամթերքի 

անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ   

6. Մաքսային միության (Եվրասիական տնտեսական միության) հանձնաժողովի 

2012 թվականի հունիսի 15-ի N 34 որոշմամբ հաստատված «Մասնագիտացված սննդա-



մթերքի առանձին տեսակների, այդ թվում` դիետիկ բուժական և դիետիկ պրոֆիլակտիկ 

սննդի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ   

7. Մաքսային միության (Եվրասիական տնտեսական միության) հանձնաժողովի 

2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 883 որոշմամբ հաստատված «Ճարպայուղային արտա-

դրանքի տեխնիկական կանոնակարգ» Մաքսային միության տեխնիկական կանո-

նակարգ   

8. Մաքսային միության (Եվրասիական տնտեսական միության) հանձնաժողովի 

2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 874 որոշմամբ հաստատված «Ցորենի անվտան-

գության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ   

9. Մաքսային միության (Եվրասիական տնտեսական միության) հանձնաժողովի 

2012 թվականի հուլիսի 20-ի N 58 որոշմամբ հաստատված «Սննդային հավելումների, 

բուրավետիչների և օժանդակ տեխնոլոգիական միջոցների անվտանգության պահանջ-

ների մասին» Մաքսային միության  տեխնիկական կանոնակարգ 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

              ՂԵԿԱՎԱՐ – ՆԱԽԱՐԱՐ                                           Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 2 
 ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 

                                                                               հունվարի 30-ի N  71   - Ն որոշման 
 

 
 

Ց Ա Ն Կ 
  

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ  (ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ) 
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆ- 
ՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ  
ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆ Է ՍԱՀՄԱՆՎԵԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
 

1. Մաքսային միության (Եվրասիական տնտեսական միության) հանձնաժողովի 

2011 թվականի օգոստոսի 16-ի N 768  որոշմամբ հաստատված «Ցածրավոլտ սարքա-

վորումների անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ 

2. Մաքսային միության (Եվրասիական տնտեսական միության) հանձնաժողովի 

2011 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 799 որոշմամբ հաստատված «Օծանելիքի և կոսմե-

տիկ արտադրանքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանո-

նակարգ 

3. Մաքսային միության (Եվրասիական տնտեսական միության) հանձնաժողովի 

2011 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 797  որոշմամբ հաստատված «Երեխաների և դեռա-

հասների համար նախատեսված արտադրանքի անվտանգության մասին» Մաքսային 

միության տեխնիկական կանոնակարգ 

4. Մաքսային միության (Եվրասիական տնտեսական միության) հանձնաժողովի 

2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 826  որոշմամբ հաստատված «Ավտոմոբիլային և 

ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակ-

տիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մազութին ներկայացվող պահանջ-

ների մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ 
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5. Մաքսային միության (Եվրասիական տնտեսական միության) հանձնաժողովի 

2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 879 որոշմամբ հաստատված «Տեխնիկական միջոց-

ների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» Մաքսային միության տեխնիկական 

կանոնակարգ 

6. Մաքսային միության (Եվրասիական տնտեսական միության) հանձնաժողովի   

2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 875 որոշմամբ հաստատված «Գազանման վառելի-

քով աշխատող սարքավորումների անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխ-

նիկական կանոնակարգ 

7. Մաքսային միության (Եվրասիական տնտեսական միության) հանձնաժողովի   

2011 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 798  որոշմամբ հաստատված «Խաղալիքների 

անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ 

8. Մաքսային միության (Եվրասիական տնտեսական միության) հանձնաժողովի   

2012 թվականի հունիսի 15-ի N 32  որոշմամբ հաստատված «Կահույքագործական արտա-

դրանքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ 

9. Մաքսային միության (Եվրասիական տնտեսական միության) հանձնաժողովի   

2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 876 որոշմամբ հաստատված «Թեթև արդյունաբե-

րության արտադրանքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական 

կանոնակարգ 

10. Մաքսային միության (Եվրասիական տնտեսական միության) հանձնաժողովի   

2012 թվականի հունիսի 20-ի N 59  որոշմամբ հաստատված «Քսայուղերի, յուղերի և 

հատուկ հեղուկների նկատմամբ պահանջների մասին» Մաքսային միության տեխնիկա-

կան կանոնակարգ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
              ՂԵԿԱՎԱՐ – ՆԱԽԱՐԱՐ                                              Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

   
 


