ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 16(356) «28» սեպտեմբերի 2018թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ

262

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
«Արցախի Հանրապետության
Նախագահի 2017 թվականի
հոկտեմբերի 13-ի ՆԿ-9-Ն կարգադրության մեջ լրացում և
փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆԿ-7-Ն
կարգադրությունը…………………………………..................................

4

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
263

264

265

266
267

«Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության պետական տեսչության կողմից իրականացվող ոչ պարենային արտադրանքների
և ծառայությունների նկատմամբ պետական վերահսկողության
իրականացման ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 753-Ն որոշումը.......................................................

5

«Սոցիալական և կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող
չափման միջոցները, դրանց ներկայացվող պահանջները և
շուկայահանման կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 754-Ն որոշումը.......................................................................

63

«Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության պետական տեսչության կողմից իրականացվող ոչ պարենային արտադրանքի և
օրենսդրական չափագիտական վերահսկողության ոլորտի ռիսկի
վրա
հիմնված
ստուգումների
մեթոդաբանությունը
և
ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների ընդհանուր նկարագիրը
հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 755-Ն որոշումը........

97

«Համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման կարգը
սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 756-Ն որոշումը........

102

«Օրենսդրական չափագիտական հսկողության ենթակա չափման
միջոցների ցանկը սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N
757-Ն որոշումը…………………………………………………………..

106

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

«Համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունվարի 30-ի N
22 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 758-Ն որոշումը……………………………………………...

109

«Արցախի Հանրապետության ստանդարտացման լիազորված
մարմին ու ստանդարտացման ազգային մարմին ճանաչելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012
թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 932-Ն որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 759-Ն որոշումը………

117

«Արցախի Հանրապետության չափագիտության լիազոր մարմին
ու չափագիտության ազգային մարմին ճանաչելու և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի
դեկտեմբերի 27-ի N 933-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» ԱՀ կառավարության N 760-Ն որոշումը……………………..

118

«Համապատասխանության գնահատման մարմինների կողմից
արտադրանքի համապատասխանության գնահատման արդյունքների մասին տեղեկատվությունը ներկայացնելու կարգը
սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 761-Ն որոշումը……

119

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի
փետրվարի 21-ի N 112-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 763-Ն որոշումը……..

122

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի
ապրիլի 18-ի N 291-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 764-Ն որոշումը……...

123

2019 թվականի համար բնափայտի մթերման տարեկան
հաշվարկային հատատեղը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 775-Ն որոշումը……………………………………….

124

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության «Մարտունու շրջանային բուժմիավորում» փակ
բաժնետիրական ընկերությունը վերանվանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 776-Ն որոշումը………………………………………

126

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության «Հադրութի շրջանային բուժմիավորում» փակ
բաժնետիրական ընկերությունը վերանվանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 777-Ն որոշումը………………………………………

127

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության «Ասկերանի շրջանային բուժմիավորում» փակ
բաժնետիրական ընկերությունը վերանվանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 778-Ն որոշումը………………………………………

128

2

278

279

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության «Շուշիի շրջանային բուժմիավորում» փակ
բաժնետիրական ընկերությունը վերանվանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 779-Ն որոշումը………………………………………

129

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության «Ինֆեկցիոն հիվանդանոց» փակ բաժնետիրական ընկերությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության «Արևիկ» մանկական
բուժմիավորում փակ բաժնետիրական ընկերությանը միացման
ձևով վերակազմակերպելու և վերանվանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 781-Ն որոշումը………………………………………….

130

280

«Արցախի Հանրապետության 2019-2021 թվականների պետական
միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 785-Ն որոշումը………………………………………

281

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական
բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N
788-Ն որոշումը…………………………………………………………...

132

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական
բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N
799-Ն որոշումը…………………………………………………………...

136

282

3

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-Ի ՆԿ-9-Ն ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի
3-րդ մասը և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածի 5-րդ մասը՝
ո ր ո շ ու մ եմ.
1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
հոկտեմբերի 13-ի «Արցախի Հանրապետության Նախագահի
աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների
անձնագրերը հաստատելու մասին» ՆԿ-9-Ն կարգադրության
մեջ կատարել հետևյալ լրացումը և փոփոխությունը.
1)
կարգադրության
հավելվածը
լրացնել
հետևյալ
քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի անձնագրով`
«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
քարտուղարության
արձանագրային
բաժնի
առաջատար
մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 47.3».
2)
կարգադրության
հավելվածից
հանել
հետևյալ
քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի անձնագիրը՝
«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական
ծառայության ծրագրերի վերահսկողության բաժնի առաջին
կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 48»ֈ
2. Սույն կարգադրությունն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման պահիցֈ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
2018թ. սեպտեմբերի 26
Ստեփանակերտ
ՆԿ-7-Ն

4

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 սեպտեմբերի 2018թ.

N 753-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՈՉ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետությունում ստուգումների
կազմակերպման և անցկացման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի
3-րդ հոդվածի 1.1-ին մասը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը
ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի շուկայի և
սպառողների շահերի պաշտպանության պետական տեսչության կողմից ոչ
պարենային արտադրանքների և ծառայությունների նկատմամբ պետական
վերահսկողության իրականացման ստուգաթերթերը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

5

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 753-Ն որոշման
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՎ
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N1
ԱՎՏՈԳԱԶԱԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ՃՆՇԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ (ԱԳԼՃԿ) ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ՏԳՏԴ D 47.30.2)
____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

________________________________ __ ______
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________

________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ____________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ԱՎՏՈԳԱԶԱԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ՃՆՇԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ (ԱԳԼՃԿ)
ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

2. Բնական գազի կոմպրեսացված
վառելիքի լիցքավորման բաշխիչ
աշտարակները վաճառված գազի
քանակության չափումն իրականացնո՞ւմ են կիլոգրամներով:
3. Բնական գազի կոմպրեսացված
վառելիքի լիցքավորման բաշխիչ
աշտարակի էլեկտրոնային
հանգույցը ցո՞ւյց է տալիս գազի
միավորի արժեքը, լիցքավորվող
գազի քանակը` բերված տրված
ջերմաստիճանի դեպքում, ճնշումը,
գազի գումարային արժեքը:

3
ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի մարտի 24-ի
N168-Ն որոշմամբ
հաստատված
տեխնիկական
կանոնակարգի
(այսուհետ՝
կանոնակարգ)
86-րդ կետ
կանոնակարգի
87-րդ կետի 1-ին
ենթակետ

4
տեսազննում

5
1.0

տեսազննում

12.0

կանոնակարգի
87-րդ կետի 5-րդ
ենթակետ

տեսազննում

3.0

4. Բնական գազի կոմպրեսացված վա- կանոնակարգի
ռելիքի լիցքավորման բաշխիչ աշ87-րդ կետի 5-րդ
տարակի էլեկտրոնային հանգույցը
ենթակետ
սահմանափակո՞ւմ է լիցքավորման
գազի ճնշումը` մինչև 19,6 ՄՊա:
5. Բնական գազի կոմպրեսացված
կանոնակարգի
վառելիքի լիցքավորումը կատար91-րդ կետ
վու՞մ է միայն լիցքավորման
աշտարակների միջոցով:
6. ԱԳԼՃԿ-ում շահագործվող բոլոր
կանոնակարգի
չափման միջոցները, հսկիչ-չափիչ
149-րդ կետ
սարքերը, որոնք տեղադրված են
գազատարների և ագրեգատների
վրա, ենթարկվե՞լ են չափագիտական հսկողության և վերահսկողության:
7. ԱԳԼՃԿ-ն ունի՞ կապարակնքման
կանոնակարգի
սխեմա:
150-րդ կետ

7

20.0

տեսազննում

3.0

տեսազննում

8.0

տեսազննում

3.0

6

չ/պ

1
2
1. Բնական գազի կոմպրեսացված
վառելիքի լիցքավորման ճիշտ
եղանակը նկարագրող հրահանգները փակցվա՞ծ են ԱԳԼՃԿ-ի
լիցքավորման աշտարակի
տեսանելի մասում:

Հարցի համար
Ստուգ- Կշի- Մեկ- Պատասխան
հիմք հանդիսացող ման
ռը նաբաիրավական նորմը անցկացնութման
յունմեթոդը
ներ
ոչ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

7

8

9

1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:

v

2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:
3. «Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում:

v
v

Ստուգաթերթը լրացրին՝
տեսուչ
տեսուչ
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՎ
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N 2
ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ԱՏԳ ԱԱ 9503 ծածկագրին համապատասխան կամ ՏԳՏԴ՝ C32, G46, G47)
____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

________________________________ __ ______
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________

________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

2

3

4

1. Շրջանառության մեջ դրված
ԼՂՀ կառավարուխաղալիքները ուղեկցվա՞ծ են թյան 2005 թվականի
համապատասխանության
դեկտեմբերի 20-ի
նշանի մակնշմամբ, համաN 529 որոշմամբ
պատասխանության սերտի- հաստատված տեխֆիկատով կամ գրանցված
նիկական կանոնահամապատասխանության
կարգի (այսուհետ՝
հայտարարագրով:
կանոնակարգ)
7-րդ կետ
2. Մականշվածքը
պարունակո՞ւմ է արդյոք
1) խաղալիքի անվանումը
կանոնակարգի
24-րդ կետի «ա»
ենթակետ
2) արտադրողի անվանումը,
կանոնակարգի
ապրանքային նշանը (առկա24-րդ կետի «բ»
յության դեպքում) և գտնվելու
ենթակետ
վայրը
3) տարիքային հասցեագրումը՝
կանոնակարգի
տարիքային պայմանա24-րդ կետի «գ»
նշանով
ենթակետ
4)

3.

վտանգի մասին նախազգուշացումները և նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկելու
վերաբերյալ ցուցումները:
Խաղալիքի մականշվածքը
կազմվա՞ծ է հայերենովֈ

5

6

չ/պ

1

Հարցի համար հիմք Ստուգման Կշի- Մեկնա- Պատասխան
հանդիսացող
անցկաց- ռը բանուիրավական նորմը
ման
թյունմեթոդը
ներ
ոչ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

7

8

9

փաստաթղթային

30.0

տեսազննում
տեսազննում

տեսազննում

կանոնակարգի
24-րդ կետի «դ»
ենթակետ

տեսազննում

կանոնակարգի
26-րդ կետ

տեսազննում

1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:
2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:

3.0

3.0

3.0

3.0

5.0
v
v

3. «Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում:

v

Ստուգաթերթը լրացրին՝
տեսուչ
տեսուչ
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N 3
ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ԲԵՆԶԻՆԻ ԵՎ ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ԱՏԳ ԱԱ 2710 11 410, 2710 11 450, 2710 11 490, 2710 19 410, 2710 20 335, 2710 20 375, 2710 12 700,
2710 19 210, 2710 19 426, 2710 12 310 ծածկագրերին համապատասխան կամ ՏԳՏԴ՝ G46, G47)
____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

________________________
(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ԲԵՆԶԻՆԻ ԵՎ ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

1
2
1. Շրջանառության մեջ դրված
վառելիքը ուղեկցվա՞ծ է
համապատասխանության
սերտիֆիկատով:

2. Արդյո՞ք վառելիքների յուրաքանչյուր փոխադրական տարայի վրա մակնշված են վառելիքի անվանումը և մակնիշը:
3. Արդյո՞ք ավտոմոբիլային
բենզինի իրացման կետերի
բաշխիչ պոմպասյուների վրա
մակնշված են բենզինի մակնիշը
և օկտանային թիվը՝ որոշված
հետազոտական մեթոդով:

չ/պ

Հարցի համար Ստուգման Կշի- Մեկնա- Պատասխան
հիմք հանդիսացող անցկաց- ռը բանուիրավական նորմը
ման
թյունմեթոդը
ներ
3
4
5
6
7 8
9
ԼՂՀ կառավարու- փաստաթյան 2005 թվակա- թղթային
նի դեկտեմբերի թեմատիկ
20-ի N 531 որոշմամբ հաստատ30.0
ված տեխնիկական կանոնակարգի (այսուհետ՝
կանոնակարգ)
7-րդ կետ
ոչ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

կանոնակարգի
13-րդ կետի «ա»
ենթակետ
կանոնակարգի
16-րդ կետ

տեսազննում
0.5

4. Արդյո՞ք ավտոմոբիլային
կանոնակարգի
բենզինի անվտանգությունը
4-րդ բաժնի 1-ին
բնութագրող ցուցանիշներն ըստ
աղյուսակ
մակնիշների համապատասխանում են կանոնակարգի 4-րդ
բաժնի աղյուսակ 1-ով սահմանված պահանջներին:

տեսազննում
3.0

5. Արդյո՞ք ավտոմոբիլային դիզեկանոնակարգի
փորձալային վառելիքների անվտան4-րդ բաժնի 3-րդ քննություն
գությունը բնութագրող ցուցաաղյուսակ
նիշները՝ ըստ սեզոնի դասերի
5.0
համապատասխանում են
կանոնակարգի 4-րդ բաժնի աղյուսակ 3-ով սահմանված անվտանգության պահանջներին:
1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:
2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:

v
v

3. «Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում:

v

Ստուգաթերթը լրացրին՝
տեսուչ
տեսուչ
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական

12

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N 4
ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱԱԿՏԻՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ
ԼՎԱՑՈՂ ՈՒ ՄԱՔՐՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ԱՏԳ ԱԱ 3402 20 200, 3402 90 100, 3402 20 900, 3402 90 900 ծածկագրին կամ C20, G46,
G47 ՏԳՏԴ համապատասխան)
____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, (անունը, ազգանունը,)

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

________________________
(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱԱԿՏԻՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ
ԼՎԱՑՈՂ ՈՒ ՄԱՔՐՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1
2
3
4
1. Լվացող միջոցներն ուղեկցվա՞ծ են ԼՂՀ կառավահամապատասխանության նշանի
րության 2005
մակնշմամբ, համապատասխանու- թվականի դեկթյան սերտիֆիկատով կամ գրանց- տեմբերի20-ի
ված համապատասխանության
N 536 որոշհայտարարագրով:
մամբ հասփաստատատված
թղթային
տեխնիկական
կանոնակարգի
(այսուհետ՝
կանոնակարգ)
7-րդ կետ
2. Լվացող միջոցների փաթեթվածքի կանոնակարգի
կամ պիտակների տեսանելի
17-րդ կետի
տեղում մակնշվա՞ծ են`
1) լվացող միջոցի անվանումը, պիտա- «ա» ենթակետ տեսազննիության ժամկետը, զտաքաշը
նում
2) արտադրողի (մատակարարի)
«բ» ենթակետ տեսազնանվանումը, գտնվելու վայրը
նում
3) ցուցումներ օգտագործման
վերաբերյալ (լվացվող և մաքրվող
օբյեկտը, լվացման եղանակը, ջրի
ջերմաստիճանը, ջրի և լվացող
միջոցի քանակությունը և այլն)
4) լվացքի համար նախատեսված
լվացող միջոցի փաթեթվածքի վրա
լրացուցիչ նշվա՞ծ է նաև լվացքի
մեքենայի ստանդարտ բեռնաչափերի համար լվացող միջոցի
առաջարկվող քանակությունը (չափաբաժինը)՝ հաշվի առնելով ջրի
կոշտությունը և լվացման ցիկլերը:
3. Լվացող միջոցների վերաբերյալ
տեղեկատվությունը հայերենո՞վ է:

5
30.0

7

8

9

4.0
4.0

«դ» ենթակետ

տեսազննում

4.0

«ե» ենթակետ

տեսազննում

4.0

կանոնակար- տեսազնգի 19-րդ կետ
նում

4.0

1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:
2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:
3. «Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում:

6

չ/պ

Հարցի համար Ստուգման Կշի- Մեկնա- Պատասխան
հիմք հանդի- անցկաց- ռը բանուսացող իրաման
թյունվական նորմը մեթոդը
ներ
ոչ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

v
v
v

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝
տեսուչ
տեսուչ
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական

14

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N 5
ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ՏԳՏԴ C26, C33, D35, M71, G46, G47, Q86, E36 ծածկագրեր)
____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

________________________
(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

15

ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

3
«Չափումների միասնականության ապահովման
մասին» ԱՀ օրենքի
(այսուհետ՝ Օրենք), 12-րդ
հոդված, 15-րդ հոդվածի
1-ին մաս
Օրենքի 15-րդ հոդվածի
9-րդ մաս

4
5
փաստա- 30.0
թղթային,
տեսազննում

տեսազննում

12.0

ԱՀ կառավարության 2018 փաստաթվականի սեպտեմբերի թղթային
12-ի N 754-Ն որոշմամբ
սահմանված N 2 հավելվածի 6-րդ կետ

8.0

1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:
2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:
3. «Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում:

6

չ/պ

1
2
1. Արդյո՞ք, օգտագործվող
օրենսդրական չափագիտական հսկողության
ենթակա չափման
միջոցները ստուգաչափված են:
2. Արդյո՞ք ստուգաչափման դրոշմը վնասված
չէ:
3. Շուկայահանված սոցիալական և կենսական
կարևոր նշանակություն
ունեցող չափման միջոցները ստուգաչափվա՞ծ են:

Հարցի համար հիմք
Ստուգման Կշի- Մեկնա- Պատասխան
հանդիսացող իրավական անցկաց- ռը բանունորմը
ման
թյունմեթոդը
ներ
ոչ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

7

8

9

v
v
v

Ստուգաթերթը լրացրին՝
տեսուչ
տեսուչ
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N 6
ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (ԱՏԳ ԱԱ 3922, 7324 90 000 0, 8516 10, 8543 70 900 0, 8413, 8539 21 920 0,
8539 21 980 0, 8539 22, 8447, 8452 10, 8452 10 190 0, 8465, 8508, 8519, 8521, 8527, 8535, 8536, 9032 10,
9032 89 000 9, 9207, 9405, 8539 29 920 0, 8539 29 980 0, 8539 31, 8541 40 100 0, 9405 10 210 9,
9405 10 400 9, 9405 10 500 9, 9405 10 910 9, 9405 10 980 9, 9405 20 110 9, 9405 20 400 9, 9405 20 500 9,
9405 20 910 9, 9405 20 990 9, 9405 30 000 0, 6301 10 000 0, 6306 40 000 0, 6307 90 990 0, 9404 21,
9404 29, 9404 90, 8413 70, 8413 81 000 9, 8421 21 000 9, 9405 91 900 9, 9405 92 000 9, 9405 99 000 9,
8414 51 000 9, 8414 60 000 0, 8414 80 800 9, 8415 10, 8415 81 009 0, 8415 82 000 9, 8415 83 000 9,
8415 90 000 9, 8418 99, 8421 39 200 8, 8436 21 000 0, 8516 21 000 0, 8516 29, 8516 29 500 0,
8516 29 910 0, 8516 80, 8418 10 200 1 ծածկագրին կամ C26, C27, C28, G46, G47 ՏԳՏԴ
համապատասխան)
____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

________________________
(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

2. Էլեկտրասարքավորումների
վրա մակնշվա՞ծ են արդյոք
արտադրատեսակի անվանումը, տեսակը, մոդելը, վերափոխակը, արտադրողի կամ
մատակարարի անվանումը,
ապրանքային նշանը,
արտադրող երկրի անվանումը,
նշանակության և հիմնական
գործառնական ցուցանիշները:
3. էլեկտրասարքավորումների
շահագործման փաստաթղթերում նշվա՞ծ են արդյոք արտադրատեսակի անվանումը, տեսակը, մոդելը, վերափոխակը,
արտադրողի կամ մատակարարի անվանումը, ապրանքային նշանը, արտադրողի և (կամ)
վաճառողի գտնվելու վայրը,
արտադրող երկրի անվանումը,
էլեկտրասարքավորման
հիմնական (կամ գործառնական) նշանակությունը կամ
կիրառման ոլորտը, հիմնական
բնութագրերը, անվտանգ և
արդյունավետ տեղադրման,
շահագործման, փոխադրման,
պահման, նորոգման կանոնները, արտադրողի երաշխիքային ժամկետը, արտադրանքի
ծառայության ժամկետը:
4. Շահագործման փաստաթղթերը
լրացվա՞ծ են հայերենով:

3
ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի
20-ի N 538 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգի (այսուհետ՝
կանոնակարգ)
7-րդ կետ
կանոնակարգի
14-րդ կետ

4
փաստաթղթային

5

30.0

փաստաթղթային,
տեսազննում
4.0

կանոնակարգի
15-րդ կետ

տեսազննում

4.0

կանոնակարգի
16-րդ կետ

18

տեսազննում

4.0

6

չ/պ

1
2
1. Շրջանառության մեջ գտնվող
էլեկտրասարքավորումները
ուղեկցվու՞մ են արդյոք համապատասխանության նշանի
մակնշմամբ, համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ
գրանցված համապատասխանության հայտարարագրով:

Հարցի համար Ստուգման Կշի- Մեկնա- Պատասխան
հիմք հանդիսացող անցկաց- ռը բանուիրավական նորմը
ման
թյունմեթոդը
ներ
ոչ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

7

8

9

1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:
2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:
3. «Չ/պ» -չի պահանջվում, չի վերաբերվում:

v
v
v

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝
տեսուչ
տեսուչ
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական

19

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N 7
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԳԱԶԻ ՍԱՐՔԵՐԻ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (ԱՏԳ ԱԱ 7321 81, 7321 11, 7321 11 100 0, 8416,
8481 80 591 0 ծածկագրին կամ C25, C27, C28 G46, G47 ՏԳՏԴ համապատասխան)
____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, (անունը, ազգանունը,)

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

________________________
(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԳԱԶԻ ՍԱՐՔԵՐԻ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1

2
3
4
Շրջանառության մեջ դրված
ԼՂՀ կառավարու- փաստագազի սարքն ուղեկցվու՞մ է
թյան 2007 թվա- թղթային
արդյոք համապատասխականի մարտի 27-ի
նության նշանի մակնշմամբ
N 119 որոշմամբ
կամ համապատասխանության
հաստատված
1
սերտիֆիկատով, կամ
տեխնիկական
համապատասխանության
կանոնակարգի
հայտարարագրով:
(այսուհետ՝
կանոնակարգ)
7-րդ կետ

2. Գազի սարքերի մակնշվածքի
մեջ պարունակող տեղեկությունները լրացվա՞ծ են
հայերենով:
3. Մակնշվածքը պարունակու՞մ է
հետևյալ տեղեկությունները.
1) արտադրող կազմակերպության
անվանումը կամ ապրանքային
նշանը (առկայության դեպքում),
գտնվելու վայրը
2) գազի սարքերի պայմանական
նշագիրը, տիպը կամ մակնիշը
3) գազի տեսակը (բնական կամ
հեղուկ), որով աշխատելու
համար նախատեսված է տվյալ
գազի սարքը
4) գազի ճնշման անվանական
մեծությունը` պասկալներով
5) գազի սարքեր արտադրող
կազմակերպության թողարկվող
գազի սարքերի համարակալման համակարգով նախատեսված հերթական համարը
6) արտադրման տարեթիվը և
ամիսը:

կանոնակարգի
15-րդ կետ

կանոնակարգի
13-րդ կետի
«ա» ենթակետ

«բ» ենթակետ
«գ» ենթակետ

տեսազննում

տեսազննում

տեսազննում
տեսազննում

«դ» ենթակետ

տեսազննում

«ե» ենթակետ

տեսազննում

30.0

2.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

«զ» ենթակետ

տեսազննում

Գազի սարքի էլեկտրական
մասի մակնշումը պարունակու՞մ է (առնվազն) հետևյալ
տեղեկությունները`

կանոնակարգի
13.1-ին կետի

տեսազննում

1) անվանական լարումը,
հաճախականությունը և
մատակարարման (սնման)
բնույթի պայմանանշանը
2) էլեկտրական անվանական
հզորությունը (վատտերով կամ
կիլովատտերով), եթե բարձր է

«ա» ենթակետ

տեսազննում

4.

5

«բ» ենթակետ

21

տեսազննում

1.5

1.5

1.5

6

չ/պ

Հարցի համար Ստուգման Կշի- Մեկնա- Պատասխան
հիմք հանդիսացող անցկաց- ռը բանուիրավական նորմը
ման
թյունմեթոդը
ներ
ոչ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

7

8

9

25 Վ-ից:
1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:
2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:
3. «Չ/պ» -չի պահանջվում, չի վերաբերվում:

v
v
v

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝
տեսուչ
տեսուչ
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N 8
ՕԴԱՃՆՇԱԿԱՆ ԴՈՂԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ԱՏԳ ԱԱ 4011 20, 4011 10 000 ծածկագրին կամ G46, G47, C22 ՏԳՏԴ համապատասխան)
____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

________________________
(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

23

ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ՕԴԱՃՆՇԱԿԱՆ ԴՈՂԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

2. Օդաճնշական դողերի մակնշվածքում զետեղվա՞ծ է արտադրողի ապրանքային նշանը:
3. Օդաճնշական դողերի
մակնշվածքում զետեղվա՞ծ է
դողի չափերի նշագիրը:

կանոնակարգի
43-րդ կետի 1-ին
ենթակետ
կանոնակարգի
43-րդ կետի 2-րդ
ենթակետ

տեսազննում

2.0

տեսազննում

2.0

4. Շառավղային կառուցվածքի
դողերի համար տրամագծի
մակնշվածքից առաջ նշվա՞ծ է
R տառը և (կամ) «RADIAL»
(«ՇԱՌԱՎՂԱՅԻՆ») բառը:
5. Անկյունագծագոտևորային
կառուցվածքի դողերի համար
անվահեծի տրամագծից առաջ
մակնշվա՞ծ են B տառը և «BIAS
BELTED» («ՇԵՂՎԱԾ ԱՆՎԱՀԵԾՈՎ») բառերը:
6. Շառավղային կառուցվածքի
դողերի համար անվահեծի
տրամագծից առաջ մակնշվա՞ծ
են R տառը և «RADIAL»
(«ՇԱՌԱՎՂԱՅԻՆ») բառը:
7. Օդաճնշական դողերի մակնշվածքում զետեղվա՞ծ է առևտրային նշանը (դողի մոդելը):

կանոնակարգի
43-րդ կետի 3-րդ
ենթակետ

տեսազննում

2.0

կանոնակարգի
43-րդ կետի 3-րդ
ենթակետ

տեսազննում

2.0

կանոնակարգի
43-րդ կետի 3-րդ
ենթակետ

տեսազննում

2.0

կանոնակարգի
43-րդ կետի 4-րդ
ենթակետ

տեսազննում

2.0

8. Օդաճնշական դողերի մակնշկանոնակարգի
վածքում զետեղվա՞ծ են
43-րդ կետի 5-րդ
արագության կատեգորիայի
ենթակետ
նշագիրը (նշագրերը):
9. Ձմեռային դողերի համար M+S
կանոնակարգի
կամ M.S տառերը կամ բոլոր
43-րդ կետի 6-րդ
սեզոնների դողերի համար M&S
ենթակետ
տառերը կամ «All season»
բառերը զետեղվա՞ծ են
մակնշվածքի վրա:

տեսազննում

2.0

տեսազննում

2.0

10. Մարդատար ավտոմեքենաների կանոնակարգի
ուժեղացված դողերի դեպքում
43-րդ կետի 9-րդ
մակնշվածքում զետեղվա՞ծ են
ենթակետ
«REINFORCED» («ՈՒԺԵՂԱՑ-

տեսազննում

2.0

24

չ/պ

Հարցի համար Ստուգման Կշի- Մեկնա- Պատասխան
հիմք հանդիսացող անցկաց- ռը բանուիրավական նորմը
ման
թյունմեթոդը
ներ
1
2
3
4
5
6
7 8
9
1. Օդաճնշական դողերը ուղեկԼՂՀ կառավարու- փաստա- 30.0
ցվա՞ծ են համապատասխաթյան 2005 թվա- թղթային
նության նշանի մակնշմամբ,
կանի դեկտեմբերի
համապատասխանության
20-ի N530 որոշսերտիֆիկատով կամ գրանցմամբ հաստատված համապատասխանության
ված տեխնիկահայտարարագրով:
կան կանոնակարգի (այսուհետ՝
կանոնակարգ)
68-րդ կետ
ոչ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

ՎԱԾ») կամ «EXTRA LOAD»
(«ԲԱՐՁՐ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՄԲ» բառերը:
11. Օդաճնշական դողերի մակնշկանոնակարգի
տեսազնվածքում առկա՞ է արտադրման 43-րդ կետի 10-րդ
նում
թվականը` կազմված չորս թվից,
ենթակետ
որոնցից առաջին երկուսը
ցույց են տալիս արտադրման
շաբաթը, վերջին երկուսը՝
արտադրման տարեթիվը:
12. Օդաճնշական դողերի մակնշկանոնակարգի
տեսազնվածքում առկա՞ է պտտման
43-րդ կետի 16-րդ
նում
ուղղվածության նշանը
ենթակետ
(պահպանաշերտի նկարների
ուղղվածության դեպքում):
1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:
2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:
3. «Չ/պ» -չի պահանջվում, չի վերաբերվում:

1.0

1.0

v
v
v

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝
տեսուչ
տեսուչ
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N 9
ՍԻՆԹԵՏԻԿ ՀԻՄՔՈՎ ԼԱՔԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ԱՏԳ ԱԱ 3208, 3209 ծածկագրերին կամ C20, G46, G47 ՏԳՏԴ համապատասխան)
____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

________________________
(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ՍԻՆԹԵՏԻԿ ՀԻՄՔՈՎ ԼԱՔԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

2. Լաքաներկանյութ պարունակող
յուրաքանչյուր սպառողական և
փոխադրական տարայի,
փոխադրական փաթեթների,
փաթեթավորման միջոցների,
հատուկ բեռնարկղերի, ավտոցիստեռնների վրա նշվա՞ծ են
արտադրանքը բնութագրող
հետևյալ տվյալները`

կանոնակարգի
13-րդ կետի
«ա» ենթակետի

1) արտադրող կազմակերպության
(ֆիրմայի) անվանումը

1-ին
պարբերություն

տեսազննում

1.0

2-րդ
պարբերություն

տեսազննում

1.0

3-րդ
պարբերություն
4-րդ
պարբերություն
5-րդ
պարբերություն
համաքաշը
6-րդ
պարբերություն
սպառողական տարաների թիվը
7-րդ
և մեկ սպառողական տարայի
պարբերություն
զտաքաշը
խմբաքանակի համարը
8-րդ
պարբերություն

տեսազննում
տեսազննում
տեսազննում
տեսազննում
տեսազննում

1.0

տեսազննում

0.5

9-րդ
պարբերություն
11-րդ
պարբերություն

տեսազննում
տեսազննում

1.0

12-րդ
պարբերություն

տեսազննում

1.0

13-րդ

տեսազն-

1.0

2)

արտադրող երկրի անվանումը

3)

արտադրողի և (կամ)
վաճառողի գտնվելու վայրը
լաքաներկանյութի անվանումը,
գույնը և տեսակը
զտաքաշը

4)
5)
6)
7)

8)
9)

արտադրման տարեթիվը և
ամիսը
10) լաքաներկանյութի նշանակումը
(այդ թվում`շինության ներսում
և (կամ) դրսում օգտագործման
վերաբերյալ ցուցում) և օգտագործման եղանակը
11) լաքաներկանյութի անվտանգ
պահման, փոխադրման, օգտագործման ու օգտահանման
կանոնները և պայմանները
12) լաքաներկանյութի հետ վար-
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1.0
1.0
1.0
0.5

1.0

չ/պ

Հարցի համար Ստուգման Կշի- Մեկնա- Պատասխան
հիմք հանդիսացող անցկաց- ռը բանուիրավական նորմը
ման
թյունմեթոդը
ներ
1
2
3
4
5
6
7 8
9
1. Լաքաներկանյութերն ուղեկԼՂՀ կառավարու- փաստացվա՞ծ են համապատասխաթյան 2005 թվա- թղթային
նության նշանի մակնշմամբ,
կանի դեկտեմբերի
համապատասխանության
20-ի N 534 որոշսերտիֆիկատով կամ գրանցմամբ հաստատ30.0
ված համապատասխանության
ված տեխնիկահայտարարագրով:
կան կանոնակարգի (այսուհետ՝
կանոնակարգ)
7-րդ կետ
ոչ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

վեցողության նախազգուշական
միջոցառումները
13) հիմնական սպառողական
հատկությունները և բնութագրերը
14) պիտանիության ժամկետը
15) «Պաշտպանել կրակից» մակագրությունը` օրգանանոսրացվող լաքաներկանյութերի
համար
16) թաղանթագոյացնող նյութի և
լուծիչի տեսակները:
3. Մակնշվածքը սպառողին
տրամադրվու՞մ է հայերենով:
4. Մանրածախ առևտրի համար
նախատեսված լաքաներկանյութերի տարայի կափարիչի
կամ օղակի վրա նշվա՞ծ է գունավոր լաքաներկանյութերի
ներկվածքը:
5. Փոքր չափերի (մինչև 0,3 դմ3)
տարաների դեպքում տեղեկատվությունը զետեղվա՞ծ է
ներդիր թերթիկի վրա, որը կցված է յուրաքանչյուր տարային
կամ մատակարարող լաքաներկանյութերի ապրանքաուղեկից փաստաթղթերին:
6 Փաթեթավորված օրգանանոսրացվող լաքաներկանյութերը
պահվու՞մ են փակ պահեստային շինություններում՝ շրջապատող միջավայրի մինուս 40ից մինչև 400C ջերմաստիճանի
պայմաններում:
7. Փաթեթավորված ջրադիսպերսային լաքաներկանյութերը
պահվու՞մ են 50C-ից բարձր,
բայց 350C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում:

պարբերություն

նում

14-րդ
պարբերություն

տեսազննում

1.0

15-րդ
պարբերություն
16-րդ
պարբերություն

տեսազննում
տեսազննում

1.0

17-րդ
պարբերություն
կանոնակարգի
20-րդ կետ
կանոնակարգի
15-րդ կետ

տեսազննում
տեսազննում
տեսազննում

1.0

կանոնակարգի
22-րդ կետ

փաստաթղթային

1.0

1.0
1.0

1.0

կանոնակարգի
26-րդ կետի
1-ին
պարբերություն

տեսազննում

կանոնակարգի
26-րդ կետի 2-րդ
պարբերություն

տեսազննում

1.0

1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:
2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:

1.0

v
v

3. «Չ/պ» -չի պահանջվում, չի վերաբերվում:

v

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝
տեսուչ
տեսուչ
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N 10
ԲԵՏՈՆԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ
ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (ԱՏԳ ԱԱ 7214 99, 7213 91 100, 7217 10, 7312 10 610 ծածկագրին կամ
C25, G46, G47 ՏԳՏԴ համապատասխան)
____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

________________________
(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ԲԵՏՈՆԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԵ
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

2. Պողպատե արտադրանքների
յուրաքանչյուր կապի կամ կաժի
վրա, 2-3մ հեռավորությամբ,
դրոշմատպման մեթոդով
մականշվա՞ծ են հետևյալ
տվյալները`
արտադրող կազմակերպության
1) անվանումը և ապրանքային
նշանը (առկայության դեպքում)
ամրանային պողպատի դասը,
2) որից պատրաստվել է արտադրանքը, մակնիշը, տրամագիծը

կանոնակարգի
26-րդ կետի

արտադրման տարեթիվը,
ամիսը
խմբաքանակի համարը,
զանգվածը
ստանդարտացման նորմատիվ
փաստաթղթի նշագիրը:
Յուրաքանչյուր ամրանային ձող
ունի՞ արտադրող կազմակերպության անվանումը և ամրանի
դասը բնութագրող գլոցվածքային մակնշում` ոչ ավելի, քան
1,5 մ հեռավորության վրա
կետերի, ելուստների, այլ
նշանների ձևով կամ պարբերական տրամատի համապատասխան փոփոխությամբ:
Կապերով փաթեթավորված
պողպատե արտադրանքների
վրա ամրակցվա՞ծ են արդյոք 2
պիտակ, իսկ արտադրողի և
սպառողի փոխհամաձայնության դեպքում` մեկ պիտակ:

3)
4)
5)

3.

4.

Յուրաքանչյուր խմբաքանակ
ուղեկցվա՞ծ է ապրանքաուղե5.
կից փաստաթղթով, որում
նշված են հետևյալ տվյալները՝

«ա» ենթակետ

տեսազննում

1.0

«բ» ենթակետ

տեսազննում

1.0

«գ» ենթակետ

1.0

կանոնակարգի
27-րդ կետ

տեսազննում
տեսազննում
տեսազննում
տեսազննում

կանոնակարգի
29-րդ կետ

տեսազննում

2.0

«դ» ենթակետ
«ե» ենթակետ

կանոնակարգի
33-րդ կետի
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1.0
1.0
2.0

չ/պ

Հարցի համար Ստուգման Կշի- Մեկնա- Պատասխան
հիմք հանդիսացող անցկաց- ռը բանուիրավական նորմը
ման
թյունմեթոդը
ներ
1
2
3
4
5
6
7 8
9
1. Պողպատե արտադրանքներն
ԼՂՀ կառավարու- փաստաուղեկցվա՞ծ են համապատաս- թյան 2006 թվակա- թղթային
խանության նշանի մակնշմամբ, նի հունիսի 27-ի
համապատասխանության
N 325 որոշմամբ
սերտիֆիկատով կամ գրանցհաստատված
30.0
ված համապատասխանության
տեխնիկական
հայտարարագրով:
կանոնակարգի
(այսուհետ՝ կանոնակարգ) 6-րդ
կետ
ոչ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

արտադրող կազմակերպության
1) անվանումը և (կամ) ապրանքային նշանը
2) սպառողի անվանումը
3) պատվերի համարը
որակի փաստաթղթի
ձևակերպման ամսաթիվը
պողպատի մակնիշը,
5)
ամրության դասը
ձուլվածքի կամ խմբաքանակի
6)
համարը
պողպատե արտադրանքի
անվանումը, չափերը, տեղերի
քանակը և ընդհանուր զանգ7)
վածը, տեղեկություններ հատկությունների, մակերևույթի
որակի, նշանակության մասին
4)

8)

նորմատիվ փաստաթղթի
համարը

պողպատի քիմիական կազմը`
9) պատրաստի արտադրանքում
կամ ձուլվածքի նմուշով
10)

պողպատե արտադրանքի մեխանիկական հատկությունները

11)

որակի տեխնիկական
հսկողության դրոշմը:

«ա» ենթակետ

տեսազննում

1.0

«բ» ենթակետ

տեսազննում
տեսազննում
տեսազննում
տեսազննում
տեսազննում
տեսազննում

1.0

«գ» ենթակետ
«դ» ենթակետ
«ե» ենթակետ
«զ» ենթակետ
«է» ենթակետ

1.0
1 0
1.0
1.0
1.0

«ը» ենթակետ

տեսազննում

1.0

«թ» ենթակետ

տեսազննում

1.0

«ժ» ենթակետ

տեսազննում

1.0

«ժա» ենթակետ

տեսազննում

1.0

1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:
2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:

v
v

3. «Չ/պ» -չի պահանջվում, չի վերաբերվում:

v

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝
տեսուչ
տեսուչ
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N 11
ՌԱԴԻՈՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԵՏԱՅԻՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ԱՏԳ ԱԱ 8443 32 200, 8471 30 000, 8471 49 000, 8517 11 000, 8517 12 000, 8517 18 000, 8517 61 000,
8517 62 000, 8517 69 310, 8517 69 390, 8517 69 900, 8517 70 900, 8519 50 000, 8525 50 000, 8525 60 000,
8526 92 000, 852712100, 852712900 ծածկագրերին կամ G46, G47, ՏԳՏԴ համապատասխան)
____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

________________________
(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ՌԱԴԻՈՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐՋՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Սարքավորումների վրա և
(կամ) դրանց փաթեթվածքների
2. վրա և (կամ) շահագործման
փաստաթղթերում առկա՞ է
մակնշվածք:
Սարքավորումների մակնշումը
3. պարունակո՞ւմ է հետևյալ
տեղեկությունները`
1) սարքավորման պայմանական
անվանումը, մակնիշը, մոդելը,
վերափոխակը (մոդիֆիկացիան), դասը և ծածկագիրը
2) արտադրողի կամ
մատակարարի անվանումը,
ապրանքային կամ ֆիրմային
նշանը (առկայության դեպքում)
և գտնվելու վայրը
3) անվանական լարումը կամ
անվանական լարումների
ընդգրկույթը, հոսանքի տեսակի
պայմանական նշանը
4) փոփոխական հոսանքի
դեպքում` հաճախությունները,
անվանական հոսանքը և
սպառվող կամ օգտակար
անվանական հզորությունը
5) արտադրման ամսաթիվը
(ամիսը, տարին) և
գործարանային համարը
6) վտանգի մասին նախազգուշացումները և նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկելու
վերաբերյալ ցուցումները
(անհրաժեշտության դեպքում):

կանոնակարգի
16-րդ կետ

փաստաթղթային
տեսազննում

2.0

կանոնակարգի
17-րդ կետի
«ա» ենթակետ

տեսազննում

3.0

«բ» ենթակետ

տեսազննում

3.0

«գ» ենթակետ

տեսազննում

3.0

«դ» ենթակետ

տեսազննում

3.0

«ե» ենթակետ

տեսազննում

3.0

«զ» ենթակետ

տեսազննում

3.0

33

չ/պ

Հարցի համար Ստուգման Կշի- Մեկնա- Պատասխան
հիմք հանդիսացող անցկաց- ռը բանուիրավական նորմը
ման
թյունմեթոդը
ներ
1
2
3
4
5
6
7 8
9
1. Արդյո՞ք համապատասխանու- ԼՂՀ կառավարու- փաստաթյան պարտադիր հավաստման թյան 2006 թվակա- թղթային
ենթակա սարքավորումները
նի հունիսի 27-ի
ուղեկցված են համապատասN 327 որոշմամբ
խանության սերտիֆակատով և
հաստատված
30.0
համապատասխանության
տեխնիկական
նշանի մակնշմամբ:
կանոնակարգի
(այսուհետ՝
կանոնակարգ)
8-րդ կետ
ոչ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:
2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:

v
v

3. «Չ/պ» -չի պահանջվում, չի վերաբերվում:

v

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝
տեսուչ
տեսուչ
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N 12
ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ԱՏԳ ԱԱ 2401, 2402, 2403 ծածկագրին կամ C12, G46, G47 ՏԳՏԴ համապատասխան)
____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

________________________
(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

2. Ծխախոտահումքի հակերի,
կապոցների, տակառների,
զամբյուղների վրա տրանսպորտային մականշվածքը
պարունակու՞մ է արդյոք
հետևյալ տեղեկատվությունը`
1) արտադրողի անվանումը և
գտնվելու վայրը
2) ծխախոտահումքի անվանումը,
տեսակը
3) ֆերմենտացվածությունը
(եթե ծխախոտահումքը
ֆերմենտացված է)
4) զտաքաշը և համաքաշը

կանոնակարգի
14-րդ կետի

«ա» ենթակետ
«բ» ենթակետ
«գ» ենթակետ

«դ» ենթակետ

5) բերքահավաքի տարեթիվը

«ե» ենթակետ

6) թունաքիմիկատներով վերջին
մշակման թվականը և դրանց
անվանումները (չֆերմենտացված ծխախոտահումքի համար):
3. Ծխախոտային արտադրատեսակների ծխախոտի տուփի
յուրաքանչյուր միավորը, ինչպես նաև բոքսը և ծխամորճի ու
ծխելու ծխախոտների թափանցիկ փաթեթում տեղադրվող
ներդիր թերթիկը պարունակու՞մ են ծխելու վնասակարության վերաբերյալ հիմնական և
լրացուցիչ նախազգուշացումները:
4. Ծխախոտային արտադրատեսակների մասին տեղեկությունները շարադրվա՞ծ են
հայերենով:

«զ» ենթակետ

կանոնակարգի
15-րդ կետի
«ը» ենթակետ

կանոնակարգի
21-րդ կետ
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տեսազննում
տեսազննում
տեսազննում

1.0

տեսազննում
տեսազննում
տեսազննում

1.0

տեսազննում

1.0

1.0
1.0

1.0
1.0

չ/պ

Հարցի համար Ստուգման Կշի- Մեկնա- Պատասխան
հիմք հանդիսացող անցկաց- ռը բանուիրավական նորմը
ման
թյունմեթոդը
ներ
1
2
3
4
5
6
7 8
9
1. Համապատասխանության
ԼՂՀ կառավարու- փաստապարտադիր հավաստման
թյան 2005 թվակա- թղթային
ենթակա և շրջանառության մեջ նի դեկտեմբերի
գտնվող ծխախոտահումքը
20-ի N 541 որոշև ծխախոտային արտադրատե- մամբ հաստատ30.0
սակները ուղեկցվու՞մ են արված տեխնիկադյոք համապատասխանության կան կանոնակարնշանի մակնշմամբ կամ
գի (այսուհետ՝
համապատասխանության
կանոնակարգ)
սերտիֆիկատով:
7-րդ կետ
ոչ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:
2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:

v
v

3. «Չ/պ» -չի պահանջվում, չի վերաբերվում:

v

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝
տեսուչ
տեսուչ
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N 13
ՎԵՐԳԵՏՆՅԱ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ԱՊԱԿԻՆԵՐԻ
ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ԱՏԳ ԱԱ 7007 11 100, 7007 21 200 ծածկագրին կամ G46, G47 ՏԳՏԴ համապատասխան)
____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

________________________
(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ՎԵՐԳԵՏՆՅԱ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ
ԱՆՎՏԱՆԳ ԱՊԱԿԻՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Յուրաքանչյուր ապակու վրա
2. դրոշմով մակնշվա՞ծ են
հետևյալ տվյալները`

կանոնակարգի
30-րդ կետի

1) արտադրող կազմակերպության անվանումը, ապրանքային նշանը (առկայության դեպքում)
2) ապակու տեսակը և տիպի
պայմանական նշագիրը
3) ապակիները, որոնց լուսաթափանցելիությունը 70%-ից
պակաս է, լրացուցիչ մակնշված
են «Y» նշանով
4) ստանդարտացման նորմատիվ
փաստաթղթի նշագիրը կամ այդ
փաստաթղթով նախատեսված
պայմանական նշանը

«ա» ենթակետ

5) ավտոտրանսպորտային միջոցների բազմաշերտ ապակիների
համար՝ ապակու արտադրման
տարեթիվը և ամիսը:
3. Ավտոտրանսպորտային միջոցների հողմապակու համար
նշվա՞ծ է ապակու տեսակը:
4. Ապակիների փոխադրական
տարայի (փաթեթի) վրա փակցվա՞ծ է պիտակ՝ հետևյալ
բովանդակությամբ`
1) արտադրող
կազմակերպության անվանումը

«բ» ենթակետ

տեսազննում

1.5

տեսազննում
տեսազննում

1.5

«դ» ենթակետ

տեսազննում

1.5

«ե» ենթակետ

տեսազննում

1.5

կանոնակարգի
31-րդ կետ

տեսազննում

2.0

«ա» ենթակետ

տեսազննում

1.5

2) ապակու տիպի նշագիրը

«բ» ենթակետ

տեսազննում

1.5

3) չափերը և ապակու տեսակը

«գ» ենթակետ

տեսազննում

1.5

4) ապակիների թիվը փաթեթում՝
հատ

«դ» ենթակետ

տեսազննում

1.5

5) թողարկման թվականը

«ե» ենթակետ

տեսազն-

1.5

«գ» ենթակետ

1.5

կանոնակարգի
33-րդ կետի
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չ/պ

Հարցի համար Ստուգման Կշի- Մեկնա- Պատասխան
հիմք հանդիսացող անցկաց- ռը բանուիրավական նորմը
ման
թյունմեթոդը
ներ
1
2
3
4
5
6
7 8
9
1. Համապատասխանության
ԼՂՀ կառավարու- փաստապարտադիր հավաստման
թյան 2005 թվա- թղթային
ենթակա և շրջանառության մեջ կանի դեկտեմբերի
գտնվող ապակիները ուղեկ20-ի N 539 որոշցվա՞ծ են համապատասխամամբ հաստատ30.0
նության նշանի մակնշմամբ,
ված տեխնիկահամապատասխանության
կան կանոնասերտիֆիկատով կամ գրանցկարգի (այսուհետ՝
ված համապատասխանության
կանոնակարգ)
հայտարարագրովֈ
7-րդ կետ
ոչ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

նում
6) ստանդարտացման նորմատիվ
փաստաթղթի նշագիրը կամ այդ
փաստաթղթով սահմանված
պայմանական նշանը
7) փաթեթավորման թվականը:

«զ»ենթակետ

տեսազննում

1.5

«է» ենթակետ

տեսազննում

1.5

1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:
2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:
3. «Չ/պ» -չի պահանջվում, չի վերաբերվում:

v
v
v

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝
տեսուչ
տեսուչ
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N 14
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՀԵՏ ՇՓՎՈՂ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԴ ՀԻՄՔՈՎ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՅԵ
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ԱՏԳ ԱԱ 3917 21 100, 3917 22 100, 3917 23 100, 3923 10 000, 3923 21 000, 3923 29, 3923 30, 3923 50,
3924 10 000 ծածկագրերին կամ C23, G46, G47 ՏԳՏԴ համապատասխան)

____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

________________________
(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՀԵՏ ՇՓՎՈՂ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԴ ՀԻՄՔՈՎ
ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՅԵ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1
2
1. Համապատասխանության
պարտադիր հավաստման
ենթակա և շրջանառության մեջ
գտնվող առկա պլաստմասսայե
արտադրանքներն ուղեկցվա՞ծ
են համապատասխանության
նշանի մակնշմամբ, համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ գրանցված
համապատասխանության
հայտարարագրով:
2. Պլաստմասսայե արտադրանքների յուրաքանչյուր միավորի,
խցանափակման ապրանքների
յուրաքանչյուր փաթեթավորման միավորի (տուփի, արկղի,
պարկի և այլնի) հատակին կամ
ներքևի մասում, իսկ խողովակների մակերևույթին յուրաքանչյուր 1մ հեռավորության վրա,
փորագրման, տպագրական,
դրոշմագրման, դրոշմատպման
կամ կաղապարման մեթոդով
մակնշվա՞ծ են հետևյալ
տվյալները՝
1) արտադրող կազմակերպության
անվանումը և (կամ) ապրանքային նշանը, գտնվելու վայրը
2) պոլիմերային նյութի
անվանումը և (կամ) մակնիշը
3) առկա՞ է «Սննդամթերքի
համար» կամ «Սորուն սննդամթերքի համար» կամ «Սառը
սննդամթերքի համար» կամ
«Տաք սննդամթերքի համար»
բառերը կամ «Սննդ»
հապավումը
4) պլաստմասսայե տարաների
համար լրացուցիչ նշված է նաև
դրանց տարողությունը
5) պոլիմերային նյութի երկրորդային վերամշակման հնարավորության նշանը, ինչպես նաև
շրջակա միջավայրի մաքրությունն ապահովող, դրա աղտոտումը բացառող և պլաստմասսայե արտադրանքների
երկրորդային վերամշակման

«ա» ենթակետ

տեսազննում

2.0

«բ» ենթակետ

տեսազննում
տեսազննում

2.0

«դ» ենթակետ

տեսազննում

2.0

«ե» ենթակետ

տեսազննում

2.0

«գ» ենթակետ
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2.0

չ/պ

Հարցի համար Ստուգման Կշի- Մեկնա- Պատասխան
հիմք հանդիսացող անցկաց- ռը բանուիրավական նորմը
ման
թյունմեթոդը
ներ
3
4
5
6
7 8
9
ԼՂՀ կառավարու- փաստա- 30.0
թյան 2005 թվակա- թղթային
նի դեկտեմբերի
20-ի N 542
որոշմամբ
հաստատված
տեխնիկական
կանոնակարգի
(այսուհետ՝
կանոնակարգ)
6-րդ կետ
կանոնակարգի
26-րդ կետ
ոչ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

համար դրանց հավաքման
նշանը:
3. Պլաստմասսայե արտադրանքի
վրա տեխնոլոգիապես
մակնշումն իրականացնելու
անհնարինության դեպքում
մակնշման տվյալները տրվու՞մ
են պլաստմասսայե
արտադրանքին կցվող կամ
փաթեթվածքի մեջ ներդրվող
պիտակների վրա:

կանոնակարգի
27-րդ կետ

տեսազննում

2.5

4. Պլաստմասսայե արտադրանքների (բացառությամբ պոլիմերային թաղանթից պատրաստված պարկերի և տոպրակների)
փոխադրական տարայի վրա
մակնշվա՞ծ են «Փխրուն է:
Զգույշ», «Վերև» վարվելակարգային նշանները:

կանոնակարգի
28-րդ կետ

տեսազննում

2.5

5. Պլաստմասսայե արտադրանքները պահվու՞մ են փակ տարածքներում` պաշտպանելով
արևի ճառագայթների ուղիղ
ազդեցությունից, մինուս 500Cից մինչև 500C ջերմաստիճանում:

կանոնակարգի
31-րդ կետի
1-ին
պարբերություն

տեսազննում

2.5

6. Փաթեթավորված վիճակում
պահման ժամանակ պլաստմասսայե արտադրանքները
դարսվա՞ծ են դարսակաշարերով` 3մ-ից ոչ ավելի բարձրությամբ և ջեռուցման
սարքերից 1մ-ից ոչ պակաս
հեռավորությամբ:

կանոնակարգի
31-րդ կետի
2-րդ
պարբերություն

տեսազննում

2.5

1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:
2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:
3. «Չ/պ» -չի պահանջվում, չի վերաբերվում:

v
v
v

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝
տեսուչ
տեսուչ
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N 15
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԹՂԹԵ ԵՎ ՔԻՄԻԱԿԱՆ
ԹԵԼՔԵՐԻՑ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ԱՏԳ ԱԱ 4818 10, 4818 20, 4818 30 000, 4818 40, 5601 10 ծածկագրին կամ G46, G47 ՏԳՏԴ
համապատասխան
____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

________________________
(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԹՂԹԵ
ԵՎ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԹԵԼՔԵՐԻՑ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

2. Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության
ապրանքների յուրաքանչյուր
միավորի փաթեթվածքի կամ
փաթեթվածքի և (կամ) դրան
ամրացված պիտակի վրա
առկա՞ են հետևյալ
մականշվածքները`

կանոնակարգի
9-րդ կետի

1) արտադրանքի անվանումը,
մակնիշը (առկայության
դեպքում)
2) արտադրող երկրի անվանումը

«ա» ենթակետ

«բ» ենթակետ

տեսազննում

1.0

3) արտադրող կազմակերպության անվանումը, գտնվելու
վայրը
4) կանացի հիգիենիկ միջադիրների և վիրախծուծների, մանկական տակդիրների համար`
տեխնիկական կառուցվածքի
տարբերակիչ բնութագրերը
5) արտադրանքի անվանական
չափերը (գլանափաթեթի
երկարությունը և լայնությունը,
թերթի չափերը կամ մակերեսը)

«գ» ենթակետ

տեսազննում

1.0

«դ» ենթակետ

տեսազննում

1.5

«ե» ենթակետ

տեսազննում

1.5

«զ» ենթակետ

տեսազննում

1.5

«է» ենթակետ

տեսազննում
տեսազննում

1.0

6) տեղեկատվություն հատուկ
բաղադրիչների առկայության
մասին (կանացի հիգիենիկ
միջադիրների, մանկական
տակդիրների համար)
7) փաթեթվածքում ապրանքների
քանակը
8) պատրաստման ամիսը, տարեթիվը, իսկ մանրէազերծված
կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության
ապրանքների համար`
մանրէազերծման օրը, ամիսը,

«ը» ենթակետ
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տեսազննում

1.0

1.0

չ/պ

Հարցի համար Ստուգման Կշի- Մեկնա- Պատասխան
հիմք հանդիսացող անցկաց- ռը բանուիրավական նորմը
ման
թյունմեթոդը
ներ
1
2
3
4
5
6
7 8
9
1. Կենցաղային և սանիտարահի- ԼՂՀ կառավարու- փաստագիենիկ նշանակության
թյան 2007 թվակա- թղթային
ապրանքներն ուղեկցվա՞ծ են
նի հունիսի 26-ի
համապատասխանության
N 260 որոշմամբ
նշանի մակնշմամբ կամ
հաստատված
30.0
համապատասխանության
տեխնիկական
սերտիֆիկատով կամ գրանցկանոնակարգի
ված համապատասխանության
(այսուհետ՝
հայտարարագրով:
կանոնակարգ)
6-րդ կետ
ոչ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

տարեթիվը
9) «Կոյուղի չնետել» բառերը (կանացի հիգիենիկ միջադիրների,
մանկական տակդիրների,
տակաշորերի համար)
10) մանրէազերծված կենցաղային և
սանիտարահիգիենիկ
նշանակության ապրանքների
համար լրացուցիչ նշված են
«Չօգտագործել անհատական
փաթեթվածքի խախտման
դեպքում» բառերը, իսկ
ճառագայթումային մեթոդով
մանրէազերծման դեպքում՝
«Մանրէազերծված է ճառագայթումային մեթոդով» բառերը
11) մանկական տակդիրների վրա
նշվա՞ծ է երեխայի քաշը:
3. Արտադրողը, մատակարարը
կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը ապահովու՞մ է կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ
նշանակության տրամադրումը
սպառողին` հայերենով:

«թ» ենթակետ

տեսազննում

1.0

2-րդ
պարբերություն

տեսազննում

1.0

3-րդ
պարբերություն

տեսազննում

1.5

կանոնակարգի
11-րդ կետ

տեսազննում

2.0

1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:
2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:
3. «Չ/պ» -չի պահանջվում, չի վերաբերում:

v
v
v

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝
տեսուչ
տեսուչ
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N 16
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ԱՏԳ ԱԱ 8432, 8436, 8436100000, 8467, 8427, 8476, 8425, 8413, 8414, 8418, 8454, 8455, 843910000,
843920000, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8468, 8429, 8430, 8451, 8450, 8452, 8422, 8415, 8445,
8446, 8447, 8438, 8434, 8437, 8476, 8403, 8416 ծածկագրին կամ C25, C27, C28, C29, G46, G47 ՏԳՏԴ
համապատասխան)
____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

________________________
(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1
2
1. Հավաքման միավոր չկազմող
ամբարձիչ շղթայի, ճոպանի, ԼՂՀ կառավարուբռնիչի յուրաքանչյուր մաս
թյան 2006 թվակաունի՞ արդյոք արտադրողի
նի մայիսի 23-ի
կամ նրա լիազոր ներկայաN 268 որոշմամբ
ցուցչի անվանման, գտնվելու
հաստատված
վայրի և համապատասխատեխնիկական
նության նշանի նշմամբ
կանոնակարգի
մականշվածք կամ վահանակ,
(այսուհետ՝
կամ սևեռակված օղակ և
կանոնակարգ)
ուղեկցվու՞մ է համապատաս118-րդ կետ
խանության սերտիֆիկատով:
2. Բոլոր մեքենաների և մեխականոնակարգի
նիզմների վրա տեսանելի
63-րդ կետի
տեղում չմաքրվող ներկով
ընթեռնելի կերպով նշվա՞ծ են
հետևյալ նվազագույն
տվյալները`
1) արտադրողի անվանումը և
գտնվելու վայրը

«ա» ենթակետ

2) մեքենայի (մեխանիզմի)
անվանումը, մակնիշի
նշագիրը
3) խմբաքանակի համարը
(առկայության դեպքում)

«բ» ենթակետ

4) թողարկման տարեթիվը:

«գ» ենթակետ

«դ» ենթակետ

փաստաթղթային

փաստաթղթային
տեսազննում
փաստաթղթային
տեսազննում
փաստաթղթային
տեսազննում
փաստաթղթային

1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:
2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:
3. «Չ/պ» -չի պահանջվում, չի վերաբերվում:

չ/պ

Հարցի համար
Ստուգման Կշի- Մեկնա- Պատասխան
հիմք հանդիսացող անցկացման ռը բանուիրավական նորմը
մեթոդը
թյուններ
3
4
5
6
7 8
9
ոչ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

30.0

4.0

4.0

4.0

4.0

v
v
v

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝
տեսուչ
տեսուչ
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N 17
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՊԱԿԻՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(G46, G47 ՏԳՏԴ համապատասխան)
____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

________________________
(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՊԱԿԻՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հարցի համար Ստուգման Կշի- Մեկնա- Պատասխան
հիմք հանդիսացող անցկաց- ռը բանուիրավական նորմը
ման
թյունմեթոդը
ներ
1
2
3
4
5
6
7 8
9
1. Շինվածքները պահվում և
ԼՂՀ կառավարու- տեսազն- 20.0
փոխադրվու՞մ են փաթեթավոր- թյան 2011 թվականում
ված և մակնշված:
նի օգոստոսի 23-ի
N 598-Ն որոշմամբ
հաստատված
տեխնիկական
կանոնակարգի
(այսուհետ՝
կանոնակարգ)
72-րդ կետ
2. Բազմաշերտ ապակուց
յուրաքանչյուր շինվածքի
մակնշումը պարունակո՞ւմ է`

կանոնակարգի
75-րդ կետի
1-ին ենթակետի

1) անվանումը և (կամ) արտադրող
կազմակերպության
ապրանքանիշը

«ա»
պարբերություն

տեսազննում

4.0

2) պատրաստման ամիսը և
տարեթիվը

«բ»
պարբերություն

տեսազննում

4.0

3) բազմաշերտ ապակու
պայմանական նշանը:

«գ»
պարբերություն

տեսազննում

4.0

3. Մխված յուրաքանչյուր ապակու
մակնշումը պարունակո՞ւմ է`

կանոնակարգի
75-րդ կետի
2-րդ ենթակետ
«ա»
պարբերություն

տեսազննում

3.0

«բ»
պարբերություն
կանոնակարգի
76-րդ կետի

տեսազննում

3.0

1-ին ենթակետ

տեսազննում

4.0

2-րդ ենթակետ

տեսազննում

4.0

3-րդ ենթակետ

տեսազննում

4.0

1) անվանումը և (կամ) արտադրող
կազմակերպության
ապրանքանիշը
2) մխված ապակու պայմանական
նշանը:
4. Մակնշումն ապակե բլոկի,
ինչպես նաև շինվածքի տարայի
վրա պարունակու՞մ է արտադրանքի մասին հետևյալ
տեղեկությունները՝
1) անվանումը և (կամ) արտադրող կազմակերպության
ապրանքանիշը
2) ապակու (շինվածքի) պայմանական նշանը և (կամ) ապակու
(շինվածքի) առևտրային
մակնիշը
3) ապակու կամ շինվածքի
քանակը հատով և (կամ) մ2

1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:
2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:
3. «Չ/պ» -չի պահանջվում, չի վերաբերում:
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ոչ

չ/պ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

v
v
v

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝
տեսուչ

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

տեսուչ

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N 18
ԽԵՑԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՄԱՆԵՂԵՆԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ԱՏԳ ԱԱ 6911 10 000, 6912 00 ծածկագրերին կամ G46, G47 ՏԳՏԴ համապատասխան)
____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

________________________
(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ԽԵՑԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՄԱՆԵՂԵՆԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հարցի համար
Ստուգման Կշի- Մեկնա- Պատասխան
հիմք հանդիսացող անցկացման ռը բանուիրավական նորմը
մեթոդը
թյուններ
1
2
3
4
5
6
7 8
9
1. Խեցեգործական ամանեղենի ԼՂՀ կառավարու- փաստա- 10.0
մակնշումը իրականացվո՞ւմ է թյան 2007 թվակա- թղթային
անմիջապես արտադրանքի
նի ապրիլի 27-ի տեսազննում
վրա կամ դրան փակցված
N 168 որոշմամբ
պիտակի կամ անմիջապես
հաստատված
փաթեթվածքի (սպառողական տեխնիկական
տարայի), կամ փաթեթվածկանոնակարգի
քին փակցված պիտակի կամ
(այսուհետ՝
դրա մեջ դրված թերթիկկանոնակարգ)
ներդրակի, ինչպես նաև
12-րդ կետ
փոխադրական տարայի վրա:

2. Խեցեգործական ամանեղենի
յուրաքանչյուր միավորի
հատակի հակառակ կողմին
մակնշվա՞ծ է արտադրող
կազմակերպության
անվանումը:
3. Խեցեգործական ամանեղենի
փաթեթվածքի (սպառողական
տարայի) կամ պիտակի կամ
թերթիկ-ներդրակի վրայի
մականշվածքը պարունակո՞ւմ է հետևյալ տվյալները`
1) արտադրող կազմակերպության անվանումը և գտնվելու
վայրը
2) խեցեգործական ամանեղենի
անվանումը

կանոնակարգի
13-րդ կետ

3) փաթեթվածքում խեցեգործական ամանեղենի քանակը

«գ» ենթակետ

4) փաթեթվածքի (սպառողական
տարայի) համաքաշը

«դ» ենթակետ

փաստա6.0
թղթային
տեսազննում

5) «Սննդամթերքի համար»
բառերը կամ կանոնակարգով
սահմանված նշանը:
4. Խեցեգործական ամանեղենը
պահվու՞մ է մինուս 500 C-ից
մինչև 500 C ջերմաստիճանային պայմաններում:

«ե» ենթակետ

փաստա6.0
թղթային
տեսազննում
տեսազննում 6.0

ոչ

չ/պ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

տեսազննում 4.0

կանոնակարգի
14-րդ կետի

«ա» ենթակետ

«բ» ենթակետ

կանոնակարգի
18-րդ կետ

փաստա6.0
թղթային
տեսազննում
փաստա6.0
թղթային
տեսազննում
փաստա6.0
թղթային
տեսազննում

1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:
2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:
3. «Չ/պ» -չի պահանջվում, չի վերաբերում:
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v
v
v

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝
տեսուչ

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

տեսուչ

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N 19
ՑԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ԱՏԳ ԱԱ 2523 ծածկագրին կամ G46, G47 ՏԳՏԴ համապատասխան)
____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

________________________
(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ՑԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

3
4
ԼՂՀ կառավարու- փաստաթյան 2007 թվականի թղթային
փետրվարի 27-ի N71
որոշմամբ
հաստատված
տեխնիկական
կանոնակարգի
(այսուհետ՝ կանոնակարգ) 6-րդ կետ

5
30.0

2. Ցեմենտը պահվո՞ւմ է առանձնացված` ըստ տեսակների և
ամրության դասերի:
3. Առանց փաթեթվածքի
ցեմենտը պահվո՞ւմ է
սիլոսներում կամ այլ փակ
տարողություններում:
4. Փաթեթավորված վիճակում
ցեմենտը պահվո՞ւմ է չոր
շինություններում:
5. Պարկերով փաթեթավորված
ցեմենտի մակնշումը կատարվո՞ւմ է յուրաքանչյուր պարկի
վրա:

կանոնակարգի
23-րդ կետ

տեսազննում

2.5

կանոնակարգի
23-րդ կետ

տեսազննում

2.0

կանոնակարգի
23-րդ կետ

տեսազննում

2.5

կանոնակարգի
26-րդ կետ

տեսազննում

2.0

6. Փափուկ կոնտեյներով
փաթեթավորված ցեմենտի
մակնշումը կատարվո՞ւմ է
պիտակի վրա, որը ներդրվում
է փափուկ կոնտեյների վրա
գտնվող հատուկ գրպանի մեջ:
7. Մակնշումը պարունակո՞ւմ է
հետևյալ տվյալները`
1) արտադրող կազմակերպության անվանումը և
ապրանքային նշանը
2) ցեմենտի պայմանական
նշանագիրը և (կամ) լրիվ
անվանումը

կանոնակարգի
26-րդ կետ

տեսազննում

2.0

տեսազննում

1.5

«բ» ենթակետ

տեսազննում

1.5

«գ» ենթակետ

տեսազննում
տեսազննում
տեսազննում
տեսազննում

1.5

3) ցեմենտի սեղմման
ամրության դասը
4) արտադրման տարեթիվը,
ամիսը
5) փաթեթվածքում ցեմենտի
զտաքաշը
6) համապատասխանության
հավաստման վերաբերյալ
տեղեկատվությունը:

կանոնակարգի
27-րդ կետի
«ա» ենթակետ

«դ» ենթակետ
«ե» ենթակետ
«զ» ենթակետ
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1.5
1.5
1.5

6

չ/պ

1
2
1. Ցեմենտներն ուղեկցվա՞ծ են
համապատասխանության
նշանի մակնշմամբ, համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ գրանցված
համապատասխանության
հայտարարագրով:

Հարցի համար հիմք Ստուգման Կշի- Մեկնա- Պատասխան
հանդիսացող
անցկաց- ռը բանուիրավական նորմը
ման
թյունմեթոդը
ներ
ոչ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

7

8

9

1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:
2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:

v
v

3. «Չ/պ» -չի պահանջվում, չի վերաբերվում:

v

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝
տեսուչ
տեսուչ
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N 20
1000 ՎՈԼՏԻՑ ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ՓՈԽԱՐԿՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ԱՏԳ ԱԱ 8535 ծածկագրին կամ C27, G46, G47 ՏԳՏԴ համապատասխան)
____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

________________________
(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
1000 ՎՈԼՏԻՑ ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ՓՈԽԱՐԿՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ
ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(կոմուտացիայի կամ էլեկտրական շղթաների պահպանության կամ էլեկտրական շղթաներին
միացնելու համար (անջատիչներ, ընդհատիչներ, հալվող ապահովիչներ, զատիչներ)

2

1. Փոխարկման ապարատներն
ԼՂՀ կառավարուուղեկցվա՞ծ են համապատաս- թյան 2007 թվակախանության նշանի մակնշմամբ նի հուլիսի 31-ի
կամ համապատասխանության N 333 որոշմամբ
հայտարարագրով:
հաստատված
տեխնիկական
կանոնակարգի
(այսուհետ՝
կանոնակարգ)
7-րդ կետ
2. Փոխարկման ապարատների
կանոնակարգի
մակնշվածքը պարունակում է
8-րդ կետի
հետևյալ տեղեկատվությունը`
1) արտադրող կազմակերպու«ա» ենթակետ
թյան անվանումը կամ ապրանքային նշանը (առկայության
դեպքում), գտնվելու վայրը
2) փոխարկման ապարատների
«բ» ենթակետ
պայմանական նշագիրը, տիպը
կամ մակնիշը
3) անջատիչների և բաժանիչների
«գ» ենթակետ
տեսակը (էլեգազային, օդային և
այլն)
4) փոխարկման ապարատ արտա«դ» ենթակետ
դրող կազմակերպության`
թողարկվող արտադրանքի
համարակալման համակարգով
հերթական համարը

փաստաթղթային

30.0

տեսազննում

3.0

տեսազննում

3.0

տեսազննում

2.5

տեսազննում

3.0

5) արտադրման տարին և ամիսը

2.5

3-րդ
պարբերություն

տեսազննում
տեսազննում

կանոնակարգի
16-րդ կետ

տեսազննում

3.0

6) լարման անվանական արժեքը,
«Զգույշ փխրուն է», «Վերև»,
«Պաշտպանել խոնավությունից»
վարվելակարգային նշանները:
3. Անջատիչի և դրա հաղորդակի
վրա առկա՞ են անջատիչի
միացված և անջատված դիրքը
ցուցադրող ցուցիչներ:

«ե» ենթակետ

1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:
2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:
3. «Չ/պ» -չի պահանջվում, չի վերաբերվում:
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չ/պ

1

Հարցի համար Ստուգման Կշի- Մեկնա- Պատասխան
հիմք հանդիսացող անցկաց- ռը բանուիրավական նորմը
ման
թյունմեթոդը
ներ
3
4
5
6
7 8
9
ոչ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

3.0

v
v
v

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝
տեսուչ

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

տեսուչ

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ստուգաթերթ N 21
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԻՐԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ
ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ԱՏԳ ԱԱ 7113-7115 ծածկագրին կամ G46, G47 ՏԳՏԴ համապատասխան)
____ __________ 20 թվական

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)_________20 թվական

ավարտը _____________20 թվական

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, (անունը, ազգանունը )

(ՀՎՀՀ)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
(պետական գրանցման համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

________________________
(հեռախոսահամարը)

____________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

________________________
(հեռախոսահամարը)

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20 թվական

համար______________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԻՐԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ
ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1
2
3
4
5
1. Իրականացվու՞մ է անընթեռնելի
«Թանկարժեք տեսազնհարգադրոշմ, տարբերանիշ և
մետաղների
նում
անվանանիշ ունեցող թանկարժեք մասին» ԼՂՀ
մետաղներից պատրաստված
օրենքի
10.0
իրերի մանրածախ
(այսուհետ՝
առուվաճառքը:
Օրենք), հոդված
8, 22-րդ մաս
2. Թանկարժեք մետաղների,
Օրենքի 8-րդ
տեսազնթանկարժեք մետաղներից
հոդվածի 2-րդ
նում
պատրաստված իրերի
մաս
մասնագիտացված, այդ թվում՝
մանրածախ, առուվաճառքն
10.0
իրականացվո՞ւմ է միայն նրանց
վրա օրենքով սահմանված
կարգով հարգադրոշմի և տարբերանիշի առկայության դեպքում:
3.

Մանրածախ առուվաճառքի
ենթակա թանկարժեք
մետաղներից պատրաստված
իրերը կրո՞ւմ են թանկարժեք
մետաղի հարգը, կշիռը, իսկ եթե
այդ իրերի վրա առկա են
թանկարժեք քարեր, ապա այդ
քարերի կշռի և որակի բնութագրերի մասին տեղեկություններ
պարունակող պիտակ:

Օրենքի 8-րդ
հոդվածի 4-րդ
մաս

6

չ/պ

Հարցի համար Ստուգման Կշի- Մեկնա- Պատասխան
հիմք
անցկաց- ռը բանուհանդիսացող
ման
թյունիրավական
մեթոդը
ներ
նորմը
ոչ

Հարցը

այո

NN
ը/կ

7

8

9

տեսազննում

30.0

1. «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է:

v

2. «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում:
3. «Չ/պ» -չի պահանջվում, չի վերաբերվում:

v
v

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝
տեսուչ
տեսուչ
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

______ _____________________20 թվական

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 սեպտեմբերի 2018թ.

N 754-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ
ՇՈՒԿԱՅԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Չափումների միասնականության ապահովման մասին»
Արցախի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ մասը` Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել՝
1) սոցիալական և կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող չափման
միջոցները և դրանց ներկայացվող պահանջները` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) սոցիալական և կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող չափման
միջոցների շուկայահանման կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից մեկ ամիս հետո:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 754-Ն որոշման

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույնով կարգավորվում են սոցիալական և կենսական կարևոր
նշանակություն ունեցող չափման միջոցների սահմանման և դրանց ներկայացվող
պահանջների հետ կապված հարաբերությունները:
2. Կիրառվող հասկացություններն են՝
1) ջրի
հաշվիչ`
չափողական
կերպափոխիչով
անցնող,
չափման
համապատասխան պայմաններում ջրի ծավալը չափելու, հիշելու և ցուցադրելու
համար նախագծված սարք.
2) ծախսի նվազագույն արժեք (Q1)` ծախսի այն ամենացածր արժեքը, որի
դեպքում ջրի հաշվիչն ապահովում է առավելագույն թույլատրելի սխալանքի (ԱԹՍ)
պահանջները բավարարող ցուցմունքներ.
3) ծախսի անցումային արժեք (Q2)` ծախսի անվանական և նվազագույն
արժեքների միջև՝ ծախսի արժեք, որի դեպքում ծախսի տիրույթը բաժանվում է երկու
գոտու՝ «վերին գոտի» և «ստորին գոտի»ֈ Յուրաքանչյուր գոտի ունի իր առավելագույն
թույլատրելի սխալանքի բնութագիրը.
4) ծախսի անվանական արժեք (Q3)` ծախսի ամենաբարձր արժեքը, որի
դեպքում ջրի հաշվիչն աշխատում է շահագործման բավարար պայմաններում
(անընդհատ կամ ընդհատվող հոսք) բավարար կերպով.
5) ծախսի առավելագույն արժեք (Q4)` ծախսի ամենաբարձր արժեքը, որի
դեպքում հաշվիչն աշխատում է բավարար կերպով` չփոխելով բնութագրերը կարճ
ժամանակահատվածում.
6) գազի հաշվիչ` անցնող այրվող գազի քանակը (ծավալ կամ զանգված)
չափելու, հիշելու և ցուցադրելու համար նախագծված սարք.
7) կերպափոխման սարք` գազի հաշվիչի վրա տեղադրված սարք, որը չափման
պայմաններում չափված մեծությունն ավտոմատ կերպով կերպափոխում է բազային
պայմանների համար նախատեսված մեծության.
8) նվազագույն ծախս (Qmin)` ծախսի ամենափոքր արժեք, որի դեպքում գազի
հաշվիչն ապահովում է առավելագույն թույլատրելի սխալանքի պահանջները
բավարարող ցուցմունքներ.
9) առավելագույն ծախս (Qmax)` ծախսի ամենամեծ արժեք, որի դեպքում գազի
հաշվիչն ապահովում է ԱԹՍ պահանջները բավարարող ցուցմունքներ.
10) անցումային ծախս (Qt)` ծախսի առավելագույն և նվազագույն արժեքների
միջև՝ ծախսի արժեք, որի դեպքում ծախսի տիրույթը բաժանվում է երկու գոտու՝
«վերին գոտի» և «ստորին գոտի»ֈ Յուրաքանչյուր գոտի ունի իր առավելագույն
թույլատրելի սխալանքի բնութագիրը.
11) ավելցուկային ծախս (Qr)` ծախսի այն ամենաբարձր արժեքը, որի դեպքում
հաշվիչն աշխատում է կարճ ժամանակահատվածում՝ չխախտելով իր բնութագրերը.
12) բազային պայմաններ` հաստատված պայմաններ, որոնց նկատմամբ
վերափոխվում է գազի չափված մեծությունը.
13) հեղուկի հաշվիչ` լցված փակ խողովակաշարով, չափողական կերպափոխիչով անցնող՝ չափման համապատասխան պայմաններում հեղուկի քանակությունն անընդհատ չափելու, հիշելու և ցուցադրելու համար նախագծված սարք.
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14) հաշվիչ սարք (Calculator)` հաշվիչի մի մաս, որը չափողական
կերպափոխիչ(ներ)ից և գուցե օժանդակ չափման միջոցներից ստանում է ելքային
ազդանշաններ և ցուցադրում չափման արդյունքներ.
15) օժանդակ չափման միջոց` հաշվիչ սարքին միացված սարք, որը
նախատեսված է որոշակի մեծություններ չափելու համար, օրինակ՝ հեղուկի
բնութագրերը՝ ճշգրտում և/կամ վերափոխում անելու նկատառումով.
16) կերպափոխման սարք` հաշվիչ սարքի մի մաս, որը, հաշվի առնելով
օժանդակ չափման միջոցների կիրառմամբ չափված կամ հիշողության մեջ պահված
բնութագրերը (ջերմաստիճան, խտություն և այլն), ավտոմատ կերպով վերափոխում է՝
ա. չափման պայմաններում չափված հեղուկի ծավալը՝ բազային պայմաններում
ծավալի և/կամ զանգվածի, կամ
բ. չափման պայմաններում չափված հեղուկի զանգվածը՝ չափման պայմաններում
ծավալի և/կամ բազային պայմաններում ծավալի,
գ. կերպափոխման սարքն ընդգրկում է համապատասխան օժանդակ չափման
միջոցներ.
17) բազային պայմաններ` բավարար պայմաններ, որոնց վերափոխվում է
չափման պայմաններում ստացված հեղուկի չափված մեծությունը.
18) չափիչ համակարգ` համակարգ, որը ներառում է հաշվիչը և բոլոր այն
սարքերը, որոնք անհրաժեշտ են ճիշտ չափումներ իրականացնելու կամ նախատեսված են չափման գործընթացը հեշտացնելու համար.
19) վառելիքի բաշխիչ սարք` շարժիչային տրանսպորտային միջոցների, փոքր
նավերի և ինքնաթիռների վերալիցքավորման համար նախատեսված չափիչ
համակարգ.
20) ինքնասպասարկման հարմարանք` հարմարանք, որը հաճախորդին թույլ է
տալիս օգտագործել չափիչ համակարգը՝ սեփական շահագործման համար հեղուկ
ձեռք բերելու նպատակով.
21) ինքնասպասարկման սարք` ինքնասպասարկման հարմարանքի մի մասը
կազմող հատուկ սարք, որը հնարավոր է դարձնում չափիչ համակարգերից մեկի
աշխատանքն այդ ինքնասպասարկման հարմարանքում.
22) չափված նվազագույն քանակ (ՉՆՔ)` հեղուկի ամենանվազագույն քանակը,
որի չափումը չափիչ համակարգի համար համարվում է չափագիտորեն ընդունելի.
23) ուղիղ ցուցմունք` ծավալի կամ զանգվածի ցուցմունք՝ համապատասխանող
այն չափին, որը հաշվիչը կարող է ֆիզիկապես չափել.
24) ընդհատունություն /ոչ ընդհատունություն` չափիչ համակարգը համարվում
է ընդհատուն / ոչ ընդհատուն այն պարագայում, եթե հեղուկի հոսքը հեշտությամբ և
արագորեն հնարավոր է/ հնարավոր չէ կանգնեցնել.
25) ծախսի տիրույթ` ծախսի նվազագույն (Qmin) և առավելագույն (Qmax)
արժեքների միջև ընկած տիրույթը.
26) ակտիվ էլեկտրաէներգիայի հաշվիչ` շղթայում սպառվող ակտիվ էլեկտրաէներգիան չափող սարք.
27) ջերմային հաշվիչ` ջերմափոխանակության հաղորդաշղթայում ջերմակիր
հեղուկից արձակված ջերմությունը չափող սարք.
28) ավտոմատ գործողության կշռող սարք` սարք, որը որոշում է արտադրանքի
զանգվածն առանց օպերատորի միջամտության և աշխատում է սարքին բնորոշ
ավտոմատ գործընթացների նախապես տրված ծրագրով.
29) ավտոմատ գործողության բաժնային կշեռք` ավտոմատ գործողության կշռող
սարք, որը որոշում է նախապես հավաքված առանձին բեռների (օրինակ՝
չափածրարների) կամ սորուն նյութերի եզակի բեռների զանգվածը.
30) ավտոմատ գործողության բաժնավորիչ` ավտոմատ գործողության բաժնային
կշեռք, որը տարբեր զանգվածների առարկաները ստորաբաժանում է երկու կամ ավելի
ենթախմբերի՝ համաձայն սահմանված անվանական արժեքի և դրանց զանգվածների
տարբերության արժեքի.
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31) զանգվածի պիտակավորման սարք` անհատական առարկաները զանգվածի
արժեքով պիտակավորող ավտոմատ գործողության բաժնային կշեռք.
32) զանգվածի և գնի պիտակավորման սարք` անհատական առարկաները
զանգվածի արժեքով և գնի վերաբերյալ տեղեկությամբ պիտակավորող ավտոմատ
գործողության բաժնային կշեռք.
33) ավտոմատ գործողության ծանրաչափական լցավորող սարք` ավտոմատ
գործողության կշռող սարք, որը բեռնարկղերը սորուն նյութերի կիտվածքից լցնում է
նախասահմանված և փաստացի հաստատուն զանգված ունեցող ապրանքներով.
34) ընդհատուն գործողության գումարային կշեռք (գումարային կշեռք)` ավտոմատ գործողության կշռող սարք, որը որոշում է սորուն արտադրանքի զանգվածը՝ այն
բաժանելով առանձին չափաբաժինների.
35) անընդհատ գործողության գումարային կշեռք` ավտոմատ գործողության
կշռող սարք, որն անընդհատ որոշում է սորուն արտադրանքի զանգվածը հոսքագծի
վրա, առանց արտադրանքի սիստեմատիկ ստորաբաժանման և հոսքագծի շարժումը
խանգարելու.
36) երկաթուղային հարթակավոր կշեռք` երկաթգծեր (рельсы) ընդգրկող
բեռնընդունիչ սարքով ավտոմատ գործողության կշռող սարք, որը նախատեսված է
երկաթուղային տրանսպորտային միջոցներ տեղափոխելու համար.
37) մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլի սակաչափիչ (այսուհետ՝ սակաչափիչ)`
ազդանշանի գեներատորի համակցությամբ աշխատող սարք, որը չափման միջոց էֈ
Սարքը չափում է ուղևորության տևողությունը, հաշվում է անցած հեռավորությունը՝
հեռավորության ազդանշանային գեներատորից ստացված ազդանշանի հիման վրա,
այն նաև հաշվում և ցուցադրում է ուղեվարձը՝ անցած հաշվարկված հեռավորության
և/կամ ուղևորության չափված տևողության հիման վրա.
38) ուղեվարձ` ուղևորության համար վճարվող ընդհանուր գումար, որը որոշվում է նախապես ֆիքսված վարձավճարի տեսքով և/կամ ուղևորության երկարությամբ
և/կամ տևողությամբֈ Ուղեվարձը չի ներառում հավելյալ ծառայությունների վճար.
39) արագության անցումային արժեք` արագության արժեք, որը ստանում են
ֆիքսված սպասելավարձի արժեքը հեռավորության սակագնի արժեքին բաժանելով.
40) հաշվարկման բավարար S ռեժիմ (եզակի սակագնի կիրառում)` ուղեվարձի
հաշվարկում՝ հիմնված ֆիքսված սպասելավարձի կիրառման վրա, անցումայինից
ներքև արագության դեպքում, և հեռավորության սակագնի կիրառման վրա՝
անցումայինից բարձր արագության դեպքում.
41) հաշվարկման բավարար D ռեժիմ (կրկնակի սակագնի կիրառում)`
ուղեվարձի հաշվարկում՝ հիմնված ողջ ուղևորության ընթացքում սպասելավարձի և
հեռավորության սակագնի միաժամանակյա կիրառման վրա.
42) աշխատանքային վիճակ` տարբեր վիճակներ, որոնց դեպքում սակաչափիչն
իրականացնում է իր գործառույթների տարբեր մասերը.
43) աշխատանքային «ազատ» վիճակ՝ աշխատանքային վիճակ, որի դեպքում
անջատված է ուղեվարձի հաշվարկման գործառույթը.
44) աշխատանքային «զբաղված» վիճակ՝ վիճակ, որի դեպքում ուղեվարձը
հաշվարկվում է՝ հնարավոր նախնական վարձավճարի և հեռավորության սակագնի
և/կամ սպասելավարձի հիման վրա.
45) աշխատանքային «դադար» վիճակ՝ վիճակ, որի դեպքում նշված է
ուղևորության համար վճարվող գումարը, և անջատված է առնվազն սպասելավարձի
վրա հիմնված հաշվարկման գործառույթը.
46) երկարության չափման միջոցներ` սանդղակի նիշեր պարունակող սարք,
որոնց միջև հեռավորությունը տրված է երկարության օրինականացված միավորներով.
47) սպասարկման ոլորտում տարողության չափ` անմիջապես սպառելու նպատակով վաճառվող՝ հեղուկի (դեղագործական ապրանքներից տարբեր) ծավալը
որոշելու համար նախատեսված տարողության չափ (օր.՝ խմելու համար

66

նախատեսված բաժակ, կուժ կամ մատուցվող ալկոհոլային խմիչքի ծավալը որոշող
տարա).
48) չափանոթ` սպասարկման ոլորտում տարողության չափ, որի վրա անվանական տարողությունը ցույց տալու նպատակով առկա է սահմանագիծ.
49) չափաման` սպասարկման ոլորտում տարողության չափ, որի ներքին ծավալը հավասար է անվանական տարողությանը.
50) փոխանցող չափանոթ` սպասարկման ոլորտում տարողության չափ, որը
կիրառվում է սպառելուց առաջ այլ ամանի մեջ լցնելիս՝ հեղուկի բաժանման համար.
51) տարողություն` չափանոթի մինչև սահմանագիծ լցված կամ չափամանի
ներքին ծավալը.
52) երկարության չափման միջոցներ` երկարության չափման միջոցները
ծառայում են երկարությամբ ավելացող, ձգվող արտադրանքի, ապրանքների (օր.՝
գործվածքներ, ժապավեններ, մալուխներ) երկարությունը որոշելու համար՝ չափվող
արտադրանքի առաջ շարժման ընթացքում.
53) մակերեսի չափման միջոցներ` մակերեսի չափման միջոցները ծառայում են
անկանոն ձև ունեցող օբյեկտների մակերեսը որոշելու համար, օրինակ՝ կաշվի
մակերեսը.
54) կոորդինատային տարածաչափական չափման միջոցներ` կոորդինատային
տարածաչափական չափման միջոցները ծառայում են ապրանքը շրջանառող
ամենափոքր ուղղանկյուն զուգահեռանիստի եզրի երկարությունը (երկարություն,
բարձրություն, լայնություն) որոշելու համար.
55) արտանետված գազերի վերլուծիչ` չափման միջոց, որը ծառայում է տրանսպորտային միջոցի ներքին այրման շարժիչի արտանետած գազերի հաստատված
բաղադրիչների ծավալային մասը որոշելու համար՝ վերլուծված նմուշի խոնավության
մակարդակումֈ
II.ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑ -01 ՋՐԻ ՀԱՇՎԻՉ ԵՎ ՆՐԱՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
3. Արտադրողը պետք է նախատեսի ջրի հաշվիչների շահագործման բավարար
պայմաններ: Մասնավորապես՝
1) ջրի ծախսի տիրույթը, որի արժեքները պետք է համապատասխանեն հետևյալ
պայմաններին՝
Q3/Q1 ≥ 10
Q2/Q1 = 1,6
Q4/Q3 = 1,25
որտեղ`
Q1—ը` ծախսի նվազագույն արժեքն է,
Q2-ը` ծախսի անցումային արժեքն է,
Q3-ը` ծախսի անվանական արժեքն է,
Q4-ը` ծախսի առավելագույն արժեքն է.
2) ջրի ջերմաստիճանի տիրույթը, որի արժեքները պետք է համապատասխանեն
0,1-ից մինչև 30 աստիճան ցելսիուս, կամ 30-ից մինչև 90 աստիճան ցելսիուս
պայմաններին: Հաշվիչը կարող է նախատեսված լինել երկու տիրույթում աշխատելու
համար.
3) ջրի հարաբերական ճնշման տիրույթը՝ 0,3-ից մինչև 10 բար Q3–ի դեպքումֈ
4) սնման աղբյուրի համար՝ փոփոխական հոսանքի լարման անվանական
արժեքը և/կամ հաստատուն հոսանքի լարման սահմանային արժեքը.
5) առավելագույն թույլատրելի սխալանքը, դրական կամ բացասական, ծախսի
անցումային արժեքի (Q2) և ծախսի առավելագույն արժեքի (Q4) միջև, այն է.
ա. 2 %՝ ≤ 30°C ջերմաստիճանի ջրի համար,
բ. 3 %՝ > 30°C ջերմաստիճանի ջրի համար.

67

6) առավելագույն թույլատրելի սխալանքը, դրական կամ բացասական, ծախսի
նվազագույն (Q1) և անցումային (Q2) (բացառելով) արժեքների միջև՝ ծախսերի ստացված ծավալների համար և ջրի բոլոր ջերմաստիճանների դեպքում կազմում է 5 տոկոս.
7) կայունություն էլեկտրամագնիսական աղմուկի նկատմամբ՝
ա. էլեկտրամագնիսական աղմուկի ունեցած ազդեցությունը պետք է լինի այնպես,
որ՝ հաշվիչի չափման արդյունքի փոփոխությունը չլինի ավելի մեծ, քան փոփոխության
կրիտիկական արժեքը,
բ. չափման արդյունքի ցուցմունքը լինի այնպիսին, որ այն չմեկնաբանվի որպես
ճշգրիտ արդյունք, օրինակ՝ վայրկյանական շեղումը, որը չի մեկնաբանվում, հիշվում
կամ փոխանցվում որպես չափման արդյունք.
8) էլեկտրամագնիսական աղմուկի ենթարկվելուց հետո ջրի հաշվիչը պետք է՝
ա. վերականգնի աշխատանքն առավելագույն թույլատրելի սխալանքի սահմաններում,
բ. պահի չափման բոլոր գործառույթները,
գ. թույլ տա վերականգնել աղմուկից առաջ գոյություն ունեցող չափման բոլոր
տվյալները.
9) փոփոխության կրիտիկական արժեքը՝ երկու արժեքներից ավելի փոքրն է՝
ա. ծավալ, որը համապատասխանում է չափված ծավալի վերին գոտում առկա
առավելագույն թույլատրելի սխալանքի արժեքի կեսին,
բ. ծավալ, որը համապատասխանում է Q3 ծախսի դեպքում՝ մեկ րոպեում
ստացված ծավալի առավելագույն թույլատրելի սխալանքի արժեքին.
10) երկարակեցություն (դիմացկունություն)` հաշվիչի համար սահմանված
հաշվարկված ժամանակահատվածը՝ համապատասխան փորձարկում անցկացնելուց
հետո, նախնական չափման արդյունքի հետ համեմատած՝ չափման արդյունքի շեղումը
չպետք է գերազանցի՝
ա. չափված ծավալի 3%՝ Q1–ից (ներառյալ) մինչև Q2,
բ. չափված ծավալի 1,5%՝ Q2–ից (ներառյալ) մինչև Q4 (ներառյալ).
11) երկարակեցության փորձարկումից հետո չափված ծավալի ցուցմունքի
սխալանքը չպետք է գերազանցի՝
ա. չափված ծավալի ± 6%՝ Q1–ից (ներառյալ) մինչև Q2,
բ. չափված ծավալի ± 2,5%՝ Q2–ից (ներառյալ) մինչև Q4 (ներառյալ), 0,1 աստիճան
ցելսիուսից մինչև 30 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանի ջրի համար նախատեսված
հաշվիչների դեպքում,
գ. չափված ծավալի ± 3,5%՝ Q2–ից (ներառյալ) մինչև Q4 (ներառյալ), 30 աստիճան
ցելսիուսից մինչև 90 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանի ջրի համար նախատեսված
հաշվիչների դեպքում.
12) հաշվիչը պետք է աշխատի ցանկացած դիրքով տեղադրելու դեպքում, եթե
հստակորեն այլ դիրք նախատեսված չէ.
13) եթե հաշվիչը նախագծված է հետադարձ հոսք չափելու համար, ապա այս
դեպքում հետադարձ հոսքի ծավալը պետք է հանվի կուտակված ծավալից կամ
գրանցվի առանձինֈ Նույն առավելագույն թույլատրելի սխալանքը պետք է կիրառվի և
ուղիղ, և հետադարձ հոսքերի համար.
14) այն ջրի հաշվիչները, որոնք նախագծված չեն հետադարձ հոսք չափելու
համար, պետք է կամ կանխեն հետադարձ հոսքը, կամ դիմադրեն պատահական
հետադարձ հոսքին՝ չխախտելով կամ փոփոխելով չափագիտական բնութագրերը.
15) ջրի հաշվիչների չափված ծավալը պետք է ներկայացվի խորանարդ մետրերովֈ
III. ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑ-02 ԳԱԶԻ ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ ԵՎ ԾԱՎԱԼԻ
ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՊԱՓՈԽՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐ
4.Արտադրողը պետք է նախատեսի գազի հաշվիչների շահագործման բավարար
պայմաններ: Մասնավորապես՝
1) շահագործման բավարար պայմաններ՝
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ա. գազի ծախսի տիրույթը պետք է համապատասխանի հետևյալ պայմաններին՝
Աղյուսակ 1
Դաս
Qmax/Qmin
Qmax/Qt
Qr/Qmax
1,5
≥ 150
≥ 10
1,2
1,0
≥ 20
≥5
1,2
2) գազի ջերմաստիճանային տիրույթը՝ 40 աստիճան ցելսիուս նվազագույն
տիրույթով,
3) վառելիք գազին վերաբերող պայմաններ. գազի հաշվիչների համար պետք է
նշվեն՝
ա. գազի տեսակները կամ խումբը,
բ. աշխատանքային առավելագույն ճնշումը.
4) 50 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանի նվազագույն տիրույթը՝ կլիմայական
պայմանների համար.
5) փոփոխական հոսանքի լարման անվանական արժեքը և/կամ հաստատուն
հոսանքի սահմանային արժեքը.
6) առավելագույն թույլատրելի սխալանք (ԱԹՍ)՝
ա. չափման պայմաններում ծավալ կամ զանգված ցույց տվող գազի հաշվիչների
համար ԱԹՍ-ն ներկայացված է Աղյուսակ 2-ում: Եթե Qt և Qmax-ի միջև ընկած բոլոր
սխալանքներն ունեն նույն նշանը, դրանք չպետք է գերազանցեն 1 տոկոսը՝ 1,5 դասի
դեպքում, և 0,5 տոկոսը՝ 1,0 դասի դեպքում,
Աղյուսակ 2
Դաս
Qmin≤Q<Qt
Qt≤Q≤Qmax

1,5
3%
1,5 %

1,0
2%
1%

բ. ջերմաստիճանի կերպափոխման սարքով համալրված գազի հաշվիչի համար,
որը ցույց է տալիս միայն կերպափոխված ծավալի արժեքը, հաշվիչի առավելագույն
թույլատրելի սխալանքը մեծանում է 0,5 տոկոսով 30 աստիճան ցելսիուս տիրույթում՝
համաչափորեն տարածվելով այն ջերմաստիճանի նկատմամբ, որն ընկած է
արտադրողի կողմից նշված 15 աստիճան ցելսիուսից մինչև 25 աստիճան ցելսիուս
տիրույթումֈ Տվյալ տիրույթից դուրս՝ թույլատրվում է սխալանքի 0,5 տոկոսով հավելյալ
աճ՝ յուրաքանչյուր 10 աստիճան ցելսիուս միջակայքը մեկ.
7) կայունություն Էլեկտրամագնիսական աղմուկի նկատմամբ. գազի հաշվիչի և
ծավալի մեծության կերպափոխման սարքի վրա էլեկտրամագնիսական աղմուկի
ազդեցությունը պետք է լինի այնպես, որ՝
ա.
չափման
արդյունքի
փոփոխությունը
չգերազանցի
փոփոխության
կրիտիկական արժեքը, ինչպես սահմանված է 9-րդ ենթակետում, կամ
բ. չափման արդյունքի ցուցմունքը չմեկնաբանվի որպես ճշգրիտ արդյունք,
օրինակ՝ վարկյանական շեղումը, որը չի կարող մեկնաբանվել, հիշվել կամ փոխանցվել
որպես չափման արդյունք.
8) աղմուկի ազդեցության ենթարկվելուց հետո գազի հաշվիչը պետք է՝
ա. վերականգնի աշխատանքն առավելագույն թույլատրելի սխալանքի
սահմաններում,
բ. պահի չափողական բոլոր գործառույթները,
գ. թույլ տա վերականգնել աղմուկից առաջ գոյություն ունեցող չափման բոլոր
տվյալները.
9) փոփոխության կրիտիկական արժեքը, որը հետևյալ երկու արժեքներից ավելի
փոքրն է՝
ա. մեծություն, որը համապատասխանում է չափված ծավալի վերին գոտում
առկա առավելագույն թույլատրելի սխալանքի արժեքի կեսին,
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բ. մեծություն, որը համապատասխանում է առավելագույն ծախսի դեպքում՝ մեկ
րոպեում ստացված ծավալի առավելագույն թույլատրելի սխալանքի արժեքին.
10) ներհոսքային կամ արտահոսքային աղմուկի ազդեցություն. Գազի հաշվիչի
համար սահմանված տեղադրման պայմանների դեպքում՝ հոսքային աղմուկի
ազդեցությունը չպետք է գերազանցի առավելագույն թույլատրելի սխալանքի մեկ
երրորդինֈ
11) երկարակեցություն (դիմացկունություն), հաշվիչի աշխատելու համար
սահմանված հաշվարկված ժամանակահատված՝ համապատասխան փորձարկում
անցկացնելուց հետո, պետք է բավարարվեն հետևյալ ցուցանիշները՝
ա. 1,5 դասի հաշվիչների համար երկարակեցության փորձարկումից հետո՝
չափման արդյունքների շեղումը, համեմատած չափման նախնական արդյունքների
հետ՝ Qt–ից մինչև Qmax ընկած տիրույթում ծախսերի համար, չպետք է գերազանցի
չափման արդյունքին 2 տոկոսից ավելֈ Երկարակեցության փորձարկումից հետո՝
ցուցմունքի սխալանքը չպետք է գերազանցի Աղյուսակ 2–ի առավելագույն թույլատրելի
սխալանքի կրկնակիին,
բ. 1,0 դասի հաշվիչների համար երկարակեցության փորձարկումից հետո՝
չափման արդյունքի շեղումը, համեմատած չափման նախնական արդյունքի հետ,
չպետք է գերազանցի Աղյուսակ 2–ի առավելագույն թույլատրելի սխալանքի մեկ
երրորդին,
գ. երկարակեցության փորձարկումից հետո՝ ցուցմունքի սխալանքը չպետք է
գերազանցի Աղյուսակ 2–ի առավելագույն թույլատրելի սխալանքին.
12) պիտանիության ժամկետը գազի հաշվիչների համար՝
ա. հոսանքի աղբյուրներից սնվող գազի հաշվիչը պետք է ունենա սնուցման
աղբյուրի օժանդակ սարք կամ այլ միջոցներ՝ հիմնական սնման աղբյուրի
աշխատանքի խափանման ժամանակ, չափման բոլոր գործառույթների պահպանումը
երաշխավորելու համար,
բ. նախատեսված սնման աղբյուրը պետք է ունենա նվազագույնը հինգ տարի
աշխատանքային ժամկետֈ Այդ ժամկետի 90 տոկոսը լրանալուց հետո՝ պետք է գործի
համապատասխան ազդանշան,
գ. ցուցմունք ապահովող սարքը պետք է ունենա միավորների բավարար կարգ,
որը կերաշխավորի ցուցմունքների չվերադառնալը նախնական արժեքների՝ Q max–ի
համար 8000 ժամում անցած գազի ծավալի դեպքում,
դ. գազի հաշվիչը պետք է աշխատի՝ արտադրողի կողմից տեղադրման
հրահանգներում նշված յուրաքանչյուր դիրքով տեղադրելիս,
ե. գազի հաշվիչը պետք է ունենա հսկման տարր, որի միջոցով հնարավոր կլինի
անցկացնել փորձարկումներ ընդունելի ժամկետում,
զ. գազի հաշվիչը պետք է բավարարի առավելագույն թույլատրելի սխալանքի
պահանջները՝ հոսքի ցանկացած ուղղության կամ մեկ հստակորեն նշված ուղղության
դեպքում.
13) գազի հաշվիչների կողմից չափվող մեծությունը պետք է ներկայացվի
խորանարդ մետրով կամ կիլոգրամովֈ
5. Ծավալի արժեքի կերպափոխման սարքերի համար սահմանվող հատուկ
պահանջների համաձայն, ծավալի արժեքի կերպափոխման սարքի համար պետք է
կիրառվեն գազի հաշվիչին ներկայացվող պարտադիր պահանջներ` անհրաժեշտության դեպքումֈ Ի լրումն՝ պետք է կիրառվեն հետևյալ պահանջները՝
1) վերափոխված մեծությունների համար բազային պայմաններ` հաշվիչի համար պետք է նշված լինեն վերափոխված մեծությունների համար բազային պայմանները.
2) առավելագույն թույլատրելի սխալանք` 0,5%՝ 20°C±3°C շրջապատող ջերմաստիճանի, 60%±15% շրջապատող խոնավության դեպքում, սնման աղբյուրի
անվանական արժեքներ.
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3) 0,7 տոկոս՝ շահագործման հաշվարկված պայմաններում գործող ջերմաստիճանի կերպափոխման սարքերի համար.
4) 1 տոկոս շահագործման հաշվարկված պայմաններում գործող այլ կերպափոխման սարքերի համար (առանց հաշվի առնելով գազի հաշվիչի սխալանքը)ֈ
6.Պիտանիության ժամկետը, երբ էլեկտրոնային կերպափոխման սարքն ունակ է
չափելու, երբ այն գործում է չափման սխալանքին համապատասխանող պարամետրերի (ցուցանիշների) համար հաստատված աշխատանքային տիրույթ(ներ)ից դուրս,
ապա՝
1) կերպափոխման սարքը պետք է դադարեցնի վերափոխված մեծության
վերափոխումը և կարող է աշխատանքային տիրույթ(ներ)ից դուրս գործելու ժամանակ
վերափոխված մեծությունը գումարել առանձին.
2) էլեկտրոնային կերպափոխման սարքը պետք է ունենա չափման համապատասխան տվյալների ցուցադրման հնարավորություն՝ առանց օժանդակ սարքավորումներիֈ
IV.ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑ-03 ԱԿՏԻՎ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ
7. Ակտիվ էլեկտրաէներգիայի հաշվիչը հոսանքի շղթայի ակտիվ էլեկտրաէներգիան չափող սարք էֈ
8. Արտադրողը պետք է ապահովի հաշվիչի համար շահագործման բավարար
պայմաններ ( հատկապես՝ fn, Un, In, Ist, Imin, Itr և Imax արժեքները, որոնք կիրառվում են
հաշվիչի համար) և նշի՝
1) էլեկտրաէներգիայի հաշվիչի սխալանքի դասըֈ Սխալանքի դասերը
սահմանվում են որպես A, B և C դասեր.
2) շահագործման բավարար պայմանները՝
ա. հաշվիչի համար պետք է սահմանված լինեն շահագործման բավարար
պայմանները, հատկապես՝ fn, Un, In, Ist, Imin, Itr և Imax արժեքները, որոնք կիրառվում են
հաշվիչի համար,
բ. ընտրված հոսանքի արժեքների համար հաշվիչը պետք է բավարարի Աղյուսակ
1–ում տրված պայմանները,
Աղյուսակ 1
Դաս A
Դաս B
Դաս C
Ուղիղ միացման հաշվիչների համար
Ist
≤ 0,05 · Itr
≤ 0,04 · Itr
≤ 0,04 · Itr
Imin
≤ 0,5 · Itr
≤ 0,5· Itr
≤ 0,3 · Itr
Imax
≥ 50 · Itr
≥ 50· Itr
≥ 50 · Itr
Հոսանքափոխարկիչներով աշխատող հաշվիչների համար
Ist
≤ 0,06 · Itr
≤ 0,04 · Itr
≤ 0,02 · Itr
Imin
≤ 0,4 · Itr
≤ 0,2 · Itr (1)
≤ 0,2 · Itr
In
= 20 · Itr
= 20 · Itr
= 20 · Itr
Imax
≥ 1,2 · In
≥ 1,2 · In
≥ 1,2 · In
(1) B դասի էլեկտրամեխանիկական հաշվիչների համար պետք է կիրառվի I min ≤ 0,4 · Itr .

Որտեղ`
I - հաշվիչով անցնող էլեկտրական հոսանք,
In - հոսանքի անվանական արժեք, որի համար նախագծվել է հոսանքափոխարկիչով աշխատող հաշվիչը,
Ist - I–ի հայտարարված ամենացածր արժեքը, որի դեպքում հաշվիչը գրանցում է
ակտիվ էլեկտրաէներգիան՝ հզորության միավոր գործակցով (հավասարակշռված
բեռնվածքով՝ բազմափուլային հաշվիչներ),
Imin - I–ի արժեք, որից մեծ սխալանքը գտնվում է առավելագույն թույլատրելի սխալանքի սահմաններում (հավասարակշռված բեռնվածքով՝ բազմափուլային հաշվիչներ),
Itr-I–ի արժեք, որից մեծ սխալանքը գտնվում է ամենափոքր առավելագույն
թույլատրելի սխալանքի սահմաններում՝ հաշվիչի սխալանքի դասին համապատասխանող,
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Imax - I–ի առավելագույն արժեք, որի համար սխալանքը գտնվում է առավելագույն
թույլատրելի սխալանքի սահմաններում,
U - հաշվիչին մատակարարված էլեկտրականության լարում,
Un - անվանական լարում,
f - հաշվիչին մատակարարված լարման հաճախականություն,
fn - անվանական հաճախականություն,
PF - հզորության գործակից = cosφ = I և U–ի միջև φ փուլերի տարբերության
կոսինուսը,
գ. լարման, հաճախականության և հզորության գործակցի տիրույթները, որոնց
սահմաններում հաշվիչը պետք է բավարարի առավելագույն թույլատրելի սխալանքի
պահանջները, տրված են Աղյուսակ 2–ումֈ Այս տիրույթները պետք է ճանաչեն
կենցաղային բաշխիչ ցանցերի կողմից մատակարարվող էլեկտրականության
տիպային բնութագրերը,
դ. լարման և հաճախականության տիրույթները պետք է առնվազն լինեն՝
0,9 · Un ≤ U ≤ 1,1 · Un
0,98 · fn ≤ f ≤ 1,02 · fn
ե. հզորության գործակցի տիրույթը պետք է լինի առնվազն cosφ=0,5–ից
(ինդուկցիոն) մինչև cosφ=0,8 (ունակային).
3) առավելագույն թույլատրելի սխալանքը՝
ա. տարբեր չափվող մեծությունների և ազդող մեծությունների ազդեցությունները
(a, b, c,. . .) գնահատվում են առանձինֈ Մյուս բոլոր չափվող մեծությունները և ազդող
մեծությունները պահվում են հարաբերականորեն հաստատուն՝ իրենց անվանական
արժեքներովֈ Չափման սխալանքը, որը չպետք է գերազանցի Աղյուսակ 2-ում նշված
առավելագույն թույլատրելի սխալանքին, հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝
չափման սխալանք =
բ. երբ հաշվիչն աշխատում է փոփոխվող հոսանքային բեռնվածությամբ`
սխալանքների տոկոսայնությունը չպետք է գերազանցի Աղյուսակ 2-ում տրված
սահմանները,
Աղյուսակ 2
ԱԹՍ տոկոսային արժեքներ՝ շահագործման հաշվարկված պայմաններում, հոսանքի
բեռնվածության որոշված մակարդակներում և աշխատանքային ջերմաստիճանում.
Հ/Հ

Հաշվիչի
դաս

Աշխատանքային
ջերմաստիճանի
տիրույթը
+ 5 °C . . . + 30 °C

A

B

C

Աշխատանքային
ջերմաստիճանի
տիրույթը
-10°С…+5°С
կամ
+30 °С…+40 °С
A
B
C

Աշխատանքային Աշխատանքային
ջերմաստիճանի ջերմաստիճանի
տիրույթը
տիրույթը
-25 °С…- 10 °С
-40 °С…- 25 °С
կամ
կամ
+40 °С…+55 °С
+55 °С…+70 °С
A
B
C
A
B
C

I min ≤ I < I tr

Միափուլ հաշվիչ, բազմափուլ հաշվիչ՝ հավասարակշռված
բեռնվածքով աշխատելու դեպքում
3,5
2
1
5
2,5
1,3
7
3,5
1,7

9

4

2

I tr ≤ I ≤ I max

3,5

9

4

1,5

2

0,7

4,5

2,5

1

7

3,5

1,3

Բազմափուլ հաշվիչ՝ միափուլ բեռնվածքով աշխատելու դեպքում
I tr ≤ I ≤ I max
4
2,5
1
5
3
1,3
7
4
1,7
9
4,5
Էլեկտրամեխանիկական բազմափուլ հաշվիչների դեպքում՝ հոսանքի ուժի տիրույթը
միափուլ բեռնվածության համար սահմանափակվում է 5I tr ≤ I ≤ I max

2

գ. եթե հաշվիչն աշխատում է տարբեր ջերմաստիճանային տիրույթներում, ապա
պետք է կիրառվեն համապատասխան առավելագույն թույլատրելի սխալանքի
արժեքներ.
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4) աղմուկի թույլատրելի ազդեցությունը՝
ա. էլեկտրական էներգիայի հաշվիչներն ուղղակի կերպով միացված են հոսանքի
աղբյուրին: Այդ աղբյուրի հոսանքը չափվող մեծություն է, ուստի էլեկտրականության
հաշվիչների համար օգտագործվում է հատուկ էլեկտրամագնիսական միջավայր,
բ. հաշվիչը պետք է համապատասխանի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերում նշված
հավելյալ պահանջներինֈ Էլեկտրամագնիսական միջավայրը և թույլատրելի
ազդեցություններն արտահայտում են այն վիճակը, երբ կա երկար տևողությամբ աղմուկ, որը չպետք է ազդի ճշտության վրա՝ փոփոխության կրիտիկական արժեքներից
բարձր, և անցումային աղմուկ, որը կարող է առաջացնել գործառույթի կամ
աշխատանքի ժամանակավոր վատթարացում կամ կորուստ, սակայն որի դեպքում
հաշվիչը պետք է վերականգնի իր աշխատանքը և գործառույթները, և այդ աղմուկը
չպետք է ազդի ճշտության վրա՝ փոփոխության կրիտիկական արժեքներից բարձր,
գ. կայծակի կանխատեսելի բարձր ռիսկային գործոնի դեպքում կամ եթե սնման
աղբյուրը ենթարկվում է գերբեռնվածության, ապա հաշվիչի չափագիտական
բնութագրերը պետք է լինեն պաշտպանված.
5) աղմուկի ազդեցություն՝ երկար տևողությամբ որի կրիտիկական արժեքները
ներկայացված են Աղյուսակ 3-ում.
Աղյուսակ 3
Փոփոխության կրիտիկական արժեքներ՝
ներկայացված տոկոսներով՝ հետևյալ դասի
հաշվիչների համար
A
B
C
1,5
1,5
0,3
4
2
1

Աղմուկներ

Փուլերի դարձափոխային հաջորդականություն
Լարման տարբերություն (միայն բազմափուլային հաշվիչների
համար)
Հարմոնիկի գործակիցներ հոսանքի շղթաներում ( 1 )
1
0,8
0,5
Հաստատուն հոսանք և հարմոնիկներ հոսանքի շղթայում ( 1 )
6
3
1,5
Արագընթաց անցումային բռնկումներ
6
4
2
Մագնիսական դաշտեր, ԲՀ (ՌՀ ճառագայթող)
3
2
1
էլեկտրամագնիսական դաշտ, ռադիո հաճախությամբ օժտված
դաշտերի առաջացրած փոխանցված աղմուկ, կայունություն
էլեկտրամագնիսական ալիքների նկատմամբ
(1) Էլեկտրականության էլեկտրամեխանիկական հաշվիչների դեպքում՝ սահմանված չեն
հոսանքի շղթաներում հարմոնիկի որևէ գործակիցներ, և հոսանքի շղթայում հաստատուն
հոսանքը և հարմոնիկները

6) էլեկտրամագնիսական անցումային երևույթների թույլատրելի ազդեցությունը,
որը պետք է լինի այնպիսին, որ՝
ա. հաշվիչի ճշտությունը փորձարկելու համար նախատեսված որևէ ելքային
ազդանշան չարտադրի փոփոխության կրիտիկական արժեքից բարձր էներգիային
համապատասխանող իմպուլսներ կամ ազդանշաններ,
բ. աղմուկից հետո տրամաբանական ժամանակահատվածում հաշվիչը պետք է
վերականգնի իր աշխատանքն ԱԹՍ սահմաններում, և
գ. հաշվիչը պետք է պահի չափման բոլոր գործառույթները, և
դ. հնարավոր լինի աղմուկից առաջ առկա չափման բոլոր տվյալների
վերականգնումը,
ե. ցույց չտա փոփոխության կրիտիկական արժեքից բարձր էներգիայի գրանցման
փոփոխություն,
զ. փոփոխության կրիտիկական արժեքը կվտ–ով հավասար է m · Un · Imax · 10-6
(որտեղ m-ը հաշվիչի չափվող տարրերի քանակն է, Un՝ Վոլտերով, Imax՝
Ամպերներով).
Փոփոխության կրիտիկական արժեքը գերբեռնման հոսանքի համար 1,5 տոկոս է.
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7) Պիտանիության ժամկետը, որի ընթացքում՝
ա. աշխատանքային բավարար արժեքներից ցածր լարման դեպքում հաշվիչի
դրական սխալանքը չպետք է գերազանցի 10 տոկոսը,
բ. էկրանի վրա տեղակայված միավորների բավարար քանակություն` էներգիայի
ամբողջական արժեքը ցուցադրելու համար, որը կերաշխավորի հաշվիչի 4000 ժամ՝
լիարժեք բեռնվածությամբ աշխատանքի դեպքում ցուցմունքների կայունությունը և
անհնար կդարձնի շահագործման ընթացքում տվյալների զրոյացումը (I = Imax, U = Un և
PF = 1),
գ.
շղթայում
էլեկտրականության
բացակայության
դեպքում
չափված
էլեկտրաէներգիայի քանակի պահպանում (ցուցմունքները կարդալու համար)
առնվազն չորս ամսով,
դ. աշխատանք առանց բեռնվածքի, երբ հոսանքի շղթայով չի անցնում հոսանք
(հոսանքի շղթան պետք է լինի բաց), ապա լարման կիրառման դեպքում (0,8 · Un–ից
մինչև 1,1 Un) հաշվիչը չպետք է գրանցի էներգիա,
ե. աշխատանքի սկիզբը. հաշվիչը պետք է սկսի և շարունակի գրանցումը U n, PF = 1
(բազմափուլային հաշվիչներ՝ հավասարակշռված բեռնվածքով) և Ist–ին հավասար
հոսանքի դեպքում.
8) միավորները. չափված էլեկտրական էներգիան պետք է ներկայացվի կիլովատտժամ կամ մեգավատտ-ժամ չափման միավորներովֈ
V.ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑ-04 ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ
9. Ջերմային հաշվիչը կամ ինքնուրույն աշխատող սարք է, կամ ծախսի տվիչից,
թերմոզույգից և հաշվիչ սարքից բաղկացած բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող
համակցված սարքֈ
10. Արտադրողը պետք է նախատեսի ջերմային հաշվիչների շահագործման
բավարար պայմաններ: Մասնավորապես՝
1) հեղուկի ջերմաստիճանի համար՝ θmax, θmin.
2) ջերմաստիճանային տարբերությունների համար՝ ∆ θmax, ∆ θmin.
3) սահմանափակումների դեպքերը՝ ∆ θmax/∆ θmin ≥ 10; ∆ θmin = 3 K կամ 5 K կամ 10K.
4) հեղուկի ճնշման համար՝ դրական առավելագույն ներքին ճնշումը, որին
ջերմային հաշվիչը կարող է անընդհատ դիմադրել՝ ջերմաստիճանի վերին սահմանի
դեպքում.
5) հեղուկի ծախսի համար՝ qs, qp, qi, որտեղ qp և qi արժեքները ենթակա են հետևյալ
սահմանափակման. qp/qi ≥10.
6) ջերմային էներգիայի համար՝ Ps.
Որտեղ՝
Θ - ջերմակիր հեղուկի ջերմաստիճան,
θin- ջերմափոխանակության հաղորդաշղթայում θ մուտքային արժեքը,
θout -ջերմափոխանակության հաղորդաշղթայում θ ելքային արժեքը,
∆θ -θin-θout - ջերմաստիճանների տարբերությունը՝ ∆θ≥ 0 դեպքում,
θmax - θ այն վերին սահմանը, որի դեպքում ջերմային հաշվիչը գործում է ճշգրիտ
կերպով՝ ԱԹՍ սահմաններում,
θmin - θ այն ստորին սահմանը, որի դեպքում ջերմային հաշվիչը գործում է ճշգրիտ
կերպով՝ ԱԹՍ սահմաններում,
∆θmax -∆θ այն վերին սահմանը, որի դեպքում ջերմային հաշվիչը գործում է ճշգրիտ
կերպով՝ ԱԹՍ սահմաններում,
∆θ min - ∆θ այն ստորին սահմանը, որի դեպքում ջերմային հաշվիչը գործում է
ճշգրիտ կերպով՝ ԱԹՍ սահմաններում,
q- ջերմակիր հեղուկի ծախսը,
qs - կարճ ժամանակահատվածներում՝ ջերմային հաշվիչի ճշգրիտ աշխատանքի
համար թույլատրված q–ի ամենամեծ արժեքը,
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qp - մշտապես ջերմային հաշվիչի ճշգրիտ աշխատանքի համար թույլատրված q–ի
ամենամեծ արժեքը,
qi; - ջերմային հաշվիչի ճշգրիտ աշխատանքի համար թույլատրված q–ի
ամենափոքր արժեքը,
P - ջերմափոխանակության ջերմային էներգիան,
Ps - ջերմային հաշվիչի ճշգրիտ աշխատանքի համար թույլատրված P–ի վերին
սահմանը:
11. Ջերմային հաշվիչների համար սահմանված են մեկ, երկու, երեք ճշտության
դասերըֈ
12. Ամբողջական ջերմային հաշվիչների համար կիրառելի առավելագույն
թույլատրելի սխալանքը յուրաքանչյուր ճշտության դասի համար արտահայտված
իրական արժեքների տոկոսներով, հետևյալն են՝
1) դաս 1–ի համար: E = Ef + Et + Ec, այն դեպքում, երբ Ef, Et, Ec համապատասխանում
են 16-րդ կետին.
2) դաս 2–ի համար: E = Ef + Et + Ec, այն դեպքում, երբ Ef, Et, Ec համապատասխանում
են 16-րդ կետին.
3) դաս 3–ի համար: E = Ef + Et + Ec, այն դեպքում, երբ Ef, Et, Ec համապատասխանում
են 16-րդ կետին:
13. էլեկտրամագնիսական աղմուկի թույլատրելի ազդեցությունները, համաձայն
որոնց՝
1) սարքը պետք է կայուն լինի ստատիկ մագնիսական դաշտերի և
էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցությունների նկատմամբ՝ սնման ցանցերի
հաճախականության դեպքում.
2) էլեկտրամագնիսական աղմուկի ազդեցությունը պետք է լինի այնպիսին, որ
չափման արդյունքի փոփոխությունը չգերազանցի փոփոխության կրիտիկական
արժեքը՝ ինչպես նշված է սույն կետի 3-րդ ենթակետում, կամ չափման արդյունքի
ցուցմունքը չմեկնաբանվի որպես ճշգրիտ արդյունք.
3) միասնական ջերմային հաշվիչի համար փոփոխության կրիտիկական արժեքը
հավասար է տվյալ ջերմային հաշվիչի համար կիրառելի՝ առավելագույն թույլատրելի
սխալանքի բացարձակ արժեքինֈ
14. Երկարակեցություն (դիմացկունություն)` սարքի աշխատանքի սահմանված
ժամանակահատվածին համապատասխան փորձարկումն անցկացնելուց հետո՝ պետք
է պահպանվեն հետևյալ ցուցանիշները՝
1) ծախսի տվիչի համար երկարակեցության փորձարկումից հետո, չափման
նախնական արդյունքի հետ համեմատած՝ չափման արդյունքի շեղումը չպետք է
գերազանցի փոփոխության կրիտիկական արժեքը.
2) թերմոզույգի համար երկարակեցության փորձարկումից հետո, չափման
նախնական արդյունքի հետ համեմատած՝ չափման արդյունքի շեղումը չպետք է
գերազանցի 0,1 աստիճան ցելսիուսըֈ
15. Ջերմային հաշվիչի վրա մակնշվում են՝
1) ճշտության դասը.
2) ծախսի սահմանները.
3) ջերմաստիճանի սահմաններ.
4) ջերմաստիճանի տարբերության սահմանները.
5) ծախսի տվիչի տեղադրման վայրը՝ ուղիղ կամ հետադարձ հոսքը.
6) հոսքի ուղղությունը:
16. Ջերմային հաշվիչի բաղկացուցիչ մասերի համար դրույթները կարող են
կիրառվել միևնույն կամ այլ տեսակի կողմից բաղկացուցիչ մասերի համարֈ Եթե
ջերմային հաշվիչը կազմված է բաղկացուցիչ մասերից, ապա ջերմային հաշվիչի
համար նախատեսված պարտադիր պահանջները կիրառվում են համապատասխան
բաղկացուցիչ մասերի համարֈ Ի հավելումն, նաև կիրառվում է հետևյալը՝
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1) ծախսի տվիչի հարաբերական առավելագույն թույլատրելի սխալանքը՝ մեկ,
երկու, երեք ճշտության դասերի համար.
ա. դաս 1 - Ef = (1+ 0,01 qp/q), բայց 5 տոկոսից ոչ ավել,
բ. դաս 2 - Ef = (2 + 0,02 qp/q), բայց 5 տոկոսից ոչ ավել,
գ. դաս 3 - Ef = (3 + 0,05 qp/q), բայց 5 տոկոսից ոչ ավել,
որտեղ Ef սխալանքի ցուցադրված արժեքը կապված է ծախսի տվիչի ելքային
ազդանշանի և զանգվածի կամ ծավալի միջև հարաբերության իրական արժեքին.
2) ջերմաստիճանի տվիչի հարաբերական առավելագույն թույլատրելի սխալանք՝
արտահայտված տոկոսներով`
Et = (0,5+3·∆ θmin/∆ θ), որտեղ Et սխալանքի ցուցադրված արժեքը կապված է
թերմոզույգի ելքի և ջերմաստիճանի տարբերության միջև հարաբերության իրական
արժեքի հետ.
3) հաշվիչի
հարաբերական
առավելագույն
թույլատրելի
սխալանք՝
արտահայտված տոկոսներով՝
Ec = (0,5 + ∆ θmin/∆ θ),
որտեղ Ec սխալանքը ցուցադրված ջերմության արժեքը կապում է ջերմության
իրական արժեքին:
17. Ջերմային հաշվիչի բաղկացուցիչ մասերի համար փոփոխության կրիտիկական
արժեքը հավասար է բաղկացուցիչ մասերի համար կիրառելի համապատասխան
առավելագույն թույլատրելի սխալանքի բացարձակ արժեքին (տես 16-րդ կետը)ֈ
18. Բաղկացուցիչ մասերի վրա մակնշվում են՝
1) ծախսի տվիչի վրա՝
ա. ճշտության դասը,
բ. ծախսի սահմանները,
գ. ջերմաստիճանային սահմանները,
դ. հաշվիչի անվանական գործակիցը (օր.՝ լիտր/իմպուլս) կամ համապատասխան
ելքային ազդանշանը,
ե. հոսքի ուղղությունը.
2) թերմոզույգի համար՝
ա. տեսակի նույնականացումը (օր.՝ Pt 100),
բ. ջերմաստիճանային սահմանները,
գ. ջերմաստիճանային տարբերության սահմանները.
3) հաշվիչ սարքի համար՝
ա. թերմոզույգի տեսակը,
բ. ջերմաստիճանային սահմանները,
գ. ջերմաստիճանային տարբերության սահմանները,
դ. հաշվիչի անհրաժեշտ անվանական գործակիցը (օր.՝ լիտր/իմպուլս) կամ ծախսի
տվիչից եկող համապատասխան մուտքային ազդանշանը,
ե. ծախսի տվիչի (датчик) տեղադրման վայրը՝ ուղիղ կամ հետադարձ հոսքը:
VI. ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑ-05 ՋՐԻՑ ՏԱՐԲԵՐ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ
ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԴԻՆԱՄԻԿԱԿԱՆ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ ՉԱՓԻՉ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
19. Արտադրողը` ջրից տարբեր հեղուկների քանակի շարունակական և դինամիկական չափումների համար չափիչ համակարգերի (այսուհետ` չափիչ համակարգ)
շահագործման համար ապահովում է բավարար պայմաններ, մասնավորապես՝
1) չափիչ համակարգ ծախսի տիրույթը, որը՝
ա. պետք է լինի իր տարրերից յուրաքանչյուրի, հատկապես՝ հաշվիչի ծախսի
տիրույթի սահմաններում,
բ. պետք է լինի մետր և չափիչ համակարգ.
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Աղյուսակ 1
Հատուկ չափիչ համակարգ
Վառելիքի բաշխիչ սարքեր
Չափիչ համակարգ
Խողովակաշարերի վրա կամ նավերի
բեռնման համար չափիչ համակարգեր
Մյուս բոլոր չափիչ համակարգեր

Հեղուկի բնութագիր
Գազեր
Հեղուկ–գազեր
Կրիոգեն հեղուկներ
Բոլոր հեղուկները
Բոլոր հեղուկները

Qmax : Qmin նվազագույն
հարաբերություն
10 : 1
5:1
5:1
Շահագործման համար
պիտանի
4:1

2) համապատասխան բնութագրերը կամ հեղուկի տեսակը կամ անունը նշելով՝
սարքի միջոցով չափվող հեղուկի հատկությունները, օրինակ՝ ջերմաստիճանի,
ճնշման, խտության, մածուցիկության տիրույթները.
3) փոփոխական հոսանքի լարման անվանական արժեքը և/կամ հաստատուն
հոսանքի լարման սահմանները.
4) վերափոխված մեծությունների համար հիմնական պայմաններ՝
ա. չափիչ համակարգի դասակարգումն ըստ ճշտության դասերի, և առավելագույն
թույլատրելի սխալանքները հետևյալն են,
բ. 2 լիտրին հավասար կամ ավել քանակների ցուցմունքների առավելագույն
թույլատրելի սխալանքը տրված է Աղյուսակ 2–ում,
Աղյուսակ 2

Չափիչ համակարգեր (A)
Մետրեր (B)

Ճշտության դաս
0,5
1,0
1,5
0,5 %
1,0 %
1,5 %
0,3 %
0,6 %
1,0 %

0,3
0,3 %
0,2 %

2,5
2,5 %
1,5 %

գ. 2 լիտրից պակաս քանակների ցուցմունքների առավելագույն թույլատրելի
սխալանքը տրված է Աղյուսակ 3–ում.
Աղյուսակ 3
Չափված V ծավալ
V < 0,1 լ
0,1 լ ≤ V ≤ 0,2 լ
0,2 լ ≤ V < 0,4 լ
0,4 լ ≤ V < 1 լ
1լ≤V<2լ

ԱԹՍ
4 × աղյուսակ 2–ում նշված արժեքը՝ կիրառելի 0,1լ–ի համար
4 × աղյուսակ 2–ում նշված արժեքը
2 × աղյուսակ 2–ում նշված արժեքը՝ կիրառելի 0,4լ–ի համար
2 × աղյուսակ 2–ում նշված արժեքը
Աղյուսակ 2–ում նշված արժեքը՝ կիրառելի 2լ–ի համար

5) անկախ չափված մեծությունից՝ առավելագույն թույլատրելի սխալանքի
արժեքները տրվում են հետևյալ երկու արժեքներից ավելի մեծի միջոցով՝
ա. Աղյուսակ 2-ում կամ Աղյուսակ 3-ում տրված՝ առավելագույն թույլատրելի
սխալանքի բացարձակ արժեք,
բ. նվազագույն չափված մեծության (Emin) համար՝ առավելագույն թույլատրելի
սխալանքի բացարձակ արժեք.
6) 2 լիտրին հավասար կամ ավել նվազագույն չափված մեծությունների համար
կիրառվում են հետևյալ պայմանները՝
ա. պայման 1
Emin–ը պետք է բավարարի հետևյալ պայմանը: Emin ≥ 2 R, որտեղ R–ը ցուցմունք
ապահովող սարքի սանդղակի բաժանքի նվազագույն արժեքն էֈ
բ. պայման 2
Emin–ը տրված է հետևյալ բանաձևով: Emin = (2ՉՆՔ) × (A/100),
որտեղ՝
ՉՆՔ՝ չափված նվազագույն քանակն է,
A՝ Աղյուսակ 2-ի A տողում նշված թվային արժեքն է.
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7) 2 լիտրից պակաս չափված նվազագույն քանակների համար կիրառվում է
վերոհիշյալ պայման 1–ը և Emin–ը, որը հավասար է Աղյուսակ 3-ում նշված ու Աղյուսակ
2-ի A տողին վերաբերող արժեքի կրկնակիին:
20. Վերափոխված ցուցմունք, որի դեպքում ԱԹՍ նշված է Աղյուսակ 2-ի A տողումֈ
21. Կերպափոխման սարքեր, որոնցով պայմանավորված վերափոխված ցուցմունքների առավելագույն թույլատրելի սխալանքները հավասար են ± (A - B), որտեղ A և B-ն
Աղյուսակ 2– ում նշված արժեքներն ենֈ
22. Կերպափոխման սարքերի մասեր, որոնք կարող են փորձարկվել առանձին՝
1) հաշվիչ սարք. հաշվարկման ենթակա հեղուկի ցուցմունքների մեծությունների
առավելագույն թույլատրելի սխալանքը՝ դրական կամ բացասական, հավասար է
Աղյուսակ 2–ի A տողում սահմանված առավելագույն թույլատրելի սխալանքի մեկ
տասներորդին.
2) օժանդակ չափման միջոցներ, որոնք պետք է ունենան՝ առնվազն Աղյուսակ 4–
ում նշված ճշտությանը համապատասխանող ճշտություն.
Աղյուսակ 4
Չափման ԱԹՍ–ներ
Ջերմաստիճան
Ճնշում

Խտություն

Չափիչ համակարգերի ճշտության դասեր
0,3
0,5
1,0
1,5
2,5
± 0,3 °C
± 0,5 °C
± 1,0 °C
1 ՄՊա: ± 50 կՊա–ից պակաս
1–ից մինչև 4 ՄՊա: ± 5 %
4 ՄՊա: ± 200 կՊա–ից ավել
± 1 կգ/մ3
± 2 կգ/մ3
± 5 կգ/մ3

Արժեքները կիրառվում են կերպափոխման սարքերի միջոցով ցուցադրված հեղուկի
բնութագրական մեծությունների ցուցմունքների համար.
3) հաշվարկման բանաձևի ճշտություն՝
ա. հեղուկի յուրաքանչյուր բնութագրական մեծության հաշվարկման համար
առավելագույն թույլատրելի սխալանքը՝ դրական կամ բացասական, հավասար է սույն
կետի 2-րդ ենթակետում նշված արժեքի երկու հինգերորդին,
բ. 22-րդ կետի պահանջները կիրառվում են ոչ միայն կերպափոխման, այլ նաև բոլոր
հաշվարկների դեպքումֈ
23. Չափիչ համակարգի աղմուկի թույլատրելի առավելագույն ազդեցությունը՝
1) չափման արդյունքի փոփոխությունը չպետք է գերազանցի փոփոխության
կրիտիկական արժեքը՝ ինչպես սահմանված է 24-րդ կետում.
2) չափման արդյունքի ցուցմունքը ցույց է տալիս վայրկյանական շեղում, որը չի
կարող մեկնաբանվել, հիշվել կամ փոխանցվել որպես չափման արդյունքֈ Բացի այդ,
ընդհատվող համակարգի դեպքում դա նաև կարող է նշանակել, որ հնարավոր չէ
իրականացնել որևէ չափում.
3) չափման արդյունքի փոփոխությունը գերազանցում է փոփոխության կրիտիկական արժեքը, որի դեպքում չափիչ համակարգը պետք է ապահովի չափման
արդյունքների վերականգնելը՝ փոփոխության կրիտիկական արժեքի հայտնվելուց
հենց առաջ, և հոսքի դադարեցումըֈ
24. Փոփոխության կրիտիկական արժեքը գերազանցում է առավելագույն թույլատրելի սխալանքի մեկ հինգերորդին` որոշակի չափված մեծության համար կամ E min ին:
25. Երկարակեցություն (դիմացկունություն)` սահմանված հաշվարկված ժամանակահատվածի ընթացքում համապատասխան փորձարկում իրականացնելուց հետո՝
չափման նախնական արդյունքների հետ համեմատությամբ՝ չափման արդյունքի
շեղումը չպետք է գերազանցի Աղյուսակ 2–ի B տողում նշված հաշվիչների համար
արժեքներըֈ
26. Պիտանիության ժամկետ, որի ընթացքում՝
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1) նույն չափմանը վերաբերող որևէ չափված մեծության՝ տարբեր սարքերի
միջոցով ստացված ցուցմունքները չպետք է տատանվեն սանդղակի մեկ բաժանքի
արժեքից ավել, եթե սարքերն ունեն սանդղակի միևնույն բաժանքի արժեքներ.
2) եթե սարքերի սանդղակի բաժանքի արժեքները տարբեր են, ապա տատանումը
չպետք է գերազանցի սանդղակի ամենամեծ բաժանքի արժեքը.
3) ինքնասպասարկման հարմարանքի դեպքում չափիչ համակարգի ցուցմունք
ապահովող հիմնական սարքի և ինքնասպասարկման սարքի սանդղակի բաժանքի
արժեքները պետք է լինեն նույնը և չափման արդյունքները չպետք է տարբերվեն մեկը
մյուսից.
4) չափված մեծության շեղումը՝ շահագործման բավարար պայմաններում պետք է
լինի անհնարին, եթե դա ակնհայտ կերպով չի երևում.
5) հեղուկում դժվար հայտնաբերվող օդի կամ գազի ցանկացած քանակության
առկայության դեպքում առաջացած շեղումը չպետք է գերազանցի՝
ա. 0,5 տոկոս՝ խմելու հեղուկներից տարբեր հեղուկների և 1 մեգապասկալ (mPa.s)
չգերազանցող մածուցիկությամբ հեղուկների դեպքում, կամ
բ. 1 տոկոս՝ խմելու հեղուկների և 1 մեգապասկալ (mPa.s) գերազանցող
մածուցիկությամբ հեղուկների դեպքում.
6) թույլատրված շեղումը պետք է լինի ՉՆՔ 1 տոկոսից մեծֈ Այս արժեքը կիրառելի
է օդային կամ գազային գրպանիկների առկայության դեպքումֈ
27. Անմիջապես առևտրում կիրառվող չափիչ համակարգը՝
1) պետք է ունենա ցուցմունքները զրոյացնելու միջոցֈ Չպետք է լինի չափված
մեծության շեղման հնարավորություն.
2) քանակի ցուցմունքի ապահովում, որի վրա հիմնված է գործարքը, պետք է
պահվի հաստատուն այնքան ժամանակ, մինչև որ գործարքին մասնակցող բոլոր
կողմերը չընդունեն չափման արդյունքը.
3) պետք է լինեն ընդհատվող.
4) հեղուկում օդի կամ գազի ցանկացած քանակության առկայության դեպքում
առաջացած շեղումը չպետք է գերազանցի 26-րդ կետի 5-րդ ենթակետում նշված
արժեքներըֈ
28. Վառելիքի բաշխիչների ցուցմունք ապահովող սարքերը չպետք է ունենան
չափման ընթացքում ցուցմունքների զրոյացման հնարավորություն, իսկ նոր չափման
մեկնարկը պետք է արգելվի, մինչև որ չզրոյանան նախկին ցուցմունքներըֈ
29. Եթե չափիչ համակարգն ունի գինը ցուցադրող սարք, ապա նշված գնի և
միավոր արժեքից ու նշված քանակից հաշվարկված գնի միջև տարբերությունը չպետք
է գերազանցի Emin–ին համապատասխանող գինըֈ Այնուամենայնիվ, այդ տարբերությունը չպետք է լինի դրամական նվազագույն արժեքից փոքրֈ
30. Էներգամատակարարման խափանում, երբ չափիչ համակարգը պետք է ունենա
կամ էներգամատակարարման օժանդակ սարք, որը կպահի չափման բոլոր
գործառույթները
էներգամատակարարման
հիմնական
սարքի
աշխատանքի
խափանման դեպքում, կամ առկա տվյալները պահելու և ցուցադրելու միջոցներ, որոնք
թույլ կտան ավարտին հասցնել ընթացքում գտնվող գործարքը և կկանգնեցնեն հոսքն
այդ պահինֈ
31. Չափված քանակը պետք է ներկայացվի միլիլիտրերով, խորանարդ
սանտիմետրերով, լիտրերով, խորանարդ մետրերով, գրամներով, կիլոգրամներով կամ
տոննաներովֈ
VII. ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑ-06 ԱՎՏՈՄԱՏ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿՇՌՈՂ ՍԱՐՔԵՐ
32. Արտադրողն ավտոմատ գործողության կշռող սարքի համար պետք է ապահովի
բավարար աշխատանքային պայմանները, մասնավորապես՝
1) չափվող մեծության համար՝
ա. չափման տիրույթը՝ սարքի կշռելու առավելագույն և նվազագույն սահմանները.
2) սնման աղբյուրի համար՝
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ա. փոփոխական հոսանքի լարման դեպքում՝ փոփոխական հոսանքի լարման
անվանական արժեքը կամ փոփոխական հոսանքի լարման սահմանային արժեքները,
բ. հաստատուն հոսանքի լարման դեպքում՝ հաստատուն հոսանքի լարման
անվանական և նվազագույն արժեքները կամ հաստատուն հոսանքի լարման
սահմանային արժեքները.
3) մեխանիկական և կլիմայական ազդեցության մեծությունների համար՝
ա. ջերմաստիճանի նվազագույն տիրույթը 30 աստիճան ցելսիուս է, եթե այլ կերպ
նշված չէ սույն հավելվածի հաջորդ գլուխներում.
4) այլ ազդող մեծությունների համար (եթե անհրաժեշտ է)՝
ա. կշռման գործընթացի իրականացման արագություն(ներ)ը,
բ. կշռման ենթակա արտադրանք(ներ)ի բնութագրերըֈ
33. Պիտանիության ժամկետը, որի ընթացքում պետք է նախաձեռնել միջոցներ
թեքության, բեռնման և աշխատանքի արագության ունեցած ազդեցությունները
սահմանափակելու համար այնպես, որ առավելագույն թույլատրելի սխալանքը գերազանցվի աշխատանքային բավարար պայմաններումֈ Սարքավորումներ գործածելիս՝
համապատասխան նյութեր պետք է կիրառվեն, որ շահագործման բավարար
պայմաններում սարքը լինի առավելագույն թույլատրելի սխալանքի սահմաններումֈ
34. Հսկողության ընթացքում օպերատորի կողմից օգտագործվող յուրաքանչյուր
կերպախոխիչ պետք է լինի պարզ և արդյունավետֈ
35. Ցուցադրող սարքի (առկայության դեպքում) ճշտությունը պետք է ստուգվի
օպերատորի կողմիցֈ
36. Պետք է լինի զրոյի ճիշտ կարգավորման հնարավորություն, որ շահագործման
բավարար պայմաններում սարքը լինի առավելագույն թույլատրելի սխալանքի
սահմաններումֈ
37. Չափման տիրույթից դուրս որևէ արդյունք պետք է նույնականացվի որպես
այդպիսին, եթե կա տպելու հնարավորությունֈ
38. Ավտոմատ գործողության բաժնային կշեռքների՝
1) ճշտության դասը, համաձայն որի սարքերը բաժանված են X կամ Y հիմնական
տեսակների.
2) վերոնշյալ հիմնական տեսակներն իրենց հերթին բաժանվում են չորս
ճշտության դասի՝ XI, XII, XIII և XIV ու Y(I), Y(II), Y(a) և Y(b).
3) X տեսակի սարքեր, որոնք նախատեսված են չափածրարված ապրանքների
ստուգման համար.
4) ճշտության դասերին ավելանում է (x) գործակիցը, որը որակավորում է
առավելագույն թույլատրելի ստանդարտ շեղումը, ինչպես նշված է Աղյուսակ 2-ում.
5) Y տեսակի սարքեր, որոնց վերաբերում են Y բոլոր ավտոմատ գործողության
բաժնային կշեռքների վրաֈ
39. Առավելագույն թույլատրելի սխալանք, որը՝
1) X տեսակի սարքերի միջին սխալանք, Y տեսակի սարքերի առավելագույն
թույլատրելի սխալանքը ներկայացված է Աղյուսակ 1-ում.
Աղյուսակ 1
Նետտո բեռնվածություն (m)՝ սանդղակի բաժանքի
ստուգաչափման արժեք(ներ)ում

զI

(I)

II

(II)

0<m ≤ 50000
0 < m ≤ 5 00 0
50000<m≤200000 5000<m≤20000
200000 < m
20000<m ≤100000

III

(a)

0 < m ≤ 5 00
500<m ≤2000
2000<m≤ 10000

XI
Y(b)
V
0<m≤50
50<m ≤ 200
200<m≤ 1000

Առավելա- Առավելագույն թույլա- գույն թույլատրելի միջին տրելի սխասխալանք
լանք
X

Y

± 0,5 e
± 1,0 e
± 1,5 e

±1e
± 1,5 e
±2e

2) ճշտության դասերին ավելանում է (x) գործակիցը, որը որակավորում է առավելագույն թույլատրելի ստանդարտ շեղումը՝ ինչպես հաստատված է Ճշտության
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դասերին ավելանում է (x) գործակիցը, որը որակավորում է առավելագույն
թույլատրելի ստանդարտ շեղումը՝ ինչպես հաստատված է Աղյուսակ 2-ում:
Արտադրողը պետք է որոշի (x) գործակիցը, որտեղ (x) պետք է լինի ≤ 2, և 1 × 10k, 2 × 10k
կամ 5 × 10k տեսքով, որտեղ՝ k-ն բացասական ամբողջ թիվ է, կամ զրո.
Աղյուսակ 2
Նետտո բեռնվածություն (m)
X(1) դասի առավելագույն թույլատրելի ստանդարտ շեղում
m ≤ 50 գ
0,48 %
50 գ < m ≤ 100 գ
0,24 գ
100 գ < m ≤ 200 գ
0,24 %
200 գ < m ≤ 300 գ
0,48 գ
300 գ < m ≤ 500 գ
0,16 %
500 գ < m ≤ 1000 գ
0,8 գ
1000 գ < m ≤ 10000 գ
0,08 %
10000 գ < m ≤ 15000 գ
8գ
15000 գ < m
0,053 %
XI և XII (x) դասերի համար պետք է լինի 1–ից պակասֈ
XIII (x) դասի համար չպետք է լինի 1–ից ավելֈ
XIV (x) դասի համար պետք է լինի 1–ից ավելֈ

3) սանդղակի բաժանքի ստուգաչափման արժեք. բաժանքի մեկ արժեքով (մեկ
տիրույթով) սարքեր.
Աղյուսակ 3
Ճշտության դասեր

XI
XII

Y(I)
Y(II)

XIII

Y(a)

XIV

Y(b)

Սանդղակի բաժանքի
ստուգաչափման արժեք
0,001 գ ≤ е
0,001 գ ≤ е ≤ 0,05 գ
0,1 գ ≤ գ
0,1 գ ≤ е ≤ 2 գ
5գ≤е
5գ≤е

Սանդղակի բաժանքի ստուգաչափման
արժեքի թիվը n = Max/e
Նվազագույն
Առավելագույն
50 000
_
100
100 000
5 000
100 000
100
10 000
500
10 000
100
1 000

4) սանդղակի բաժանքի ստուգաչափման արժեք. բաժանքի բազմարժեք (մեկից
ավելի տիրույթներով) սարքեր.
Աղյուսակ 4
Ճշտության
դասեր

XI
XII

Y(I)
Y(II)

Սանդղակի բաժանքի
ստուգաչափման
արժեք
0,001 գ < е I
0,001 գ≤ е I ≤ 0,05 գ
0,1 գ ≤ е I
0,1 գ ≤ е i
5գ≤еI

Սանդղակի բաժանքի ստուգաչափման արժեքի
թիվը n = Max/e
Նվազագույն արժեք ( 1 )
Առավելագույն արժեք (1)
n = Maxi/e(i+1)
n = Maxi/e(i+1)
50 000
_
5 000
100 000
5 000
100 000
500
10 000
50
1 000

XIII
Y(a)
XIV
Y(b)
Որտեղ՝
i = 1, 2, . . . r
i = կշռման մասնակի տիրույթ,
r = մասնակի տիրույթների ամբողջ թիվ,
( 1 ) i = r դեպքում՝ կիրառվում է 3–րդ աղյուսակի համապատասխան սյունակը,
որտեղ e–ն փոխված է er–ովֈ

5) չափման տիրույթ. Y դասի սարքերի չափման տիրույթի նվազագույն սահմանը
չպետք է լինի փոքր քան՝
ա. Y(I) դաս՝ 100e,
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բ. Y(II) դաս՝ 20e՝ 0,001 գ ≤ е ≤ 0,05 գ.–ի համար, և 50e 0,1 գ ≤ е –ի համար,
գ. Y(a) դաս՝ 20e,
դ. Y(b) դաս՝ 10e.
6) տեսակավորման կշեռքներ՝
ա. փոստային և թափոնների` 5e.
7) դինամիկական կարգավորում՝
ա. դինամիկական կարգավորման սարքը պետք է աշխատի սահմանված
բեռնվածքի տիրույթում,
բ. տեղադրված ժամանակ դինամիկական կարգավորման սարքը, որը փոխհատուցում է շարժման ընթացքում բեռնվածքի դինամիկական ազդեցությունները, չպետք
է աշխատի բեռնվածքի տիրույթից դուրս և պետք է երաշխավորի անվտանգ
աշխատանքֈ
40. Աշխատանք՝ ազդող գործոնի և էլեկտրամագնիսական աղմուկի ազդեցության
ներքո, որի ժամանակ՝
1) ազդող գործոնների ազդեցության հետևանքում առավելագույն թույլատրելի
սխալանքը X տեսակի սարքերի համար՝
ա. ավտոմատ կերպով իրականացվող աշխատանքի դեպքում՝ ինչպես նշված է
Աղյուսակ 1-ում և Աղյուսակ 2-ում,
բ. ոչ ավտոմատ ռեժիմում՝ ստատիկ կշռման դեպքում՝ ինչպես նշված է Աղյուսակ
1–ում.
2) Y տեսակի սարքերի համար՝
ա. ավտոմատ ռեժիմում՝ յուրաքանչյուր բեռվածքի համար՝ ինչպես նշված է
Աղյուսակ 1–ում,
բ. ավտոմատ ռեժիմում՝ ստատիկ կշռման դեպքում՝ ինչպես նշված է Աղյուսակ 1–
ում, X տեսակի սարքերի համար,
գ. աղմուկի ազդեցության հետևանքում փոփոխության կրիտիկական արժեքը
հավասար է սանդղակի բաժանքի մեկ ստուգաչափման արժեքինֈ
41. Ջերմաստիճանի տիրույթ՝
1) XI և Y(I) դասի համար՝ նվազագույն տիրույթը 5 աստիճան ցելսիուս է,
2) XII և Y(II) դասի համար՝ նվազագույն տիրույթը 15 աստիճան ցելսիուս էֈ
42. Ավտոմատ գործողության ծանրաչափական լցավորող սարքի համար պետք է
սահմանվեն և ճշտության հենակետային դասը՝ Ref(x), և ճշտության աշխատանքային
դաս(եր)ը՝ X(x)ֈ
43. Սարքի տեսակին տրվում է ճշտության այն հենակետային դասը՝ Ref(x), որը
համապատասխանում է սարքի տեսակի համար ամենաբարձր հնարավոր ճշտությանըֈ Տեղադրելուց հետո անհատական սարքերին տրվում են ճշտության մեկ կամ
ավելի աշխատանքային դասեր՝ X(x), հաշվի առնելով այն ապրանքները, որոնք պետք է
կշռվենֈ
44. Դասի նշանակման գործակիցը՝ (x), պետք է լինի ≤ 2, և 1×10k , 2×10k կամ 5×10k
տեսքով, որտեղ k–ն բացասական ամբողջ թիվ է կամ զրոֈ
45. Ճշտության հենակետային դասը՝ Ref(x), կիրառելի է ստատիկ բեռնվածքների
համարֈ
46. Ճշտության X(x) աշխատանքային դասի համար X–ը բեռնվածքի զանգվածի և
ճշտության հարաբերության ռեժիմն է, և (x)–ը՝ 3) ենթակետում X(1) դասի համար
նշված սխալանքի սահմանների բազմապատկիչն էֈ
47. Առավելագույն թույլատրելի սխալանքը՝
1) սխալանք ստատիկ կշռման դեպքում. Աշխատանքային հաշվարկված
պայմաններում ստատիկ բեռնվածքների համար ճշտության հենակետային դասի
(Ref(x)) առավելագույն թույլատրելի սխալանքը պետք է կազմի՝ միջինից յուրաքանչյուր
լցավորման բաժնաչափի առավելագույն թույլատրելի շեղման 0,312–ը, ինչպես նշված է
Աղյուսակ 5–ում ՝ բազմապատկած (x) դասի նշանակման գործակցով.
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2) այն սարքերի համար, որոնց դեպքում լցավորման բաժնաչափը կարող է
կազմված լինել մեկից ավել բեռնվածքից (օր.՝ կուտակային կամ ընտրողական
համակցությամբ կշեռքներ), ստատիկ բեռնվածքների առավելագույն թույլատրելի
սխալանքը պետք է լինի լցավորման բաժնաչափի համար պահանջվող ճշտությունը,
ինչպես նշված է 3-րդ ենթակետում (այսինքն՝ անհատական բեռնվածքների համար
առավելագույն թույլատրելի շեղման միագումարը չէ).
3) շեղում՝ լցավորման բաժնաչափի միջին արժեքից ներկայացված է Աղյուսակ 5ում:
Աղյուսակ 5
Լցավորման բաժնաչափի
Լցավորման յուրաքանչյուր բաժնաչափի առավելագույն
զանգվածի արժեքը, m (գ)
թույլատրելի շեղումը միջինից ՝ X(1) դասի համար
m ≤ 50
7,2 %
50 < m ≤ 100
3,6 գ
100 < m ≤ 200
3,6 %
200 < m ≤ 300
7,2 գ
300 < m ≤ 500
2,4 %
500 < m ≤ 1000
12 գ
1000 < m ≤ 10000
1,2 %
10000 < m ≤ 15000
120 գ
15000 < m
0,8 %
Լցավորման յուրաքանչյուր բաժնաչափի առավելագույն թույլատրելի հաշվարկված շեղումը
միջինից կարող է ճշգրտվել՝ հաշվի առնելով նյութի մասնիկների չափըֈ

48. Սխալանք՝ նախասահմանված արժեքի համեմատ (պարամետրերի սխալանք).
այն սարքերի համար, որոնց դեպքում հնարավոր է նախասահմանել լցավորման
բաժնաչափի զանգվածը, նախասահմանված արժեքի և լցավորման բաժնաչափի միջին
զանգվածի միջև առավելագույն տարբերությունը չպետք է գերազանցի միջինից
յուրաքանչյուր լցավորման բաժնաչափի առավելագույն թույլատրելի շեղման 0,312–ը,
ինչպես նշված է Աղյուսակ 5– ում:
49. Աշխատանք՝ ազդող գործոնի և էլեկտրամագնիսական աղմուկի ազդեցության
ներքո, որը պետք է լինի այնպես, ինչպես նշված է 47-րդ կետումֈ
50. Աղմուկի հետևանքում փոփոխության կրիտիկական արժեքը՝ լցավորման
բավարար նվազագույն բաժնաչափի համար հաշվարկված, 46-րդ կետում նշված
առավելագույն թույլատրելի սխալանքին հավասար ստատիկ կշռի ցուցմունքի
փոփոխությունն է, կամ այն փոփոխությունը, որը լցավորման բաժնաչափի վրա
կունենա համարժեք ազդեցություն այն սարքերի դեպքում, որտեղ լցավորման
բաժնաչափը բաղկացած է բազմաթիվ բեռնվածքներիցֈ Փոփոխության հաշվարկված
կրիտիկական արժեքը պետք է կլորացվի մինչև սանդղակի բաժանքի հաջորդ ավելի
մեծ արժեքը (d)ֈ
51. Սարքի համար պետք է սահմանված լինի լցավորման բավարար նվազագույն
բաժնաչափի արժեքըֈ
52. Ընդհատուն գործողության գումարային կշեռքներ՝
1) ճշտության դասերը 4 են` 0,2; 0,5; 1; 2.
2) ԱԹՍ-ներկայացված է Աղյուսակ 6-ում` ըստ ճշտության դասի.
Աղյուսակ 6
Ճշտության դաս
0,2
0,5
1
2

Գումարային բեռնվածքի ԱԹՍ
± 0,10 %
± 0,25 %
± 0,50 %
± 1,0 %

3) գումարային սարքի սանդղակի բաժանքի արժեքը (dt) պետք է լինի 0,01% Max ≤
dt ≤ 0,2% Max տիրույթում.
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4) գումարային նվազագույն բեռնվածք (Σmin) չպետք է լինի այն բեռնվածքից
պակաս, որի դեպքում ԱԹՍ հավասար է գումարային սարքի սանդղակի բաժանքի
արժեքին (dt), և սարքի համար սահմանված նվազագույն բեռնվածքից պակասֈ
53. Զրոյի կարգավորում. այն սարքերը, որոնք ապրանքի կշռման յուրաքանչյուր
բեռնաթափումից հետո չեն տրամաչափարկվում, պետք է ունենան զրոյի
կարգավորման սարքֈ Ավտոմատ կերպով իրականացվող աշխատանքը պետք է
արգելվի, եթե զրոյի ցուցմունքը տատանվում է՝
1) 1 dt–ով՝ զրոյի կարգավորման ավտոմատ գործողության սարքերով միջոցների
համար.
2) 0,5 dt –ով՝ զրոյի կարգավորման կիսաավտոմատ կամ ոչ ավտոմատ գործողության սարքերով միջոցների համարֈ
54. Օպերատորի կերպափոխիչը. ավտոմատ կերպով իրականացվող աշխատանքի
ժամանակ պետք է արգելվեն օպերատորի կողմից արվող կարգավորումները և
տվյալների զրոյացման գործառույթներըֈ
55. Տպագիր տարբերակ. Տպելու միջոցով համալրված սարքերի դեպքում
արգելվում է տվյալների զրոյացումը, մինչև որ չտպվի գումարային (վերջնական)
արժեքըֈ Գումարային (վերջնական) արժեքը կարող է տպվել միայն այն դեպքում, եթե
խափանվել է ավտոմատ կերպով իրականացվող աշխատանքըֈ
56. Աշխատանք՝ ազդող գործոնի և էլեկտրամագնիսական աղմուկի ազդեցության
ներքո՝
1) ազդող գործոնների ազդեցության հետևանքով ԱԹՍ–ն պետք է լինի այնպես,
ինչպես նշված է Աղյուսակ 7–ում.
Աղյուսակ 7
Բեռնվածք (m) ՝ գումարային սարքի սանդղակի
բաժանքի արժեքներում (dt)
0 < m ≤ 500
500 < m ≤ 2 000
2 000 < m ≤ 10 000

ԱԹՍ
0,5dt
1,0 dt
1,5 dt

2) աղմուկի հետևանքով փոփոխության կրիտիկական արժեքը հավասար է
զանգվածի որևէ ցուցմունքի և պահված որևէ գումարային (վերջնական) արժեքի
համար գումարային սարքի սանդղակի բաժանքի մեկ արժեքինֈ
57. Անընդհատ գործողության գումարային կշեռք, որոնց.
1) ճշտության դասերը երեքն են՝ 0,5; 1; 2.
2) չափման տիրույթը, կշռող միավորի վրա նվազագույն նետտո բեռնվածքի ու
առավելագույն բեռնվածքի միջև հարաբերությունը և գումարային նվազագույն
բեռնվածքը.
3) գումարային նվազագույն բեռնվածքը Σmin չպետք է պակաս լինի՝
ա. 800 d–ից՝ 0,5 դասի համար,
բ. 400 d–ից՝ 1 դասի համար,
գ. 200 d–ից՝ 2 դասի համար,
Որտեղ d–ն գումարային հիմնական սարքի սանդղակի բաժանքի արժեքն է.
4) անընդհատ գործողության գումարային կշեռքի ԱԹՍ պետք է լինի այնպես,
ինչպես նշված է Աղյուսակ 8–ում՝
Աղյուսակ 8
Ճշտության դաս
0,5
1
2

Գումարային բեռնվածքի ԱԹՍ
± 0,25 %
± 0,50 %
± 1,0 %

84

58. Հոսքագծային ժապավենի արագություն, որը պետք է սահմանվի արտադրողի
կողմիցֈ Միևնույն արագությամբ հոսքագծային կշեռքների և փոփոխվող արագությամբ
հոսքագծային
կշեռքների
դեպքում,
որոնց
արագության
կարգավորումն
իրականացվում է մեխանիկական կերպով, արագությունը չպետք է տատանվի
անվանական արժեքի 5 տոկոսից ավելֈ Ապրանքի արագությունը չպետք է տարբերվի
ժապավենի արագությունիցֈ
59. Հիմնական գումարային սարք, որի տվյալների զրոյացումը պետք է լինի
անհնարֈ
60. Աշխատանք՝ ազդող գործոնի և էլեկտրամագնիսական աղմուկի ազդեցության
ներքո՝
1) ազդող գործոնի հետևանքով առավելագույն թույլատրելի սխալանքը Σmin–ից ոչ
պակաս բեռնվածքի դեպքում պետք է լինի Աղյուսակ 8–ում նշված համապատասխան
արժեքներից 0,7 անգամ ավել՝ կլորացված մինչև գումարային սարքի սանդղակի
բաժանքի ամենամոտ արժեքը (d).
2) աղմուկի հետևանքով փոփոխության կրիտիկական արժեքը պետք է լինի
Աղյուսակ 8-ում նշված համապատասխան արժեքներից 0,7 անգամ ավել՝ Σmin–ին
հավասար բեռնվածքի դեպքում, հոսքագծային կշեռքների նշանակված դասի համար՝
կլորացված մինչև գումարային սարքի սանդղակի բաժանքի հաջորդ ավելի մեծ
արժեքը (d)ֈ
61. Երկաթուղային ավտոմատ հենահարթակային կշեռքներ, որոնց՝
1) ճշտության դասերը չորսն են` 0,2; 0,5; 1; 2.
2) առավելագույն թույլատրելի սխալանքը` մեկ վագոնը կամ ամբողջ գնացքը
շարժման ընթացքում կշռելու համար առավելագույն թույլատրելի սխալանքը տրված է
Աղյուսակ 9-ում.
Աղյուսակ 9
Ճշտության դաս
0,2
0,5
1
2

ԱԹՍ
± 0,1 %
± 0,25 %
± 0,5 %
± 1,0 %

3) կցորդված կամ իրարից անջատ վագոնները շարժման ընթացքում կշռելու
համար առավելագույն թույլատրելի սխալանքները պետք է լինեն հետևյալ
արժեքներից ամենամեծը.
ա. Աղյուսակ 9–ի համաձայն հաշվարկված արժեքը՝ կլորացված մինչև սանդղակի
բաժանքի ամենամոտ արժեքը,
բ. Աղյուսակ 9–ի համաձայն հաշվարկված արժեքը՝ կլորացված մինչև սանդղակի
բաժանքի ամենամոտ արժեքը, վագոնի առավելագույն զանգվածի 35 տոկոսին
հավասար կշռի դեպքում (ինչպես մակագրված է նկարագրական դրոշմերով),
գ. սանդղակի բաժանքի մեկ արժեքը (d).
4) գնացքը շարժման ընթացքում կշռելու համար ԱԹՍ առավելագույն թույլատրելի
սխալանքները պետք է լինեն հետևյալ արժեքներից ամենամեծը.
ա Աղյուսակ 9-ի համաձայն հաշվարկված արժեքը՝ կլորացված մինչև սանդղակի
բաժանքի ամենամոտ արժեքը,
բ. Աղյուսակ 9-ի համաձայն հաշվարկված արժեքը՝ գնացքում առկա վագոնների
ստանդարտ թվով (տասից ոչ ավել)՝ բազմապատկված վագոնի առավելագույն
զանգվածի 35 տոկոսին հավասար մեկ վագոնի կշռի դեպքում (ինչպես մակագրված է
նկարագրական դրոշմերով) և կլորացված մինչև սանդղակի բաժանքի ամենամոտ
արժեքը,
գ. սանդղակի բաժանքի մեկ արժեքը (d)՝ գնացքում յուրաքանչյուր վագոնի համար
(10 d–ն չգերազանցող).
5) կցորդված վագոններ կշռելիս՝ գնացքի մեկ կամ ավելի երթանցերից ստացված
կշռման արդյունքների 10 տոկոսից ոչ ավել սխալանքները կարող են գերազանցել 4-րդ
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ենթակետում տրված համապատասխան ԱԹՍ–ն, սակայն չպետք է կրկնակի
գերազանցեն առավելագույն թույլատրելի սխալանքը.
6) սանդղակի բաժանքի արժեք (d). ճշտության դասի և սանդղակի բաժանքի
արժեքի միջև հարաբերությունը տրված է Աղյուսակ 10-ում.
Աղյուսակ 10
Ճշտության դաս
0,2
0,5
1
2

Սանդղակի բաժանքի արժեք (d)
d ≤ 50 կգ.
d ≤ 100 կգ.
d ≤ 200 կգ.
d ≤ 500 կգ.

7) չափման տիրույթ, համաձայն որի զանգվածի նվազագույն սահմանը չպետք է
լինի 1տ–ից պակաս և վագոնի նվազագույն զանգվածը մասնակի կշռումների թվին
բաժանելու արդյունքում ստացված արժեքից ոչ ավելֈ Վագոնի նվազագույն զանգվածը
չպետք է լինի 50 d–ից պակաս.
8) աշխատանք՝ ազդող գործոնի և էլեկտրամագնիսական աղմուկի ազդեցության
ներքո՝
ա. ազդող գործոնի հետևանքում առավելագույն թույլատրելի սխալանքը պետք է
լինի ինչպես նշված է Աղյուսակ 11–ում,
Աղյուսակ 11
Բեռնվածք (m)՝ սանդղակի բաժանքի
ստուգաչափման արժեքներում (d)
0 < m ≤ 500
500 < m ≤ 2 000
2 000 < m ≤ 10 000

ԱԹՍ
± 0,5d
± 1,0 d
± 1,5 d

բ. աղմուկի ազդեցության հետևանքով փոփոխության կրիտիկական արժեքը
հավասար է սանդղակի բաժանքի մեկ արժեքինֈ
VIII. ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑ-07 ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ
ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԻ ՍԱԿԱՉԱՓԻՉ
62. Արտադրողը` մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլի համար չափման միջոցների
(այսուհետ` սակաչափիչ) շահագործման համար ապահովում է բավարար
պայմաններ, մասնավորապես՝
1) կառուցվածքին ներկայացվող պահանջներ, համաձայն որոնց՝
ա. սակաչափիչը պետք է նախատեսված լինի՝ հեռավորությունը հաշվարկելու և
ուղևորության տևողությունը չափելու համար,
բ. սակաչափիչը պետք է՝ աճող ուղեվարձը «Զբաղված» վիճակում հաշվարկելու և
ցուցադրելու համարֈ Սակաչափիչը պետք է նաև ունենա ուղևորության վերջնական
արժեքը ցուցադրելու հնարավորություն՝ աշխատանքային «Դադար» վիճակում,
գ. սակաչափիչը պետք է ունենա հաշվարկման բավարար S և D ռեժիմները
կիրառելու համար հնարավորությունֈ Հաշվարկման այս ռեժիմների ընտրությունը
պետք է հնարավոր լինի անվտանգ փոխարկման միջոցով.
2) սակաչափիչը փոխակերպիչի միջոցով պետք է ապահովի անվտանգության
հետևյալ համապատասխան տվյալները՝
ա. աշխատանքային վիճակ՝ «Ազատ», «Զբաղված» կամ «Դադար»,
բ. ամփոփող տվյալներ՝ 64-րդ կետի համաձայն,
գ. ընդհանուր տվյալներ՝ հեռավորության ազդանշանային գեներատորի
հաստատուն, անվտանգության միջոցների կիրառման ամսաթիվ, տաքսու գրանցման
համար, իրական ժամանակ, սակագնի նույնականացում,
դ. տեղեկություն ուղեվարձի վերաբերյալ, վարձավճարի ընդհանուր գումար,
ուղեվարձի հաշվարկում, հավելյալ վճար, ամսաթիվ, մեկնարկի ժամանակ, անցած
հեռավորություն,
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ե. տեղեկություն սակագն(եր)ի մասին, սակագն(եր)ի ցուցանիշները.
3) անհրաժեշտության դեպքում պետք է լինի՝ համակցվող հեռավորության
ազդանշանային գեներատորի հաստատունի նկատմամբ սակաչափիչի կարգավորման
հնարավորություն, և պետք է երաշխավորվի կարգավորման անվտանգությունը.
4) սարքի համար պետք է սահմանված լինեն բավարար շահագործման
պայմանները, հատկապես՝
ա. 80 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանի նվազագույն տիրույթը՝ կլիմայական
պայմանների համար,
բ. հաստատուն հոսանքի լարման արժեքի սահմանները (որի համար
նախատեսված է սարքը).
5) մարդատար տաքսի ավտոմեքենայի սակաչափիչի կիրառման առավելագույն
թույլատրելի սխալանքները (ԱԹՍ) հետևյալն են՝
ա. անցած ժամանակի համար՝ ± 0,1 %, ԱԹՍ նվազագույն արժեքը՝ 0,2 վայրկյան,
բ. անցած հեռավորության համար՝ ± 0,2 %, ԱԹՍ նվազագույն արժեքը՝ 4 մետր,
գ. ուղեվարձի հաշվարկման համար՝ ± 0,1 %, նվազագույն արժեք՝ ներառյալ կլորացումներ, ուղեվարձի ցուցմունքի կարևոր նվազագույն թվին համապատասխանող.
6) էլեկտրամագնիսական աղմուկի առկայության դեպքում պետք է նաև հաշվի
առնվի 5-րդ ենթակետում նշված ԱԹՍ.
7) էներգամատակարարման խափանում, համաձայն որի սակաչափիչի համար
սահմանված՝ աշխատանքային ստորին սահմանային արժեքից ներքև էլեկտրամատակարարման լարման անկման դեպքում սակաչափիչը պետք է՝
ա. շարունակի աշխատանքը ճշգրիտ կերպով կամ վերականգնի գործունեությունը՝
առանց լարման անկումից առաջ առկա տվյալների կորստի, եթե լարման անկումը
կրում է ժամանակավոր բնույթ, այսինքն՝ առաջացել է շարժիչի վերագործարկման
հետևանքով,
բ. դադարեցնի չափումը և անցնի «Ազատ» վիճակին, եթե լարման անկումը
երկարատև էֈ
63. Այլ պահանջներ, համաձայն որոնց՝
1) պետք է հաստատված լինեն պայմաններ` սակաչափիչի և հեռավորության
ազդանշանային գեներատորի համատեղելիության համար.
2) վարորդի կողմից ներմուծվող հավելյալ ծառայության համար վարձավճարը
չպետք է ընդգրկվի ցուցադրված ուղեվարձի մեջֈ Այդ դեպքում, այնուամենայնիվ,
սակաչափիչը կարող է ժամանակավոր ցուցադրել ուղեվարձի արժեքը՝ ներառյալ
հավելյալ վարձավճարը.
3) եթե ուղեվարձը հաշվարկվում է D ռեժիմի համաձայն, սակաչափիչը կարող է
ունենալ ցուցադրման հավելյալ ռեժիմ, որի դեպքում ցուցադրվում է ուղևորության
միայն ամբողջ հեռավորությունը և տևողությունն իրական ժամանակում.
4) ցուցադրված բոլոր արժեքները պետք է լինեն հասանելի ուղևորների համարֈ
Այդ արժեքները, ինչպես նաև՝ իրենց ցուցմունքները ցերեկային և գիշերային
պայմաններում պետք է լինեն հստակ ընթեռնելի՝
ա. եթե նախածրագրավորված կարգավորումից գործառույթների ընտրությունը կամ
տվյալների ազատ կարգավորումը կարող է ազդել ուղեվարձի կամ խարդախության
դեմ ձեռնարկված միջոցների վրա, ապա պետք է լինի սարքի կարգավորումների և
ներմուծված տվյալների հուսալիություն ապահովելու հնարավորություն,
բ. սակաչափիչում առկա հուսալիություն ապահովելու հնարավորությունը պետք է
լինի այնպիսին, որ միևնույն ժամանակ ապահովվի կարգավորումների
հուսալիությունըֈ
64. Սակաչափիչը պետք է համալրված լինի նախկին արժեքներին չվերադարձող
գումարային սարքով՝ հետևյալ բոլոր արժեքների համար`
1) անցած ողջ հեռավորության,
2) զբաղված ժամանակ անցած ողջ հեռավորության,
3) զբաղված վիճակների ողջ թվի,
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4) որպես հավելյալ վարձավճար գանձված՝ ընդհանուր գումարի,
5) որպես ուղեվարձ գանձված՝ ընդհանուր գումարի,
6) գումարային արժեքները պետք է ներառեն 3-րդ ենթակետի համաձայն պահված
արժեքները՝ էներգամատակարարման խափանման դեպքումֈ
65. Հոսանքազրկվելու դեպքում պետք է լինի սակաչափիչի գումարային արժեքները
մեկ տարով պահելու հնարավորություն՝ այլ միջավայրում սակաչափիչի պահված
արժեքները կարդալու նպատակովֈ
66. Պետք է ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ, որ կանխեն ուղևորներին
մոլորության մեջ գցող գումարային արժեքի ցուցադրումըֈ
67. Սակագների ավտոմատ փոփոխումը թույլատրվում է հետևյալի դեպքում՝
1) ուղևորության հեռավորության.
2) ուղևորության տևողության.
3) օրվա ժամանակահատվածի.
4) ամսաթվի.
5) շաբաթվա օրվա:
68. Եթե տաքսու բնութագրերը կարևոր են սակաչափիչի ճիշտ աշխատանքի
համար, ապա սակաչափիչը պետք է ունենա տվյալ տաքսուն միանալու հուսալի
միջոցներֈ
69. Տեղադրումից հետո փորձարկման նպատակով սակաչափիչը պետք է համալրված լինի այնպիսի միջոցներով, որոնք կտան ժամանակի և հեռավորության չափման
սխալանքն ու հաշվարկման սխալանքն առանձին փորձարկելու հնարավորությունֈ
70. Սակաչափիչը և տեղադրման սահմանված հրահանգները պետք է
հնարավորություն ընձեռեն, որ այդ հրահանգների համաձայն տեղադրված
հաշվիչների դեպքում բացառվի անցած հեռավորությունն արտահայտող չափման
ազդանշանի խարդախ փոփոխություններ անելու հնարավորությունըֈ
71. Խարդախ շահագործման վերաբերյալ պարտադիր ընդհանուր պահանջները
պետք է իրականացվեն այնպես, որ պաշտպանվեն ուղևորի, վարորդի, գործատուի և
հարկային մարմինների շահերըֈ
72. Սակաչափիչը պետք է նախագծված լինի այնպես, որ բավարար շահագործման
պայմաններում մեկ տարվա ընթացքում առանց կարգավորումների աշխատի ԱԹՍ
սահմաններումֈ
73. Սակաչափիչը պետք է համալրված լինի իրական ժամանակը ցույց տվող
սարքով (ժամացույցով), որի միջոցով պահպանվում է ժամը և ամսաթիվը, որոնցից
մեկը կամ երկուսն էլ կարող են օգտագործվել սակագների ավտոմատ փոփոխման
համարֈ Ժամացույցին ներկայացվող պահանջներն են՝
1) ժամանակի պահպանումը պետք է ունենա 0,02 տոկոս սխալանք.
2) ժամացույցի ուղղումը չպետք է լինի շաբաթական երկու րոպեից ավելֈ
(Ամառային և ձմեռային ժամանակային գոտուն անցումը պետք է իրականացվի
ավտոմատ կերպով).
3) ուղևորության ընթացքում ձեռքով կամ ավտոմատ կերպով իրականացվող
ուղղումը պետք է կանխվիֈ
74. Անցած հեռավորության և ժամանակի արժեքները ցուցադրելիս կամ տպելիս՝
պետք է կիրառվեն հետևյալ միավորները՝
1) անցած հեռավորություն՝ կիլոմետր.
2) անցած ժամանակ՝ վայրկյան, րոպե կամ ժամ՝ հաշվի առնելով
թյուրիմացությունները կանխելու համար անհրաժեշտ որոշումըֈ
IX. ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑ – 08 ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՉԱՓԵՐ
75. Արտադրողը` երկարության օրինականացված միավորներով սանդղակի նիշեր
պարունակող սարքի շահագործման համար ապահովում է բավարար պայմաններ,
մասնավորապես՝
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1) հինգ մետրի հավասար կամ մեծ երկարությամբ չափերիզների համար պետք է
բավարարվեն առավելագույն թույլատրելի սխալանքները, եթե կիրառվում է 50
նյուտոն ձգվածության ուժ կամ ուժի այլ արժեքներ, որոնք համապատասխանորեն
նշված են չափերիզի վրա, իսկ կոշտ կամ կիսակոշտ չափման միջոցների դեպքում չկա
ձգվածության ուժի անհրաժեշտություն.
2) բավարար ջերմաստիճանը 20 աստիճան ցելսիուս է, եթե այլ արժեք նշված չէ
չափման միջոցի վրա.
3) առավելագույն թույլատրելի սխալանք.
ա. սանդղակի ոչ հաջորդական երկու նիշերի միջև գտնվող՝ միլիմետրով
արտահայտված, դրական կամ բացասական առավելագույն թույլատրելի սխալանքն (a
+ bL) է,
որտեղ՝
L՝ երկարության արժեքն է՝ կլորացրած մինչև մետրի հաջորդ ամբողջ թիվը a և b՝
տրված են Աղյուսակ 1–ում.
4) եթե սանդղակի վերջին տիրույթը (ինտերվալը) սահմանափակված է
մակերեսով, ապա այս կետից սկսվող հեռավորության առավելագույն թույլատրելի
սխալանքն աճում է՝ Աղյուսակ 1–ում տրված c արժեքովֈ
Աղյուսակ 1
Ճշտության դաս

a (մմ)
0,1
0,3
0,6

b
0,1
0,2
0,4

C (մմ)
I
0,1
II
0,2
III
0,3
D - հատուկ դաս՝ ընկղմվող չափերիզների համար
1,5
զրո
զրո
(1)Մինչև և ներառյալ 30մ. (2)
S - հատուկ դաս՝ ցիստեռների չափերիզների
համար. Յուրաքանչյուր 30մ երկարորությունը մեկ՝
1,5
զրո
զրո
եթե չափերիզը պահվում է մակերևույթի վրա
(1) Կիրառվում է չափերիզ / ծանրոց (նյութական չափ) համակցության դեպքումֈ
(2) Եթե չափերիզի երկարությունը գերազանցում է 30մ., ապա յուրաքանչյուր 30մ.–ի
համար պետք է թույլատրվի հավելյալ 0,75 ԱԹՍֈ

76. Ընկղմվող չափերիզները կարող են նաև լինել ճշտության I կամ II դասի, որի
դեպքում սանդղակի երկու նիշի միջև, որոնցից մեկը գտնվում է ծանրոցի (նյութական
չափ), իսկ մյուսը՝ չափերիզի վրա, ցանկացած երկարության համար առավելագույն
թույլատրելի սխալանքը ± 0,6 միլիմետր է, եթե բանաձևի կիրառման արդյունքում
ստացվում է 0,6 միլիմետրից փոքր արժեքֈ
77. Սանդղակի հաջորդական նիշերի միջև երկարության առավելագույն թույլատրելի սխալանքը և հաջորդական երկու տիրույթների միջև առավելագույն թույլատրելի տարբերությունը տրված են Աղյուսակ 2–ումֈ
Աղյուսակ 2
Տիրույթի
i երկարություն
i ≤ 1 մմ.
1 մմ. < i ≤ 1 սմ.

Ճշտության դասի համաձայն՝ միլիմետրերով տրված
ԱԹՍ կամ տարբերություն
I
II
III
0,1
0,2
0,3
0,2
0,4
0,6

78. Եթե չափերիզը ծալովի տեսակի է, ապա կցվանքի արդյունքում չպետք է
առաջանան այնպիսի սխալանքներ՝ ներառյալ վերոնշյալները, որոնք կգերազանցեն
0,3 միլիմետր՝ II դասի դեպքում, և 0,5 միլիմետր՝ III դասի դեպքումֈ
79. Նյութեր. նյութական չափերի համար օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն
այնպիսին, որ բավարար ջերմաստիճանի համեմատությամբ ± 8 աստիճան ցելսիուս
ջերմաստիճանի փոփոխության դեպքում՝ երկարության փոփոխությունը չգերազանցի
առավելագույն թույլատրելի սխալանքըֈ Դա չի կիրառվում S և D դասերի սարքերի
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դեպքում, քանի որ արտադրողն անհրաժեշտության դեպքում կարող է ջերմային
ընդարձակման կարգավորումներն իրականացնել ցուցմունքներն ընթերցելիսֈ
80. Հարաբերական խոնավության ենթարկվելու արդյունքում ֆիզիկապես չափսերը
փոխող նյութից պատրաստված սարքը կարող է ընդգրկվել միայն II կամ III դասերումֈ
81. Մակնշում. սարքի վրա պետք է մակնշված լինի անվանական արժեքըֈ
Միլիմետրերով սանդղակավորման դեպքում պետք է թվանշվի յուրաքանչյուր
սանտիմետր: Սանդղակի 2 սանտիմետրից մեծ տիրույթով սարքերի սանդղակը պետք
է լինի ամբողջությամբ թվանշվածֈ
82. Սպասարկման ոլորտում արտադրողը` տարողության չափի շահագործման
համար ապահովում է բավարար պայմաններ, մասնավորապես.
1) տարողության չափումների համար բավարար ջերմաստիճանը 20 աստիճան
ցելսիուս է.
2) ճշգրիտ ցուցմունքների համար նախատեսված է ազատ դիրք՝ հարթ
մակերևույթի վրա.
3) առավելագույն թույլատրելի սխալանք.
Աղյուսակ 3
Չափանոթ

Չափաման

Փոխանցող չափանոթներ
< 100 մլ

± 2 մլ

≥ 100 մլ

±3%

-0
+ 4 մլ
-0
+6%

Սպասարկման ոլորտում
< 200 մլ

±5%

≥ 200 մլ

± 5 մլ + 2,5 %

-0
+ 10 %
-0
+ 10 մլ + 5 %

4) սպասարկման ոլորտում տարողության չափման միջոցները պետք է
պատրաստվեն այնպիսի նյութից, որը կլինի բավականաչափ ամուր և չափերի
առումով կայուն՝ տարողությունն ԱԹՍ սահմաններում պահելու համար.
5) արտաքին տեսք. փոխանցող չափանոթները պետք է նախագծված լինեն
այնպես, որ՝
ա. առավելագույն թույլատրելի սխալանքին հավասար պարունակության
փոփոխությունն առաջացնի մակարդակի առնվազն 2 միլիմետր փոփոխություն՝
չափամանի կամ չափանոթի նկատմամբ,
բ. չափվող հեղուկն ամբողջությամբ դատարկելիս չառաջանա ոչ մի խոչընդոտ.
6) մակնշում. չափման միջոցի վրա անվանական հաստատված տարողության
մակնշումը պետք է լինի՝
ա. պարզ և անջնջելի,
բ. կարող է լինել տարողության հստակորեն տարբերվող մինչև երեք
նշանակումներով, որոնցից ոչ մեկը չպետք է շփոթություն առաջացնի մյուսի հետ,
գ. բոլոր սահմանագծերը պետք է լինեն բավականաչափ պարզ և երկարակյաց՝
շահագործման ընթացքում առավելագույն թույլատրելի սխալանքի սահմանները
չգերազանցելը երաշխավորելու նպատակովֈ
X. ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑ-09 ԿՈՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾԱՉԱՓԱԿԱՆ
ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
83. Արտադրողը` անկյունագծային բոլոր չափման միջոցների շահագործման
համար ապահովում է բավարար պայմաններ, մասնավորապես՝
1) կայունությունը Էլեկտրամագնիսական աղմուկի նկատմամբ, որը պետք է լինի
այնպիսին, որ՝
ա. չափման արդյունքի փոփոխությունը չլինի ավելի մեծ, քան փոփոխության
կրիտիկական արժեքը,

90

բ. անհնար չլինի իրականացնել չափումներ,
գ. չառաջանան չափման արդյունքի վայրկյանական շեղումներ, որոնք չեն կարող
մեկնաբանվել, հիշվել կամ փոխանցվել՝ որպես չափման արդյունք,
դ. չառաջանան չափման արդյունքի բավականին լուրջ շեղումներ, որոնք նկատելի
են չափման արդյունքով հետաքրքրված բոլորի կողմից.
2) փոփոխության կրիտիկական արժեքը հավասար է սանդղակի բաժանքի մեկ
արժեքինֈ
84. Երկարության չափման միջոցների կողմից չափվող ապրանքի բնութագրիչ է՝
1) K գործակիցը` գործվածքները բնութագրողֈ Այս գործակցով հաշվի է առնվում
չափվող ապրանքի առաձգականությունը և միավոր մակերեսի վրա ազդող ուժը, և այն
որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝
K = ε · (GA + 2,2 Ն/մ2),
Որտեղ`
ε – 1 մետր երկարությամբ կտորի նմուշի երկարացումն է՝ 10 նյուտոն
առաձգականության ուժի դեպքում,
GA–ն կտորի նմուշի միավոր մակերեսի վրա ազդող ծանրության ուժն է՝ Ն/մ2–ովֈ
85. Երկարության չափման միջոցների շահագործման պայմաններ. Երկարության
չափման միջոցների տիրույթը՝
1) անհրաժեշտության դեպքում չափսերը և K գործակիցը պետք է լինեն տվյալ
սարքի համար հաստատած տիրույթում` տրված Աղյուսակ 1–ում.
Աղյուսակ 1
Խումբ
I
II
III
IV

K գործակցի տիրույթ
0 < К < 2 ⋅ 10-2 Ն/մ2
2⋅10-2 Ն/մ 2 < К < 8 ⋅ 10-2 Ն/մ 2
8⋅10-2 Ն/մ 2 < К < 24⋅10-2 Ն/մ 2
24⋅10-2 Ն/մ 2 < К

Ապրանք
Ցածր առաձգականություն
Միջին առաձգականություն
Բարձր առաձգականություն
Շատ բարձր առաձգականություն

2) եթե չափման առարկան չի տեղափոխվում չափման միջոցով, ապա դրա տեղափոխման արագությունը պետք է լինի տվյալ սարքի համար սահմանված տիրույթում.
3) եթե չափման արդյունքը կախված է հաստությունից, մակերևույթի վիճակից և
մատակարարման տեսակից (օր.՝ մեծ կապոցից), համապատասխան սահմանափակումները պետք է սահմանված լինենֈ
86. Երկարության չափման միջոցների առավելագույն թույլատրելի սխալանք.
Աղյուսակ 2
Ճշտության դաս
I
II
III

ԱԹՍ
0,125 %, բայց ոչ ավելի փոքր, քան 0,005 Lm
0,25 %, բայց ոչ ավելի փոքր, քան 0,01 Lm
0,5 %, բայց ոչ ավելի փոքր, քան 0,02 Lm

Որտեղ`
Lm–ը չափելի նվազագույն երկարությունն է, այսինքն՝ սահմանված ամենափոքր
երկարությունը, որի համար նախատեսված է տվյալ սարքըֈ
87. Կտորների տարբեր տեսակների երկարության իրական արժեքները պետք է
չափվեն համապատասխան սարքերով ( օր.՝ երկարության չափերիզներով)ֈ Չափվող
կտորը պետք է դրվի հարմար հիմքի վրա (օր.՝ հարմար սեղանի)՝ ուղիղ և չձգված
վիճակովֈ
88. Այլ պահանջներ, համաձայն որոնց սարքերը պետք է երաշխավորեն, որ
ապրանքը չափվում է առանց այն ձգելու, համաձայն այն նախատեսված առաձգականության, որի համար նախատեսվել է սարքըֈ
89. Մակերեսի չափման միջոցներ, որոնց շահագործման ընթացքում արտադրողը
պետք է ապահովի բավարար պայմաններ, մասնավորապես՝
1) տիրույթ. չափերը պետք է լինեն սարքի համար սահմանված տիրույթում.
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2) ապրանքի վերաբերյալ պայմաններ. Սարքի համար պետք է սահմանված լինի
ապրանքի տեղափոխման արագության, հաստության և, անհրաժեշտության դեպքում,
մակերևույթի վերաբերյալ պայմանների նկատմամբ սարքի սահմանափակումները.
3) առավելագույն թույլատրելի սխալանք՝
ա. սարք,
ԱԹՍ–ն 1,0 տոկոս է, սակայն ոչ ավելի փոքր, քան 1 քառակուսի դեցիմետրֈ
4) այլ պահանջներ՝
ա. ապրանքի մատուցում,
Հետադարձ ձգման կամ ապրանքի շարժի դադարեցման դեպքում չպետք է
առաջանա չափման սխալանք, կամ ցուցմունք ապահովող սարքը պետք է մնա
դատարկ.
5) սանդղակի բաժանքի արժեք՝
ա. սարքերը պետք է ունենան սանդղակի բաժանքի 1,0 քառակուսի դեցիմետր
արժեքֈ Ի հավելումն, փորձարկման նպատակներով պետք է ունենալ սանդղակի
բաժանքի 0,1 քառակուսի դեցիմետր արժեքի հնարավորությունֈ
90. Բազմակոորդինատային չափման միջոցներ, որոնց շահագործման ընթացքում
արտադրողը պետք է ապահովի բավարար պայմաններ, մասնավորապես՝
1) շահագործման պայմաններ՝
ա. տիրույթ.
Չափերը պետք է լինեն սահմանված տիրույթում,
բ. նվազագույն չափ, որը սանդղակի բաժանքի բոլոր արժեքների համար
նվազագույն չափի ստորին սահմանը տրված է Աղյուսակ 3–ում.
Աղյուսակ 3
Սանդղակի բաժանքի (d) արժեք
d ≤ 2սմ
2սմ < d ≤ 10սմ
10սմ < d

Նվազագույն չափ (min) (ստորին սահման)
10 d
20 d
50 d

գ. ապրանքի տեղափոխման արագություն, որը պետք է լինի տվյալ սարքի համար
արտադրողի կողմից սահմանված տիրույթումֈ
91. Սարքի առավելագույն թույլատրելի սխալանքը ± 1,0 d էֈ
XI. ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑ-10 ԱՐՏԱՆԵՏՎԱԾ ԳԱԶԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾԻՉՆԵՐ
92. Արտանետված գազերի ( ածխածնի օքսիդը (CO), ածխածնի երկօքսիդը (CO 2),
թթվածինը (O2) և ածխաջրածինը (HC)) վերլուծիչների արտադրության ընթացքում
արտադրողը պետք է ապահովի բավարար պայմաններ:
93. Ածխաջրածնի պարունակությունը պետք է արտահայտվի որպես n-հեքսանի
(C6H14) կոնցենտրացիան՝ ինֆրակարմիր կլանման մեթոդով չափվածֈ
94. Գազի բաղադրիչների ծավալային մասերն արտահայտվում են տոկոսներով
(տոկոս ծավալ) CO, CO2 և O2–ի համար և մեկ միլլիոնում մասնիկների քանակությամբ
(ppm)ֈ
95. Արտանետված գազերի վերլուծիչն արտանետված գազերի բաղադրիչների
ծավալային մասերից հաշվում է լյամբդայի` λ–ի արժեքըֈ
96. λ–ն չափողականություն չունեցող մեծություն է, որը ներկայացնում է շարժիչի
այրման օգտակարությունը՝ արտանետված գազերում օդ/վառելիք հարաբերության
տեսքովֈ λ–ի արժեքը որոշվում է ստանդարտ բանաձևով.
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որտեղ՝
[ ] գազի ծավալային մասն է արտահայտված տոկոսով
K1-ը չափման միջոցի փոխակերպման գործակիցն է
HCV –ն ատոմային հարաբերությունն է ջրածինն ածխածնին [1,7261]
OCV-ն ատոմային հարաբերությունն է թթվածինն ածխածնին [0,0175]
97. Արտանետված գազերի վերլուծիչների համար սահմանված է երկու դաս` 0 և Iֈ
Այս դասերի համապատասխան չափման նվազագույն տիրույթները տրված են
Աղյուսակ 1–ումֈ
Աղյուսակ 1
Ցուցանիշ
0 և I դասեր
CO–ի ծավալային մաս
0–ից մինչև 5 % ծավ.
CO2–ի ծավալային մաս
0–ից մինչև 16 % ծավ.
HC–ի ծավալային մաս
0–ից մինչև 2 000 ppm
O2–ի ծավալային մաս
0–ից մինչև 21 % ծավ.
λ
0,8–ից մինչև 1,2
98. Արտանետված գազերի վերլուծիչների շահագործման ընթացքում պահպանվում
են կլիմայական և մեխանիկական ազդող մեծությունների համար`
1)կլիմայական պայմանների համար ջերմաստիճանի նվազագույն տիրույթը պետք
է լինի 35 աստիճան ցելսիուս.
2)սնման աղբյուրի համար`
ա. փոփոխական հոսանքի լարման և հաճախականության տիրույթը,
բ. հաստատուն հոսանքի լարման սահմանային արժեքները.
3)շրջակա միջավայրի ճնշման համար՝
ա. շրջակա միջավայրի ճնշման նվազագույն և առավելագույն արժեքները երկու
դասերի համար են, pmin ≤ 860 հՊա, pmax ≥ 1 060 հՊաֈ
99. Արտանետված գազերի վերլուծիչների առավելագույն թույլատրելի սխալանքը
որոշվում է հետևյալ կերպ՝
1) չափված ծավալային յուրաքանչյուր մասի համար բավարար շահագործման
պայմաններում թույլատրված առավելագույն սխալանքի արժեքը Աղյուսակ 2–ում
տրված երկու արժեքներից ամենամեծն էֈ Բացարձակ արժեքներն արտահայտված են
տոկոսներով, տոկոս ծավալով կամ ppm–ով, տոկոսային արժեքներն իրական արժեքի
տոկոսն են.
Աղյուսակ 2
Ցուցանիշ
CO–ի ծավալային մաս
CO2–ի ծավալային մաս
HC–ի ծավալային մաս
O2–ի ծավալային մաս

0 դաս
± 0,03 % ծավ. ± 5 %
± 0,5 % ծավ. ± 5 %
± 10 ppm ծավ. ± 5 %
± 0,1 % ծավ. ± 5 %

I դաս
± 0,06 % ծավ. ± 5 %
± 0,5 % ծավ. ± 5 %
± 12 ppm ծավ. ± 5 %
± 0,1 % ծավ. ± 5 %

2) լյամբդայի` λ-ի հաշվարկման ժամանակ առավելագույն թույլատրելի սխալանքը
0,3 տոկոս էֈ Պայմանական իրական արժեքը հաշվարկվում է բանաձևի համաձայն.
3)այս նպատակով սարքի ցուցադրած արժեքներն օգտագործվում են հաշվարկման
համարֈ
100. Արտանետված գազերի վերլուծիչների աղմուկի թույլատրելի ազդեցությունը.
սարքի չափած յուրաքանչյուր ծավալային մասի համար փոփոխության կրիտիկական
արժեքը հավասար է համապատասխան ցուցանիշի համար առավելագույն
թույլատրելի սխալանքինֈ
101. Էլեկտրամագնիսական աղմուկի ազդեցությունը պետք է լինի այնպիսին, որ՝
1) կամ չափման արդյունքի փոփոխությունն ավելի մեծ չլինի, քան 100–րդ կետում
նշված փոփոխության կրիտիկական արժեքի մեծությունը.
2) կամ ցուցադրված չափման արդյունքը չընդունվի՝ որպես ճիշտ արդյունքֈ
102. Այլ պահանջներ՝
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1) թույլատրող ունակությունը չպետք է լինի հավասար կամ մեկ կարգ ավելի
բարձր, քան Աղյուսակ 3–ում բերված արժեքներըֈ
Աղյուսակ 3
CO
CO2
O2
HC
0 և I դասեր
0,01 % ծավ.
0,1 % ծավ.
(1)
1 ppm ծավ.
( 1 ) 0,01 % ծավ.՝ 4 % ծավ.–ին հավասար կամ փոքր՝ չափվող մեծության արժեքների համար,
այլ դեպքերում 0,1 % ծավֈ

2) լյամբդայի արժեքը պետք է ցուցադրվի 0,001 թույլատրող ունակությամբ.
3) չափումների 20 արդյունքների ստանդարտ շեղումը չպետք է լինի ավելի մեծ,
քան կիրառվող գազի յուրաքանչյուր ծավալային բաժնի համար առավելագույն
թույլատրելի սխալանքի մոդուլի մեկ երրորդը.
4) CO, CO2 և HC չափելու համար՝ գազի մատուցման հատուկ համակարգ
ընդգրկող սարքը չափվող բաղադրիչներ չպարունակող գազը (օր.՝ օդը) փոխելուց
հետո առնվազն 15 վայրկյանի ընթացքում պետք է ցույց տա տրամաչափարկման
համար նախատեսված գազերով որոշված վերջնական արժեքի 95 տոկոսըֈ O 2–ը
չափելու համար՝ միևնույն պայմաններում սարքը պետք է ցույց տա զրոյից՝ 0,1 տոկոս
ծավալը չգերազանցող արժեք՝ օդն առանց թթվածնի պարունակության գազով
փոխելուց հետո առնվազն 60 վայրկյանի ընթացքումֈ
103. Արտանետված գազերում առկա չափումների չենթարկվող բաղադրիչների
չափման արդյունքի վրա ունեցած ազդեցությունը չպետք է լինի առավելագույն
թույլատրելի սխալանքի մոդուլի կեսից ավելի մեծ, եթե տվյալ բաղադրիչներն առկա են
հետևյալ առավելագույն ծավալային մասերում՝
1) 6 % ծավ. CO.
2) 16 % ծավ. CO2.
3) 10 % ծավ. O2.
4) 5 % ծավ. H2.
5) 0,3 % ծավ. NO.
6) 2 000 ppm HC (որպես n հեքսան).
7) հագեցած ջրի գոլորշիֈ
104. Արտանետված գազերի վերլուծիչը պետք է համալրված լինի կարգավորման
հարմարանքով՝ զրոյի կարգավորման, գազերի տրամաչափարկման և ներքին կարգավորման համարֈ Զրոյի և ներքին կարգավորումները պետք է լինեն ավտոմատ գործողությանֈ
105. Կարգավորման ավտոմատ կամ կիսաավտոմատ գործողության հարմարանքների դեպքում սարքը չպետք է ունենա չափում իրականացնելու հնարավորություն,
մինչև որ չարվեն կարգավորումներըֈ
106. Արտանետված գազերի վերլուծիչը պետք է գազի մատակարարման
համակարգում հայտնաբերի ածխաջրածնի մնացորդային պարունակությունըֈ Եթե
ցանկացած չափումից առաջ առկա ածխաջրածնի մնացորդային պարունակությունը
գերազանցում է 20 ppm, ապա չպետք է իրականացնել չափումներֈ
107. Արտանետված գազի վերլուծիչը պետք է ունենա սարք, որը նախատեսված է
թթվածնի անցուղու զգայուն տարրի, միացման գծի մաշվածության կամ կոտրվածքի
հետևանքում առաջացած ցանկացած անսարքությունն ավտոմատ կերպով հայտնաբերելու համարֈ
108. Եթե արտանետված գազերի վերլուծիչը կարող է աշխատել երկու տարբեր
վառելիքների հետ (օր.՝ բենզին կամ հեղուկ գազ), ապա պետք է լինի լյամբդայի` λ-ի
հաշվարկման համար համապատասխան գործակիցների ընտրության հնարավորություն՝ համապատասխան բանաձևի վերաբերյալ՝ առանց երկիմաստությանֈ
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Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 754-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՆԵՑՈՂ ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԱՀԱՆՄԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են N 1 հավելվածով ներկայացված սոցիալական և կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող չափման միջոցների շուկայահանման հետ կապված հարաբերությունները:
2. Սոցիալական և կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող չափման
միջոցներն այն չափման միջոցներն են, որոնց չափման արդյունքները սոցիալական,
տնտեսական և կենսական կարևոր նշանակություն ունեն բնակչության համար:
3. Կարգում օգտագործված հիմնական հասկացություններն ունեն «Չափումների
միասնականության ապահովման մասին» և «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին»
Արցախի Հանրապետության օրենքներում կիրառվող նշանակությունը:
II. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՆԵՑՈՂ ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԱՀԱՆՄԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ
4.
Սոցիալական և կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող չափման
միջոցներ ներմուծողը կամ արտադրողը (այսուհետ` ներմուծող կամ արտադրող)
շուկայահանումից առաջ հայտ է ներկայացնում Չափագիտության ազգային մարմին`
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների
նախարարի կողմից հաստատված չափման միջոցների փորձարկումների և տեսակի
հաստատման կարգի համաձայն:
5.
Տեսակը հաստատված չափման միջոցը, շուկայահանումից առաջ,
ներմուծողը կամ արտադրողը հայտ է ներկայացնում Չափագիտության ազգային
մարմին կամ Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից ստուգաչափման
իրականացման իրավունք ստացած իրավաբանական անձին` առաջնային
ստուգաչափման համար՝ Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարի կողմից հաստատված չափման միջոցների
ստուգաչափման կազմակերպման և իրականացման կարգի համաձայն:
6. Արցախի
Հանրապետության
էկոնոմիկայի
և
արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարի կողմից հաստատված չափման միջոցների փորձարկումների և տեսակի հաստատման կարգով և չափման միջոցների ստուգաչափման կազմակերպման և իրականացման կարգով սահմանված ժամկետներում և
ընթացակարգերով չափման միջոցի տեսակի հաստատման և առաջնային
ստուգաչափման արդյունքում տրված փաստաթղթերը ստանալուց հետո միայն
ներմուծողը կամ արտադրողը կարող է շուկայահանել արտադրանքը:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
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12 սեպտեմբերի 2018թ.

N 755-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՈՉ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ
ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ
ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ՌԻՍԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՈՇՈՂ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետությունում ստուգումների
կազմակերպման և անցկացման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի
2.1-ին հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետը` Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության պետական տեսչության կողմից իրականացվող ոչ պարենային արտադրանքի և օրենսդրական չափագիտական
վերահսկողության ոլորտի ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների մեթոդաբանությունը և ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների ընդհանուր նկարագիրը՝
համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 755-Ն որոշման
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՈՉ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ
ՉԱՓԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ
ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԻՍԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՈՐՈՇՈՂ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն մեթոդաբանությամբ և ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների ընդհանուր
նկարագրով կանոնակարգվում են Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի շուկայի և
սպառողների շահերի պաշտպանության պետական տեսչության (այսուհետ`
տեսչություն) կողմից ոչ պարենային արտադրանքի և օրենսդրական չափագիտական
վերահսկողության ոլորտի ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների անցկացման հետ
կապված
ընդհանուր
հարցերը,
ինչի
արդյունքում
ստուգումների
պարբերականությունը պլանավորվելու է և ստուգումներն իրականացվելու են
համապատասխան իրենց ռիսկայնության խմբի՝ հաշվի առնելով «Արցախի
Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին»
Արցախի Հանրապետության օրենքի պահանջները:
II. ՌԻՍԿԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ
2. Ռիսկը տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության արդյունքում մարդու
կյանքին, առողջությանը, շրջակա միջավայրին, պետության, իրավաբանական և
ֆիզիկական անձանց գույքային շահերին, բնական և էներգետիկ պաշարների
խնայողությանը վնաս հասցնելու հավանականությունն է` հաշվի առնելով այդ վնասի
ծանրության աստիճանը:
III. ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ՌԻՍԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՈՇՈՂ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ
3. Ոչ պարենային ապրանքների արտադրության և շրջանառության փուլում
գործունեություն իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների ռիսկը գնահատվում է
ոլորտային և անհատական ռիսկերի հանրագումարով, որի առավելագույն միավորը
150 է.
Rը=Rո +Rա
Որտեղ`

Rը - տնտեսավարող սուբյեկտների ընդհանուր ռիսկ,
Rո - ոլորտային ռիսկ,
Rա - անհատական ռիսկ:

4. Ոլորտային ռիսկի գնահատման հիմնական և կարևոր ցուցանիշներից է տվյալ
ոլորտի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների ծավալը և բարդությունը, որոնք
տնտեսական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտները պարտավոր են
պահպանել:
5. Հիմք ընդունելով տեսչության կողմից հսկման ենթակա ոլորտների տեխնիկական
կանոնակարգերի պահանջները, ինչպես նաև հավանական վնաս առաջացնող
գործոնների ազդեցությունը և վնասի աստիճանը՝ կարող ենք հաշվարկել ոլորտի
ռիսկը:
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6. Ոլորտային ռիսկի առավելագույն կշիռ է սահմանվում 60 միավորը: Ոլորտային
ռիսկի գնահատման համար հիմք են ընդունվում երեք ցուցիչներ, որոնցից
յուրաքանչյուրի առավելագույն միավորը 20 է`
1) վնասի ազդեցության մակարդակ՝ արտադրանքի վնասակար, բացասական կամ
վտանգավոր ազդեցությունը: Այն կարող է լինել երեք մակարդակում՝
ա. կյանքի համար խիստ վտանգավոր, մահացու հետևանքների հանգեցնող, որի
հնարավորությունը գնահատվում է 14-20 միավոր (ծանր),
բ. լուրջ, չվերականգնվող կամ խրոնիկական հիվանդության հանգեցնող՝ 7-13
միավոր (լուրջ),
գ. աննշան վնասի հանգեցնող ազդեցություն թողնող՝ 1-6 միավոր (թեթև).
2) հավանական վնասի ազդեցությունը՝ արտադրանքի հավանական վնաս
առաջացնող գործոնի ազդեցությունն է: Այն կարող է թողնել ուղղակի կամ անուղղակի
ազդեցություն՝
ա. անուղղակի ազդեցություն՝ 1-10 միավոր,
բ. ուղղակի ազդեցություն՝ 11-20 միավոր.
3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ տվյալ ոլորտի արտադրանքի կամ
ծառայության նկատմամբ սահմանված պահանջներ՝ որոնք պայմանավորված են
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ տվյալ ոլորտի նկատմամբ սահմանված
պարտադիր պահանջների (նորմերի) քանակով և բարդությամբ`
ա. խիստ և մեծաքանակ պահանջներ՝ 14-20 միավոր,
բ. նվազ խիստ պահանջներ՝ 7-13 միավոր,
գ. ոչ խիստ և սահմանափակ պահանջներ՝ 1-6 միավոր:
Ոլորտային ռիսկի հաշվարկման աղյուսակ

1.
2.

3.

4.

5.

Օծանելիք և կոսմետիկ
արտադրանք
Խաղալիքներ
Սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և բալոնների պարբերական
վկայագրում
Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցներում սեղմված բնական գազով աշխատող վառելիքային համակարգին
ներկայացվող պահանջներ
Ավտոգազալիցքավորման
ճնշակայանների (ԱԳԼՃԿ)
կառուցման և շահագործման

Ոլորտային ռիսկ
(միավոր)
(11=3+4+
5+6+7+8+
9+10)

նվազ խիստ
(7-13)
խիստ և
մեծաքանակ
(14-20)

Հավանա- ԱՀ օրենսդրությամբ
կան վնասահմանված
սի ազդե- պահանջներ (միավոր)
ցությունը
(միավոր)
անուղղակի
(1-10)
ուղղակի
(11-20)
ոչ խիստ և
սահմանափակ (1-6)

ծանր (14-20)

թեթև (1-6)

Ոլորտի անվանումը

լուրջ (7-13

Հ/Հ

Վնասի
ազդեցության
մակարդակը
(միավոր)

20

20

20

60

20
20

20
20

19
18

59
58

20

19

17

57

20

19

17

56
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6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

նվազագույն պահանջներ
Գազանման վառելիքով աշխատող
սարքավորումներ
Երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված արտադրանք
Ավտոմոբիլային և ավիացիոն
բենզին, դիզելային և նավերի
համար նախատեսված վառելիք,
ռեակտիվ շարժիչների համար
նախատեսված վառելիք և մազութ
Սննդամթերքի հետ շփվող
պոլիմերային և այդ հիմքով
պլաստմասսայե արտադրանք
Ծխախոտային արտադրանք
Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և
քիմիական թելքերից ապրանքներ
Չափումների միասնականություն
Փաթեթվածքի անվտանգություն
Մակերևութաակտիվ միջոցների և
մակերևութաակտիվ նյութեր
պարունակող լվացող ու մաքրող
միջոցներ
Թեթև արդյունաբերության
արտադրանքի անվտանգություն
1000 Վ-ից բարձր լարման փոխարկման էլեկտրական ապարատներ
Բետոնի ամրանավորման համար
օգտագործվող պողպատե
արտադրանք
Ցածրավոլտ սարքավորումների
անվտանգություն
Քսուքային նյութեր, յուղեր և
հատուկ հեղուկներ բանեցրած
քսուքային նյութեր, յուղեր և
հատուկ հեղուկներ
Ցեմենտներ
Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշում և
հարգադրոշում
Մեքենաներ և սարքավորումներ
Հանքային պարարտանյութեր

Տեխնիկական միջոցների
24. էլեկտրամագնիսական
համատեղելիություն
25. Օդաճնշական դողեր
26. Շինարարական ապակիներ
Թանկարժեք մետաղներից
27. պատրաստված իրերի
մանրածախ առուվաճառք
Վերգետնյա տրանսպորտային
28. միջոցներում օգտագործվող
ապակիներ
29. Ռադիոսարքավորումների և

19

19

17

55

18

18

18

54

19

17

17

53

17

18

17

52

17
17

18
17

16
16

51
50

16
15

17
16

16
17

49
48

16

16

15

47

15

14

17

46

17

14

14

45

16

14

14

44

15

14

14

43

14

12

10

14

10
7

9
12

8
10

6

13

39

12
17

16

33
32

14

29

9

9

13

9

8
9

7
5

12
12

27
26

7

6

12

25

6

12

24

6

100

6

36
34

28

հեռահաղորդակցության
վերջնակետային
սարքավորումներ
Սինթետիկ հումքով լաքեր և
30.
ներկեր
Կահույքագործական
31.
արտադրանք
32. Խեցեգործական ամանեղեն

5

5

11

21

4

4

12

20

4

4

11

19

7. Անհատական ռիսկը գնահատելիս հաշվի է առնվում տնտեսավարող սուբյեկտի
գործունեության վերլուծության արդյունքները՝ առավելագույնը 40 միավոր և ստուգման արդյունքում ստուգաթերթով արձանագրված խախտումների համար սահմանված
միավորների հանրագումարը՝ առավելագույնը 50 միավոր:
Rա = R գ + R ս
Որտեղ` Rգ - տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության վերլուծության արդյունքում ձևավորված ռիսկ,
Rս - ստուգաթերթով արձանագրված խախտումների արդյունքում ձևավորված ռիսկ:
Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության վերլուծություն
NN Ռիսկ առաջացնող գործոններ
ը/կ
Գործունեության
1.
իրականացման վայրերի թիվը
Արտադրանքի պահպանման և
2. տեղափոխման պայմաններով
պայմանավորված ռիսկ
Բողոքների քանակը վերջին
3.
մեկ տարում
Խախտումների վերացմանն
4. ուղղված գործողությունները

Ցածր

Միջին

1 վայր –3
միավոր
ոչ էական–1
միավոր

2 կամ 3 վայր–5
միավոր
էական -3
միավոր

Բարձր
3 վայրից ավելի–7
միավոր
խիստ -7 միավոր

0 բողոք - 0
միավոր
խախտում չունի 0 միավոր

մինչև 3 բողոք-4
3 և ավելի բողոք-7
միավոր
միավոր
խախտումը
խախտումը չի
վերացրել է-4
վերացրել -7 միավոր
միավոր
Արտադրող երկիր*
ունի ISO
ունի որակի
ենթարկվել է փորձա5.
համակարգ -1
հսկման համաքննությունների– 6
միավոր
կարգ-4 միավոր
միավոր
Տարիքային կազմ*
14-ից 65
7-ից 14
մինչև 7 տարեկան
6.
տարեկան –4
տարեկան–5
կամ 65 տարեկանից
միավոր
միավոր
բարձր-6 միավոր
* Չեն հաշվարկվում օրենսդրական չափագիտական ոլորտների ռիսկի հաշվառման ժամանակ

8. Տնտեսավարող սուբյեկտների ընդհանուր ռիսկը հաշվարկելու արդյունքում
դրանք դասակարգվում են հետևյալ երեք խմբերից որևէ մեկում (ըստ ռիսկայնության
աստիճանի նվազման)`
1) բարձր ռիսկայնության՝ ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների մինչև
20 տոկոսը.
2) միջին ռիսկայնության՝ ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների մինչև
20 տոկոսը.
3) ցածր ռիսկայնության՝ ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների
առնվազն 60 տոկոսը:
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 սեպտեմբերի 2018թ.

N 756-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» Արցախի
Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետը` Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման
կարգը` համաձայն հավելվածի.
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 756-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են օրենքով կամ Արցախի Հանրապետության
կառավարության որոշմամբ ընդունված տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների
համապատասխանությունը հավաստող արտադրանքի համապատասխանության
հայտարարագրերի (այսուհետ` համապատասխանության հայտարարագիր) գրանցման
կարգի հետ կապված հարաբերությունները:
2. Համապատասխանության հայտարարագիրը ենթակա է գրանցման տրված համապատասխանության սերտիֆիկատների և գրանցված համապատասխանության հայտարարագրերի ռեեստրում:
3. Համապատասխանության հայտարարագիրը գրանցվում է սերտիֆիկացման
մարմինների կողմից, որոնք ընդգրկված են Արցախի Հանրապետության սերտիֆիկացման մարմինների ռեեստրում (այսուհետ` լիազոր մարմիններ): Սերտիֆիկացման
մարմինները համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման վերաբերյալ
տեղեկատվությունը երկու աշխատանքային
օրվա ընթացքում տրամադրում են
հավատարմագրման ազգային մարմնին:
4. Համապատասխանության հայտարարագրման ժամանակ որպես հայտատու
կարող է հանդես գալ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան
գրանցված իրավաբանական անձը կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված
ֆիզիկական անձը, որն արտադրանք արտադրող կամ արտադրողի լիազոր
ներկայացուցիչ կամ դիստրիբյուտոր է (այսուհետ` հայտատու):
5. Համապատասխանության հայտարարագիրը և դրան կից՝ սույն կարգի 9-րդ կետով
նախատեսված փաստաթղթերը գրանցման են ուղարկվում լիազոր մարմիններ` ըստ
հայտատուի ընտրության:
6. Լիազոր մարմիններում համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման
համար հայտատուն կամ ուղղակիորեն լիազոր մարմին է ներկայացնում համապատասխանության հայտարարագիրը և դրան կից՝ սույն կարգի 9-րդ կետով նախատեսված
փաստաթղթերը, կամ դրանք ուղարկում է փոստային պատվիրված առաքմամբ` ներդիր
փաստաթղթերի ցուցակով և ստացման մասին ծանուցմամբ:
7. Լիազոր մարմիններում համապատասխանության հայտարարագրի գրանցումն
իրականացվում է «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի համաձայն:
8. Համապատասխանության հայտարարագիրը ստորագրվում է հայտատուի
կողմից (իրավաբանական անձի համար` հայտատու կազմակերպության ղեկավարի
կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի կողմից):
9. Համապատասխանության հայտարարագրին կցվում են հետևյալ փաստաթղթերը,
եթե տեխնիկական կանոնակարգերով այլ բան սահմանված չէ`
1) համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման մասին հայտարարություն` ստորագրված հայտատուի կողմից.
2) իրավաբանական անձի պետական գրանցումը կամ ֆիզիկական անձի` որպես
անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները`
համաձայն Արցախի Հանրապետության օրենսդրության.
3) արտադրանքի ներմուծման դեպքում օտարերկրյա արտադրողի հետ պայմանագրի
պատճենը, որով նախատեսվում է մատակարարվող արտադրանքի տեխնիկական
կանոնակարգերի պահանջներին և Արցախի Հանրապետության տարածք մատակարարվող արտադրանքի` սահմանված պահանջներին անհամապատասխանության համար
պատասխանատվությունը (օտարերկրյա արտադրողի ներկայացուցչի համար):
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10. Լիազոր մարմինները ուսումնասիրում են հայտատուի կողմից ներկայացված
փաստաթղթերը` մասնավորապես.
1) հայտատուի կողմից համապատասխանության հայտարարագրի լրացման
ճշտությունն ու լիարժեքությունը.
2) սույն կարգի 9-րդ կետով նախատեսված բոլոր փաստաթղթերի առկայությունը,
եթե տեխնիկական կանոնակարգերով այլ բան նախատեսված չէ.
3) տեխնիկական կանոնակարգի նորմի առկայությունը, որը սահմանում է, որ տվյալ
տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին արտադրանքի որոշակի տեսակների
համապատասխանությունը
կարող
է
հավաստվել
համապատասխանության
հայտարարագրի ընդունմամբ.
4) համապատասխանության հայտարարագիր ընդունած հայտատուի համապատասխանությունը տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին, որոնցով սահմանում են
հայտատուների շրջանակը՝ արտադրանքների որոշակի տեսակների համար:
11. Սույն կարգի 10-րդ կետի համաձայն հայտատուի կողմից ներկայացված
փաստաթղթերի
ուսումնասիրության
արդյունքներով
լիազոր
մարմինները
հայտարարագրի` գրանցման դիմելու օրվանից հետո հինգ աշխատանքային օրվա
ընթացքում իրականացնում են տվյալ համապատասխանության հայտարարագրի գրանցում
կամ պատճառաբանված որոշմամբ մերժում են հայտը:
12. Համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման մերժման մասին
ծանուցումը գրավոր ուղարկվում է հայտատուին` փոստային պատվիրված առաքմամբ`
ստանալու մասին ծանուցմամբ, կամ հայտատուին առձեռն հանձնելու միջոցով:
13. Համապատասխանության հայտարարագրի գրանցումը մերժելու հիմքերն են`
1) հայտատուի կողմից լիազոր մարմիններ գրանցման համար այնպիսի
համապատասխանության հայտարարագիր ներկայացնելը, որի հավատարմագրման
ոլորտում նման արտադրանք չկա.
2) տեխնիկական կանոնակարգի այն նորմի բացակայությունը, որով սահմանվում է, որ
տվյալ տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին արտադրանքների որոշակի
տեսակների համապատասխանությունը պետք է հաստատվի համապատասխանության հայտարարագրի ընդունմամբ.
3)
համապատասխանության
հայտարարագիր
ընդունած
հայտատուի
անհամապատասխանությունը Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությանը, որով
սահմանվում է համապատասխանության հայտարարագիր ընդունող հայտատուների
շրջանակը:
14. Եթե հայտին կից փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ դրանք թերի են լրացված,
ապա լիազոր մարմինները հայտատուին առաջարկում են երկու աշխատանքային օրվա
ընթացքում համալրել այդ ցանկը և վերացնել թերությունները: Սահմանված
ժամկետում հայտին կից փաստաթղթերի ցանկը չհամալրելու կամ դրանց լրացման
թերությունները չվերացնելու դեպքում հայտը չի գրանցվում:
15. Համապատասխանության հայտարարագիրը համարվում է գրանցված` տրված համապատասխանության սերտիֆիկատների և գրանցված համապատասխանության հայտարարագրերի ռեեստրում հայտարարագրին գրանցման համար տալու պահից:
16. Փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության դեպքում հայտատուն
ընդունում է համապատասխանության նոր հայտարարագիր և սույն կարգին համաձայն
իրականացնում է այն:
17. Հայտատուի մոտ համապատասխանության հայտարարագրի և դրան կից փաստաթղթերի պահպանման ժամկետները սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգերով:
18. Այն դեպքում, երբ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված չէ հայտատուի
մոտ համապատասխանության հայտարարագրի և դրան կից փաստաթղթերի
պահպանման ժամկետ, այդ ժամկետը կազմում է տասը տարի` գրանցման պահից սկսած:
19. Այն դեպքում, երբ արտադրանքի վրա տարածվում է մի քանի տեխնիկական
կանոնակարգերի գործողություն, որոնք սահմանում են հայտատուի մոտ
համապատասխանության հայտարարագրի և դրան կից փաստաթղթերի պահման
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տարբեր ժամկետներ, ապա կիրառվում է սահմանված պահման ժամկետներից
ամենաերկարը:
20. Լիազոր մարմինների կողմից համապատասխանության հայտարարագրի
պատճենի պահման վերաբերյալ պահանջները սահմանվում են Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան:
21. Համապատասխանության հայտարարագրի գործողությունը կասեցվում, վերականգնվում կամ դադարեցվում է` «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Այդ դեպքում տրված համապատասխանության
սերտիֆիկատների և գրանցված համապատասխանության հայտարարագրերի ռեեստրում
գրանցվում է այն ամսաթիվը, որից սկսած համապատասխանության հայտարարագրի
գործողությունը կասեցվում, վերականգնվում կամ դադարեցվում է:
22. Համապատասխանության հայտարարագրի գործողությունը համարվում է
կասեցված, վերականգնված կամ դադարեցված` տրված համապատասխանության
սերտիֆիկատների և գրանցված համապատասխանության հայտարարագրերի
ռեեստրում համապատասխան տվյալների մուտքագրման ամսաթվից սկսած:
23.
Հայտատուն
համապատասխանության
հայտարարագրի
գործողության
դադարեցման վերաբերյալ որոշում ընդունելու դեպքում գրավոր կամ փոստային
պատվիրված առաքմամբ` ներդիր փաստաթղթերի ցուցակով և հանձնելու մասին
ծանուցմամբ ուղղակիորեն լիազոր մարմիններ է ներկայացնում իր կողմից
համապատասխանության հայտարարագրի գործողության դադարեցման վերաբերյալ
ծանուցում:
24. Հայտատուի կողմից համապատասխանության հայտարարագրի գործողության
դադարեցման վերաբերյալ ծանուցումը պետք է ստորագրվի, ունենա ամսաթիվ և ներառի
համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման համարի վերաբերյալ նշում:
25.
Հայտատուի
ցանկությամբ,
համապատասխանության
հայտարարագրի
գործողության դադարեցման վերաբերյալ ստացված ծանուցման հիման վրա, լիազոր
մարմիններն ապահովում են համապատասխանության սերտիֆիկատների և
գրանցված համապատասխանության հայտարարագրերի ռեեստրում համապատասխանության հայտարարագրի գործողության դադարեցման ամսաթվի մուտքագրումը:
26.
Հայտատուի
ցանկությամբ
համապատասխանության
հայտարարագրի
գործողությունը դադարեցված է համարվում համապատասխանության սերտիֆիկատների և
գրանցված համապատասխանության հայտարարագրերի ռեեստրում համապատասխան
փաստերի մուտքագրման ամսաթվից սկսած:
27. Համապատասխանության հայտարարագիրը, որի գործողությունը դադարեցված
է, գործողության դադարեցման վերաբերյալ նշման և գործողության դադարեցման
ծանուցման հետ միասին պահպանվում է լիազոր մարմնի կողմից` Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
28. Արտադրանքի անվտանգության վրա ազդող արտադրանքի կառուցվածքում
կամ հատկանիշներում (կազմում) փոփոխությունների կատարման դեպքում համապատասխանության հայտարարագիր ընդունած հայտատուն ապահովում է արտադրանքի
համապատասխանությունն այն տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին, որոնց
գործողությունը տարածվում է արտադրանքի վրա (անհրաժեշտության դեպքում պետք է
ունենալ համապատասխանության լրացուցիչ ապացույցներ), եթե տեխնիկական
կանոնակարգերով այլ բան նախատեսված չէ:
29. Եթե հնարավոր չէ ապահովել համապատասխանությունը, հայտատուն լիազոր
մարմիններ ներկայացնում է հայտ համապատասխանության հայտարարագրի
գործողության դադարեցման մասին:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 սեպտեմբերի 2018թ.

N 757-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԵՆԹԱԿԱ ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Չափումների միասնականության ապահովման մասին»
Արցախի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասը` Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել օրենսդրական չափագիտական հսկողության ենթակա
չափման միջոցների ցանկը` համաձայն hավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից վեց ամիս հետո:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 757-Ն որոշման
ՑԱՆԿ
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԵՆԹԱԿԱ ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
I. Գնորդի և վաճառողի միջև առևտրային գործողություններում,
արտադրողի և իրացնողի միջև հաշվարկներում
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Հեղուկի և գազի ծախսի և հոսքի
որոշման սարքեր, ջրի հաշվիչներ
Հեղուկ նավթամթերքի հաշվիչ
Բնական գազի հաշվիչ

7.

Գազաբաշխիչ աշտարակներ

8.
9.

Կշեռք, կշռաքար
Ավտոմոբիլային սակաչափիչներ
Նավթամթերքի բաշխիչ
աշտարակներ

10.
11.

Ռեզերվուարներ
Էլեկտրական էներգիայի
հաշվիչներ
Հոսանքի տրանսֆորմատորներ
Լարման տրանսֆորմատորներ

II.Առողջապահության բնագավառում
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ջերմաչափեր-ջերմակարգավորիչներ
Անալիզատորներ
Թրթռաչափ
Պոլյարոգրաֆ, վոլտ-ամպերմետր
Ռադիոմետր-դոզիմետրեր
Տոնոմետրեր

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Էլեկտրակարդիոգրաֆ
Էլեկտրամիոգրաֆ
Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ
Պուլսօքսիմետր

20.
21.
22.
23.

Ուրինոմետր

24.

Սպեկտրաֆոտոմետրեր
Լսողական առանձնահատկությունների
որոշմանն ուղղված չափման միջոցներ

25.
26.

Ասպիրատորի ռոտամետր
Ֆոտոկոլորիմետրեր
ph-մետր
Նիտրատոմեր
Իոնոմեր
Անալիտիկ, տեխնիկական,
տորսիոն և էլեկտրոնային կշեռք
Անեմոմետր
Շաքարաչափ
Սպիրտաչափ
Տեխնիկական և կոնտակտային
մանոմետր
Կշռաքարեր, կշռաքարերի
հավաքածու
Խտաչափերի լրակազմ
Համակարգչային սպիրոգրաֆ

III.Շրջակա միջավայրի պահպանության, աշխատավայրում անվտանգության

ապահովման և պատահարների կանխման ժամանակ
1.
2.
3.

Աղմկաչափեր
Հոսքաչափեր
Հոսանքի ուժի և լարման չափման միջոցներ
Ծխաչափեր

11.
12.
13.
14.

Օդի, ջրի, հողի անալիզատորներ

15.

Սպեկտրոմետրեր
Էլեկտրամագնիսական պարամետրերի
չափման միջոցներ
Մանոմետրեր

16.
17.

pH-մետրեր

19.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

18.
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Նիտրատոմեր
Պղտորաչափեր
Գազանալիզատորներ
Ասպիրատորներ,
էլեկտրահաղորդականության
չափման միջոցներ
Համընդհանուր շարժական
համակարգի ալեհավաքներ
Ալֆա - ճառագայթային աղբյուրներ
Բետա - ճառագայթային
աղբյուրներ
Գամմա - ճառագայթային
աղբյուրներ
Դոզիմետրեր

10.

Իոնաչափեր

20.

Հեղուկի և գազի ծախսի և հոսքի
որոշման սարքեր, ջրի հաշվիչներ

IV.Ճանապարհային երթևեկության վերահսկման և տրանսպորտային
միջոցների տեխնիկական վիճակը գնահատելու ժամանակ
1.
2.
3.

Արագաչափեր
Ալկոմետրեր

4.
5.

Ծխաչափեր
Լուսաթափանցելիության չափման
միջոցներ

Գազի անալիզատորներ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 սեպտեմբերի 2018թ.

N 758-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ
ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 30-Ի
N 22 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հավատարմագրման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 9-րդ
հոդվածի 3-րդ մասը և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել համապատասխանության գնահատման մարմինների
հավատարմագրման կարգը` համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2007 թվականի հունվարի 30-ի «Տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն իրականացնող անձանց հավատարմագրման և
հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» N 22 որոշումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 758-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ
ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգի նպատակը համապատասխանության գնահատման մարմինների
հավատարմագրման գործընթացի կազմակերպումն ու իրականացումն է:
2. Սույն կարգում օգտագործվող հասկացությունները սահմանվում են
«Հավատարմագրման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ օրենք)
իմաստով:
3. Հավատարմագրման գործընթացի մասնակիցներն են համապատասխանության
գնահատման մարմինների հավատարմագրման խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ)՝
ներառյալ
հավատարմագրման
կոմիտեները
(այսուհետ`
կոմիտե)
և
հավատարմագրված ու հավատարմագրմանը հավակնող համապատասխանության
գնահատման մարմինները (այսուհետ` ՀԳՄ)ֈ
4. Հավատարմագրման գործընթացը և հավատարմագրման գործընթացի
մասնակիցների հարաբերությունները կարգավորվում են օրենքի, սույն կարգի,
ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17011 ստանդարտի, միջազգային պայմանագրերի և այլ իրավական
ակտերի պահանջներին համապատասխան:
5. Արցախի Հանրապետությունում ՀԳՄ-ին հավատարմագրում է Խորհուրդը:
6. Հավատարմագրման համար կարող են դիմել հետևյալ ՀԳՄ-ները.
1) փորձարկման լաբորատորիաները.
2) տրամաչափարկման (կալիբրավորման) լաբորատորիաները.
3) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինները.
4) կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմինները.
5) ֆիզիկական անձանց սերտիֆիկացման մարմինները.
6) հսկողություն իրականացնող մարմինները.
7) համապատասխանության գնահատման գործունեություն իրականացնող
համապատասխանության գնահատման այլ մարմիններ:
7. Հավատարմագրման վկայագիր տալու համար գանձվում է պետական տուրք`
«Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով
սահմանված կարգով և չափով:
8. Օրենքով սահմանված դեպքերում, ինչպես նաև ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17011
ստանդարտի պահանջներին համապատասխան հավատարմագրման գործընթացի
հետ կապված պարբերաբար արդիականացվող ամբողջական տեղեկատվությունը
տեղադրվում է Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարության պաշտոնական կայքում:
II. ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ
9. Հավատարմագրման չափանիշներն են օրենքով, ազգային` ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17024,
ՀՍՏ
ԻՍՕ/ԻԷԿ
17021,
ՀՍՏ
ԻՍՕ/ԻԷԿ
17025,
ՀՍՏ
ԻՍՕ/ԻԷԿ
17020,
ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17011, տարածաշրջանային, այդ թվում`
եվրոպական և միջպետական, միջազգային և ազգային այլ ստանդարտներով,
ուղեցույցներով սահմանված պահանջները:
III. ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
10. Հավատարմագրման ընթացակարգը ներառում է հետևյալ փուլերը.
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1) ՀԳՄ-ի կողմից հավատարմագրման նպատակով Խորհրդին հայտի ներկայացում
և գրանցում.
2) հայտի և դրան կից փաստաթղթերի փորձաքննություն.
3) ՀԳՄ-ի՝ ըստ գործունեության իրականացման վայրի գնահատում.
4) հավատարմագրման մասին որոշման ընդունում, հավատարմագրման վկայագրի
գրանցում և հավատարմագրման վկայագրի տրամադրում.
5) հավատարմագրված ՀԳՄ-ների գնահատում (պարբերական, ինչպես նաև`
արտահերթ):
11. Հավատարմագրման հավակնող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը
յուրաքանչյուր ՀԳՄ-ի համար Խորհրդին է ներկայացնում առանձին հայտ:
12. Հավատարմագրման գործընթացի նկարագրությունը և հավատարմագրման
գործընթացին առնչվող փաստաթղթերի ցանկը տեղադրվում են Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության
պաշտոնական կայքում:
13. ՀԳՄ-ն հավատարմագրման համար, ուղեկցող գրությամբ Խորհրդին է ներկայացնում թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով հայտ, որն առնվազն ներառում է.
1) ՀԳՄ-ի ընդհանուր բնութագիրը` ներառյալ ֆիզիկական կամ իրավաբանական
անձի անվանումը, ֆիզիկական անձի բնակության վայրի հասցեն կամ իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը, կազմակերպաիրավական ձևը, մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսների վերաբերյալ տեղեկատվություն.
2) ՀԳՄ-ի գործունեության վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվություն` գործունեության ոլորտը, գործունեության իրականացման վայրը (վայրերը).
3) հավատարմագրման ոլորտը.
4) ՀԳՄ-ի համաձայնությունը հավատարմագրման պահանջների և ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ
17011 ստանդարտով սահմանված պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ.
5) ՀԳՄ-ի կողմից մատուցվող համապատասխանության գնահատման ծառայությունների նկարագիրը, ինչպես նաև ստանդարտների, մեթոդների կամ ընթացակարգերի ցանկը.
6) ՀԳՄ-ի որակի ձեռնարկի պատճենը (թղթային և էլեկտրոնային), ինչպես նաև ՀՍՏ
ԻՍՕ/ԻԷԿ 17011 ստանդարտի պահանջներին համապատասխան այլ փաստաթղթեր:
14. Եթե հավատարմագրման չափանիշներով ՀԳՄ-ի անձնակազմի համար
սահմանված են համապատասխան որակավորում ունենալու պահանջներ, ապա
որակավորման պահանջը համարվում է բավարարված, եթե անձնակազմի տվյալ
անդամն ունի համապատասխան ոլորտում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային
ստաժ կամ մասնակցել է համապատասխան որակավորման դասընթացներին և
ստացել որակավորման վկայական:
15. Հայտի և դրան կից փաստաթղթերի, ՀԳՄ-ի գնահատման համար անհրաժեշտ
փաստաթղթերի ձևերը սահմանում է Խորհուրդը:
16. Խորհուրդը մինչև հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում իրականացնում է
ներկայացված հայտի ու դրան կից փաստաթղթերի լրակազմի նախնական
ուսումնասիրություն և համապատասխանության դեպքում ՀԳՄ-ին տրամադրում է
հայտը գրանցելու վերաբերյալ գրություն: Ընդունված հայտը գրանցվում է Խորհրդի
հավատարմագրման հայտերի գրանցամատյանում:
17. Խորհուրդը գրությամբ ծանուցում է ՀԳՄ-ին հինգ աշխատանքային օրվա
ընթացքում վերացնել թերությունները՝ փաստաթղթերի՝ սահմանված ձևանմուշներին
չհամապատասխանելու կամ ոչ ամբողջական լրակազմ ներկայացնելու դեպքում:
18. Սահմանված ժամկետում ՀԳՄ-ի կողմից թերությունները չվերացնելու դեպքում
հայտի գրանցումը մերժվում է և Խորհուրդը փաստաթղթերի թղթային օրինակը
վերադարձնում է ՀԳՄ-ին` նշելով վերադարձման հիմքերը:
19. Հայտը գրանցելուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում Խորհրդի
նախագահի որոշմամբ ձևավորվում է փորձագետներից կազմված կոմիտե:
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20. Խորհուրդը կոմիտեի կազմում ընդգրկված անդամների մասին մեկ
աշխատանքային օրվա ընթացքում գրությամբ ծանուցում է ՀԳՄ-ին: ՀԳՄ-ն
ծանուցումը ստանալուն հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում իր
գրավոր համաձայնությունն է ներկայացնում, իսկ շահերի բախման, կողմնակալության
կամ այլ հիմնավոր պատճառների դեպքերում` գրավոր հիմնավոր առարկություն է
ներկայացնում կոնկրետ փորձագետի նշանակման վերաբերյալ: Խորհուրդը քննարկում
և որոշում է ընդունում կոմիտեում տվյալ փորձագետին ընդգրկելու հարցի վերաբերյալ:
21. Կոմիտեում ընդգրկված փորձագետների թիվը սահմանվում է՝ ելնելով
հավատարմագրման ոլորտի բարդությունից և ծավալից` առավելագույնը ութ անձից:
22. Խորհրդի նախագահի կողմից կոմիտեի կազմը հաստատելուն հաջորդող
աշխատանքային օրվանից սկսվում է ՀԳՄ-ի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի
փորձաքննությունը:
23. Փաստաթղթերի փորձաքննության 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
հավատարմագրման չափանիշներին անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում ՀԳՄ-ին տրամադրվում է հաշվետվությունը` դրանց վերացման համար
տրամադրելով իննսունօրյա ժամկետ: Սահմանված ժամկետում ՀԳՄ-ի կողմից փաստաթղթերի լրամշակված տարբերակ չներկայացնելը հիմք է հավատարմագրումը
մերժելու համար:
24. ՀԳՄ-ի կողմից ուղեկցող գրությամբ լրամշակված փաստաթղթեր ներկայացնելուց հետո կոմիտեն 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում իրականացնում է դրանց
լրացուցիչ փորձաքննություն:
25. Փաստաթղթերի լրացուցիչ փորձաքննության բացասական եզրակացության
դեպքում Խորհրդի կողմից կասեցվում է ՀԳՄ-ի գնահատման գործընթացը մինչև սույն
կարգի 29-33-րդ կետերով սահմանված կարգով համապատասխան որոշման
ընդունումը: Խորհուրդը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնում է ՀԳՄ-ին գնահատման գործընթացի կասեցման վերաբերյալ:
26. Փաստաթղթերի փորձաքննության դրական եզրակացության դեպքում կոմիտեն
իրականացնում է ՀԳՄ-ի գնահատում` ըստ գործունեության իրականացման վայրի:
Տասն աշխատանքային օրվա ընթացում կոմիտեն Խորհրդին է ներկայացնում
գնահատման վերաբերյալ հաշվետվություն:
27. Կոմիտեի կողմից հայտնաբերված անհամապատասխանությունների դեպքում
դրանց վերացման համար ՀԳՄ-ին տրամադրվում է իննսունօրյա ժամկետ:
Սահմանված ժամկետում անհամապատասխանությունների չվերացնելը կամ
վերացման վերաբերյալ տեղեկատվություն չներկայացնելը հիմք է Խորհրդի կողմից
հավատարմագրումը մերժելու համար:
28. Անհամապատասխանությունների վերացման վերաբերյալ սահմանված
ժամկետում տեղեկատվություն ստանալուց հետո Խորհուրդն այն տրամադրում է
կոմիտեին: Կոմիտեն 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրում է
ստացված տեղեկատվությունը և իրականացնում լրացուցիչ գնահատում, որի
արդյունքները ներկայացվում են հաշվետվության մեջ:
29. Խորհուրդը գնահատման (լրացուցիչ գնահատման) հաշվետվությունը
ստանալուն հաջորդող տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմակերպում է
նիստ և ընդունում է հավատարմագրման կամ հավատարմագրման մերժման մասին
որոշում: Խորհուրդը ընդունում է նաև ՀԳՄ-ի հավատարմագրումն ընդլայնելու կամ
կրճատելու, ինչպես նաև կասեցնելու կամ դադարեցնելու մասին որոշումներ:
30. Հավատարմագրման մասին դրական որոշման ընդունման դեպքում Խորհուրդը
երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնում է ՀԳՄ-ին որոշման
մասին: Գրությունը ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ՀԳՄ-ն
Խորհրդին է ներկայացնում պետական տուրքի վճարման անդորրագրի պատճենը:
31. Սույն կարգի 30-րդ կետով սահմանված ժամկետում պետական տուրքի վճարում
չկատարելը հիմք է հավատարմագրումը մերժելու համար:
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32. ՀԳՄ-ի կողմից պետական տուրքը վճարելուց հետո Խորհուրդը յոթ
աշխատանքային օրվա ընթացքում.
1) ներառում է ՀԳՄ-ին հավատարմագրված ՀԳՄ-ների համապատասխան
ռեեստրում (այսուհետ՝ ռեեստր): ՀԳՄ-ն հավատարմագրված է համարվում ռեեստրում
ներառման պահից.
2) ՀԳՄ-ին տրամադրում է հավատարմագրման վկայագիր: Հավատարմագրման
ոլորտն ամրագրվում է հավատարմագրման վկայագրի հավելվածում, որը հավատարմագրման վկայագրի անբաժանելի մասն է: Հավատարմագրման վկայագրի պատճենը
պահվում է Խորհրդում.
3) ՀԳՄ-ին տրամադրում է հավատարմագրման նշան, որի կիրառման կարգը
սահմանում է Խորհուրդը:
33. Մերժման դեպքում Խորհուրդը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ՀԳՄ-ին
գրավոր տեղեկացնում է հավատարմագրման մերժման որոշման վերաբերյալ` նշելով
մերժման հիմքերը:
34. ՀԳՄ-երի հավատարմագրման ժամկետը սահմանվում է երեք տարի, իսկ
վերագնահատման ժամկետը՝ չորս տարի:
35. Հետագա հավատարմագրման դեպքում ՀԳՄ-ն հայտը ներկայացնում է
հավատարմագրման ժամկետի ավարտից ոչ ուշ, քան վեց ամիս առաջ, հակառակ
դեպքում` ժամկետի փոփոխությունը հիմք է հավատարմագրումը որպես առաջին
հավատարմագրում դիտարկելու համար: Սահմանված ժամկետը ՀԳՄ-ի կողմից
պահպանելու դեպքում, եթե հավատարմագրման գործընթացը չի ավարտվել, ապա
ՀԳՄ-ի հավատարմագրման վկայագիրը շարունակում է գործել մինչև կոմիտեի կողմից
հավատարմագրման վերաբերյալ համապատասխան որոշման ընդունումը:
IV. ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
36. Հավատարմագրման վկայագրի վերաձևակերպման համար հիմք են ՀԳՄ-ի.
1) հավատարմագրման պայմանների փոփոխությունները` վերակազմակերպումը
կամ գործունեության իրականացման վայրի կամ ֆիզիկական անձի բնակության վայրի
հասցեի կամ իրավաբանական անձի գտնվելու վայրի փոփոխությունը.
2) անվանման փոփոխությունը.
3) հավատարմագրման ընդլայնման կամ կրճատման վերաբերյալ հայտը.
4) հավատարմագրման չափանիշների փոփոխությունը:
37. ՀԳՄ-ն տասն օրացուցային օրվա ընթացքում, սույն կարգի 36-րդ կետի 1-ին և 2րդ ենթակետերում նշված դեպքերում, հավատարմագրման վկայագրի վերաձևակերպման վերաբերյալ հայտ է ներկայացնում Խորհուրդ՝ տրամադրելով հիմքերը:
38. Հավատարմագրման վկայագրի վերաձևակերպմանն առնչվող փաստաթղթերը
Խորհուրդ ներկայացնելու օրվանից հետո յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում
Խորհուրդն իրականացնում է այդ փաստաթղթերի վերլուծություն: Նշված ժամկետը չի
ներառում ՀԳՄ-ի փաստաթղթերի փորձաքննությունը, գնահատումը՝ ըստ
գործունեության
իրականացման
վայրի
և
անհամապատասխանությունների
(հայտնաբերման դեպքում) վերացման ժամկետը:
39. Սույն կարգի 36-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված հավատարմագրման
վկայագրի վերաձևակերպման ժամանակ Խորհուրդը սույն կարգի 19-րդ կետի
համաձայն ձևավորված կոմիտեի միջոցով` փորձարկման (տրամաչափարկման)
լաբորատորիայի գործունեության իրականացման վայրի փոփոխության դեպքում
իրականացնում է ՀԳՄ-ի գնահատում՝ ըստ գործունեության իրականացման վայրի`
համաձայն սույն կարգի 27-28-րդ կետերի:
40. Դրական որոշման ընդունման դեպքում, հինգ աշխատանքային օրվա
ընթացքում, Խորհուրդը վերաձևակերպում է հավատարմագրման վկայագիրը և
անհրաժեշտության դեպքում վերահաստատում հավատարմագրման ոլորտը:
41. Հավատարմագրման վկայագրի վերաձևակերպման վերաբերյալ բացասական
որոշումն ընդունվում է ներկայացված փաստաթղթերի և տվյալների վերաբերյալ սխալ
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տեղեկատվության և փաստաթղթերի փորձաքննության, ըստ գործունեության
իրականացման վայրի գնահատման արդյունքում հայտնաբերված անհամապատասխանությունները սույն կարգի 23-րդ և (կամ) 27-րդ կետերով սահմանված
ժամկետներում չվերացնելու դեպքերում:
42. Հավատարմագրման վկայագրի վերաձևակերպման ժամանակ հավատարմագրման վկայագրի գործողության ժամկետը չի ընդհատվում:
V. ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
43. Խորհուրդը սահմանում է հավատարմագրված ՀԳՄ-ի պարբերական
գնահատման ծրագիր, որտեղ նշվում են ՀԳՄ-ի պարբերական գնահատման
անցկացման ժամկետները: Հիմք ընդունելով պարբերական գնահատման ծրագիրը՝
Խորհուրդը ՀԳՄ-ի հավատարմագրման վկայագրի վավերականության ամբողջ
ընթացքում, սույն կարգի 19-րդ կետի համաձայն ձևավորված կոմիտեի միջոցով,
իրականացնում է պարբերական գնահատում:
44. Խորհուրդը ՀԳՄ-ի առաջին հավատարմագրման դեպքում, պարբերական
գնահատումն իրականացնում է հավատարմագրումից ոչ ուշ, քան տասներկու ամիս
հետո` մեկ անգամ: ՀԳՄ-ի հետագա պարբերական գնահատումներն իրականացվում
են ոչ ավելի, քան տարին մեկ անգամ:
45. Մինչև պարբերական գնահատում իրականացնելը Խորհրդի նախագահը երեք
աշխատանքային օրվա ընթացքում պարբերական գնահատման ծրագիրը գրավոր
համաձայնեցնում է ՀԳՄ-ի հետ:
46. ՀԳՄ-ի համաձայնությունն ստանալուց հետո Խորհուրդը կազմակերպում է
ՀԳՄ-ի պարբերական գնահատում (փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, ըստ
գործունեության իրականացման վայրի գնահատում, ինչպես նաև հետևում է ՀԳՄ-ին
համապատասխանության գնահատման գործունեության ընթացքում):
47. Պարբերական, ինչպես նաև արտահերթ գնահատումն իրականացնող կոմիտեն
երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում իրականացնում է փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում գնահատում ըստ ՀԳՄ-ի
գործունեության իրականացման վայրի: Պարբերական գնահատման, ինչպես նաև
արտահերթ գնահատման արդյունքների հիման վրա կազմվում է հաշվետվություն:
Խորհուրդը հաշվետվությունը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնում
է ՀԳՄ-ին:
48. Խորհուրդը, տեղեկացնելով ՀԳՄ-ներին, կարող է իրականացնել արտահերթ
գնահատումներ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանցից և ստուգումներ իրականացնելու իրավասություն ունեցող մարմիններից ստացված գանգատների (բողոքների),
ահազանգերի և հավատարմագրման պայմանների փոփոխությունների առկայության
դեպքերում:
49. Պարբերական գնահատման, ինչպես նաև` արտահերթ գնահատման ընթացքում
հայտնաբերված անհամապատասխանությունների դեպքում Խորհուրդը սահմանում է
ուղղիչ գործողությունների իրականացման ժամկետ, որը չի կարող գերազանցել 30 օրը:
Սահմանված ժամկետում անհամապատասխանությունների վերացման վերաբերյալ
տեղեկատվություն չներկայացնելը հիմք է Խորհրդի կողմից հավատարմագրումը
դադարեցնելու համար:
50. Անհամապատասխանությունների վերացման վերաբերյալ սահմանված
ժամկետում տեղեկատվություն ստանալուց հետո Խորհուրդը այն տրամադրում է
կոմիտեին: Կոմիտեն հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրում է
ստացված տեղեկատվությունը և իրականացնում լրացուցիչ գնահատում` ըստ ՀԳՄ-ի
գործունեության իրականացման վայրի, որի արդյունքները ներկայացվում են
հաշվետվության մեջ:
51. Խորհուրդը, հիմնվելով պարբերական, արտահերթ գնահատումների
արդյունքների վրա, ընդունում է որոշում հավատարմագրումն ուժի մեջ թողնելու,
կասեցնելու, կրճատելու, դադարեցնելու մասին:
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52. ՀԳՄ-ի հավատարմագրման չափանիշների փոփոխության դեպքում
գործընթացն իրականացվում է՝ համաձայն սույն կարգի 13-31-րդ կետերի:
Հավատարմագրման չափանիշների փոփոխության դեպքում գործընթացը կարող է
համատեղվել ՀԳՄ-ի պարբերական գնահատման հետ: Այս դեպքում ՀԳՄ-ն հայտը
ներկայացնում է նշված գնահատումից առնվազն երկու ամիս առաջ:
VI. ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄԸ
53. Հավատարմագրման ընդլայնման գործընթացը, համապատասխան որոշման
ընդունումը և փաստաթղթի տրամադրումն իրականացվում են՝ համաձայն սույն
կարգի 13-33-րդ կետերի:
54. Հավատարմագրման ընդլայնման դեպքում իրականացվում է հավատարմագրման վկայագրի վերաձևակերպում: Հավատարմագրման վկայագրին կցվում է
հավատարմագրման
ոլորտի
ընդլայնման
վերաբերյալ
կամ
փոփոխված
հավատարմագրման ոլորտի հավելվածը, ինչի մասին համապատասխան նշում է
կատարվում հավատարմագրված ՀԳՄ-ների ռեեստրում:
55. Հավատարմագրման ընդլայնման գործընթացը կարող է համատեղվել
ՀԳՄ-ի պարբերական գնահատման հետ: Այս դեպքում ՀԳՄ-ն հայտը ներկայացնում է
նշված գնահատումից առնվազն երկու ամիս առաջ:
56. Հավատարմագրման ընդլայնման վավերությունը սահմանվում է մինչև
ՀԳՄ-ի հավատարմագրման ժամկետի ավարտը:
VII. ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԿՐՃԱՏՈՒՄԸ, ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ,
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ
57. ՀԳՄ-ի հավատարմագրման չափանիշներին անհամապատասխանության
դեպքում ՀԳՄ-ի հավատարմագրումը կարող է կրճատվել, կասեցվել կամ դադարեցվել:
58. ՀԳՄ-ն կարող է դիմել Խորհրդին հավատարմագրումը կրճատելու, կասեցնելու,
վերականգնելու կամ դադարեցնելու համար:
59. Հավատարմագրման կասեցման ժամկետը սահմանվում է Խորհրդի որոշմամբ`
ոչ ավելի, քան չորս ամիս:
60. Հավատարմագրման կասեցման ժամանակահատվածում ՀԳՄ-ն իրավունք
չունի իրականացնելու համապատասխանության գնահատման գործունեություն`
վկայակոչելով իր հավատարմագրված լինելը, օգտվելու հավատարմագրման նշանից,
ինչպես նաև ներկայացնելու հավատարմագրման ընդլայնման հայտ:
61. ՀԳՄ-ն կասեցման հիմքերի վերացման ապացույցները ներկայացնում է
Խորհրդին: Խորհուրդը կոմիտեի միջոցով հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում
կատարում է լրացուցիչ գնահատում` փաստաթղթային և (կամ) ըստ ՀԳՄ-ի
գործունեության իրականացման վայրի:
62. Լրացուցիչ գնահատման արդյունքում Խորհուրդը սույն կարգի 29-33-րդ
կետերով սահմանված կարգով որոշում է ընդունում հավատարմագրումը կրճատելու,
վերականգնելու կամ դադարեցնելու մասին:
63. Հավատարմագրման կրճատման դեպքում իրականացվում է հավատարմագրման վկայագրի վերաձևակերպում: Հավատարմագրման վկայագրին կցվում է
հավատարմագրման ոլորտի կրճատման վերաբերյալ կամ փոփոխված հավատարմագրման ոլորտի հավելվածը, ինչի մասին համապատասխան նշում է կատարվում
հավատարմագրված ՀԳՄ-ների ռեեստրում:
64. ՀԳՄ-ի հավատարմագրումը դադարեցվում է.
1) դիմումի հիման վրա.
2) հավատարմագրման չափանիշներին անհամապատասխանության դեպքում.
3) կասեցման հիմքերը սահմանված ժամկետում չվերացնելու դեպքում.
4) պարբերական գնահատման, ինչպես նաև արտահերթ, լրացուցիչ գնահատման
իրականացումից հրաժարվելու դեպքում.
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5) հավատարմագրման ոլորտից դուրս համապատասխանության գնահատման
գործունեություն իրականացնելիս` հավատարմագրման նշան և (կամ) հավատարմագրման վերաբերյալ տեքստային վկայակոչում կիրառելու դեպքում:
65. Հավատարմագրման դադարեցման մասին որոշումն ընդունելուց հետո ՀԳՄ-ն
տասն
աշխատանքային
օրվա
ընթացքում
Խորհրդին
է
վերադարձնում
հավատարմագրման վկայագրի բնօրինակն իր հավելվածներով` անկախ բողոքարկման հավանականությունից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 սեպտեմբերի 2018թ.

N 759-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՄԱՐՄԻՆ
ՈՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 932-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Ստանդարտացման մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը, 10-րդ հոդվածի 1-ին մասը և
«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 73-րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը

ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության ստանդարտացման լիազորված մարմին
ճանաչել Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությունը:
2. Արցախի Հանրապետության ստանդարտացման ազգային մարմին
ճանաչել «Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման
կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Ստանդարտացման
պետական մարմին ճանաչելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 478 որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» N 932-Ն որոշումը:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 սեպտեմբերի 2018թ.

N 760-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆ
ՈՒ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012
ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 933-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Չափումների միասնականության ապահովման մասին»
Արցախի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետը, 10րդ հոդվածի 1-ին մասը, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասը և «Իրավական ակտերի
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածը`
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության չափագիտության լիազոր մարմին ճանաչել
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությունը:
2. Արցախի Հանրապետության չափագիտության ազգային մարմին
ճանաչել «Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Չափագիտության
ազգային մարմին ճանաչելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 479 որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» N 933-Ն որոշումը:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 սեպտեմբերի 2018թ.

N 761-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» Արցախի
Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել համապատասխանության գնահատման մարմինների
կողմից արտադրանքի համապատասխանության գնահատման արդյունքների
մասին տեղեկատվությունը ներկայացնելու կարգը` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 761-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ
1.
Սույն
կարգով
կարգավորվում
են
Արցախի
Հանրապետության
համապատասխանության գնահատման մարմինների կողմից արտադրանքի
համապատասխանության գնահատման արդյունքների մասին տեղեկատվությունը
(այսուհետ՝ տեղեկատվություն) ներկայացնելու պահանջների հետ կապված
հարաբերությունները:
2. Արցախի Հանրապետության համապատասխանության գնահատման
մարմինների
կողմից
տեղեկատվությունը
տրամադրվում
է
Արցախի
Հանրապետության
էկոնոմիկայի
և
արտադրական
ենթակառուցվածքների
նախարարությանը (այսուհետ` համակարգող մարմին)՝ բացառապես էլեկտրոնային
եղանակով` համաձայն ձևի:
3. Արցախի Հանրապետության համապատասխանության գնահատման
մարմինները տեղեկատվությունը համակարգող մարմնին են տրամադրում մինչև
յուրաքանչյուր ամսվան հաջորդող ամսվա 10-ը, բացառությամբ «Տեխնիկական
կանոնակարգման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված
պահանջներին արտադրանքի անհամապատասխանության դեպքերի, երբ անհապաղ,
բայց ոչ ուշ, քան մեկ օրվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով դրա մասին
ծանուցում են համակարգող մարմնին:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Ձև
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Արտադրանքի արտաքին տնտեսական Արտագործունեության
դրանքի
ապրանքային
անվաանվանացանկի
նումը
ծածկագիրը
1

2

Արտադրանքի
քանակը
(ծավալը)
3

Արտադրանքն արտադրողը (երկիրը,
անվանումը,
գտնվելու կամ
գործունեության
իրականացման
վայրը)
4

Ներմուծողը
(անվանումը)
5

Արտադրանքի
արտադրության
և պիտանելիության
ժամկետները
6

Արտադրանքի համապատասխանության գնահատման
փաստաթղթի անվանումը,
համարը, գործողության
ժամկետը և տալու ամսաթիվը,
գնահատված արտադրանքի
խմբաքանակի համարը
7

Համապատասխանության գնահատՏեխնիկական
ման ձևը (համականոնապատասխանության
կարգի լրիվ
հայտարարագրում
անվանումը
կամ սերտիֆիկացում)
8
9

Տեղեկատվությունը ներկայացրեց
______________________________________________________________________________________________________________________
(գնահատման մարմնի անվանումը, գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը,

______________________________________________________________________________________________________________________
հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն` առկայության դեպքում)

_______________________________________________________________________________________________________________________
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

____________________________
(պաշտոնը)

__________________________

_________________________

(ստորագրությունը)

________ _____________________ 20 թ.
ՍՏԱՑՈՂ

ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն
(Փետրվարի 20/1)

(անունը, ազգանունը)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
13 սեպտեմբերի 2018թ.

N 763-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018
ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 21-Ի N 112-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի
փետրվարի 21-ի «Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի
աշխատակազմի, նախարարությունների և տարածքային կառավարման
մարմինների աշխատողների առավելագույն թվաքանակը և ղեկավարների
տեղակալների թվաքանակը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 29-ի N 34-Ն
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 112-Ն որոշմամբ սահմանված
հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«
8. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության
64
3
նախարարություն
».
2) «Ընդամենը» տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«
Ընդամենը

1901.5

38

3

»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
13 սեպտեմբերի 2018թ.

N 764-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 18-Ի N291-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի
71-րդ
հոդվածի
համաձայն՝
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի
18-ի «Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում 2018-2019 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի
ընդունելության մասնագիտությունների ցանկը, անվճար և վճարովի
ուսուցման տեղերը և պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ
(անվճար) և բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի
կիրառման իրավունքներով (վճարովի) առկա
և հեռակա ուսուցման
մագիստրոսի կրթական ծրագրով
տեղերը՝ ըստ մասնագիտությունների
հաստատելու մասին» N 291-Ն որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածում
կատարել հետևյալ լրացումը և փոփոխությունները.
1)
1-ին
բաժնի
աղյուսակի
«011401.00.7
Մասնագիտական
մանկավարժություն»
տողից
հետո
լրացնել
նոր
տող՝
հետևյալ
բովանդակությամբ.
«
011401.02.7 Քիմիա

3

5

-

».
2) «Պահուստային տեղեր» և «ԸՆԴԱՄԵՆԸ» տողերը շարադրել նոր
խմբագրությամբ.
«
Պահուստային տեղեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

10
105

200

50

»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

123

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
17 սեպտեմբերի 2018թ.

N 775-Ն
ք.Ստեփանակերտ

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԲՆԱՓԱՅՏԻ ՄԹԵՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ
ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱՏԵՂԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անտառային
օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի «զ» կետը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել 2019 թվականի համար բնափայտի մթերման տարեկան
հաշվարկային հատատեղը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարությանը՝ պահանջարկի դեպքում թույլատրել սույն որոշմամբ
հաստատված ծավալները 2020 թվականի հաշվարկային հատատեղի հաշվին
գործափայտի մասով ավելացնել մինչև 15 տոկոսի չափով, վառելափայտի
մասով՝ 20 տոկոսի չափով:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի սեպտեմբերի 17 –ի N 775-Ն որոշման

2019 թվականի համար բնափայտի մթերման տարեկան հաշվարկային հատատեղը
(ամբողջ ծավալը ցույց է տրված խտացված խորանարդ մետրերով)
Այդ թվում` գործափայտ
Ըստ ծառատեսակների

Հ/Հ

Հատման տեսակը

Ընդհանուր
ծավալը

Ընդհանուր
ծավալը

Կաղնի

Հաճարենի

Հացենի

Լորենի

Բոխի

1.
2.
3.

Անտառվերականգնման հատում
Խնամքի հատում
Սանիտարական հատում
Ընդամենը

36 800
40 400
20 350
97 550

6 800
400
350
7 550

700
100
800

4100
100
300
4 500

100
100

100
100

1800
200
2000

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Թխկի,
թեղի
50
50

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Այդ թվում`
վառելափայտ
30 000
40 000
20 000
90 000

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
17 սեպտեմբերի 2018թ.

N 776-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ §ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԻԱՎՈՐՈՒՄ¦
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 13-րդ հոդվածին համապատասխան` Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1.Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
առողջապահության
նախարարության «Մարտունու շրջանային բուժմիավորում» փակ բաժնետիրական ընկերությունը վերանվանել «Մարտունու շրջանային բուժմիավորում»
փակ բաժնետիրական ընկերություն (այսուհետ՝ ընկերություն):
2.Արցախի
Հանրապետության
առողջապահության
նախարարին`
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով սույն որոշման 1-ին կետից բխող
համապատասխան փոփոխություններ կատարել ընկերության կանոնադրության մեջ և ապահովել համապատասխան փոփոխությունների գրանցումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
17 սեպտեմբերի 2018թ.

N 777-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ԲՈՒԺՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 13-րդ հոդվածին համապատասխան` Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Հադրութի շրջանային բուժմիավորում» փակ բաժնետիրական
ընկերությունը վերանվանել «Հադրութի շրջանային բուժմիավորում» փակ
բաժնետիրական ընկերություն (այսուհետ՝ ընկերություն):
2.Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարին` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով սույն որոշման 1-ին կետից բխող համապատասխան փոփոխություններ կատարել ընկերության կանոնադրության մեջ
և ապահովել համապատասխան փոփոխությունների գրանցումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
17 սեպտեմբերի 2018թ.

N 778-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԻԱՎՈՐՈՒՄ»
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 13-րդ հոդվածին համապատասխան` Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ասկերանի շրջանային բուժմիավորում» փակ բաժնետիրական
ընկերությունը վերանվանել «Ասկերանի շրջանային բուժմիավորում» փակ
բաժնետիրական ընկերություն (այսուհետ՝ ընկերություն):
2.Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարին` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով սույն որոշման 1-ին կետից բխող համապատասխան փոփոխություններ կատարել ընկերության կանոնադրության մեջ և
ապահովել համապատասխան փոփոխությունների գրանցումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

128

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
17 սեպտեմբերի 2018թ.

N 779-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՇՈՒՇԻԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԻԱՎՈՐՈՒՄ»
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 13-րդ հոդվածին համապատասխան` Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Շուշիի շրջանային բուժմիավորում» փակ բաժնետիրական
ընկերությունը վերանվանել «Շուշիի շրջանային բուժմիավորում» փակ
բաժնետիրական ընկերություն (այսուհետ՝ ընկերություն):
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարին`
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով սույն որոշման 1-ին կետից բխող
համապատասխան փոփոխություններ կատարել ընկերության կանոնադրության մեջ և ապահովել համապատասխան փոփոխությունների գրանցումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

129

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
18 սեպտեմբերի 2018թ.

N 781-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԱՐԵՎԻԿ» ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԲՈՒԺՄԻԱՎՈՐՈՒՄ
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՄԻԱՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ
ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԵՎ ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 64-րդ հոդվածի 2-րդ մասը,
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասը և 20-րդ հոդվածը` Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ինֆեկցիոն հիվանդանոց» փակ բաժնետիրական ընկերությունը
միացման ձևով վերակազմակերպել` այն միացնելով Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Արևիկ» մանկական բուժմիավորում փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության «Ինֆեկցիոն հիվանդանոց» փակ բաժնետիրական ընկերությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Արևիկ» մանկական բուժմիավորում փակ բաժնետիրական
ընկերությանը միանալուց հետո միացած իրավաբանական անձի իրավունքները և պարտականություններն անցնելու են Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Արևիկ» մանկական բուժմիավորում փակ բաժնետիրական ընկերությանը` փոխանցման
ակտին համապատասխան:
3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Արևիկ» մանկական բուժմիավորում փակ բաժնետիրական ընկերությունը վերանվանել «Արևիկ» բուժմիավորում փակ բաժնետիրական
ընկերություն:
4. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարին` սույն
որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո եռամսյա ժամկետում՝
1) ապահովել միացած փակ բաժնետիրական ընկերությունների
միացման պայմանագրի և փոխանցման ակտի կազմման ու հաստատման
աշխատանքների կատարումը, դրան համապատասխան «Արևիկ» բուժմիավորում փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալի
չափի ավելացումը և կանոնադրության մեջ փոփոխությունների և
լրացումների կատարումը.
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2) կազմակերպել կատարված փոփոխության պետական գրանցման
գործընթացը` «Արևիկ» բուժմիավորում փակ բաժնետիրական ընկերության
միջոցների հաշվին.
3) ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ինֆեկցիոն հիվանդանոց» փակ բաժնետիրական
ընկերության գործունեության դադարման պետական գրանցումը:
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
27 սեպտեմբերի 2018թ.

N 788-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ
մասը, «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության
Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով
սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով` Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի
մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի N1 հավելվածի NN1, 3.3 և 3.4
աղյուսակներում կատարել վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N370-Ն որոշման N2 հավելվածի NN1, 3.3 և 3.4 աղյուսակներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն NN1, 2 և 3 հավելվածների:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի սեպտեմբերի 27-ի N 788-Ն որոշման
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բյուջետային ծախսերի
գործառական դասակարգման
բաժինների, խմբերի և դասերի
ֆինանսավորվող ծրագրերի և
վերջիններս իրականացնող
մարմինների անվանումները

Դաս

Խումբ

Բաժին

(հազ.դրամ)

08
1
1
02

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում՝
ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ
Հանգստի և սպորտի
ծառայություններ
Հանգստի և սպորտի
ծառայություններ
Մարզական միջոցառումներ
ԱՀ կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարություն

09
1
1
03
2
1

03

3
1
01

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Նախադպրոցական կրթություն
Նախադպրոցական կրթություն
Նախադպրոցական հիմնարկներ
ԱՀ կառավարություն
Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն
Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն
Պետական աջակցություն ԱՀ շրջանների պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություններին
Ասկերանի շրջանի վարչակազմ
Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ
Մարտունու շրջանի վարչակազմ
Շահումյանի շրջանի վարչակազմ
Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ
Նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական կրթություն
Նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) կրթություն
Արհեստագործական
ուսումնարաններ
ԱՀ կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարություն
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Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
I
I
Ինն
եռամ- կիսամՏարի
ամիս
սյակ
յակ
21336,5
14962,9
-

-

21336,5

14962,9

-

-

21336,5

14962,9

-

-

21336,5

14962,9

-

-

21336,5

14962,9

-

-

(21336,5)
(6373,6)
(6373,6)
(6373,6)
(6373,6)

(14962,9)
-

-

-

(42153,8)

(42153,8)

-

-

(42153,8)

(42153,8)

-

-

(42153,8)

(42153,8)

-

-

(6000,0)
(10000,0)
(7473,1)
(5000,0)
(13680,7)

(6000,0)
(10000,0)
(7473,1)
(5000,0)
(13680,7)

-

-

1892,0

1892,0

-

-

1892,0

1892,0

1892,0

1892,0

1892,0

1892,0

5
2
03

6
1
11

13

Ըստ մակարդակների
չդասակարգվող կրթություն
Լրացուցիչ կրթություն
Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրեր
ԱՀ կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարություն
Կրթությանը տրամադրվող
օժանդակ ծառայություններ
Կրթությանը տրամադրվող
օժանդակ ծառայություններ
Գիտաժողովների և
խորհրդաժողովների ծախսեր
ԱՀ կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարություն
Մեթոդական և տեխնիկական
օգնության միջոցառումներ
ԱՀ կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարություն

-

-

20738,8

20738,8

-

-

20738,8
20738,8

20738,8
20738,8

-

-

20738,8

20738,8

-

-

4560,1

4560,1

-

-

4560,1

4560,1

-

-

3600,0

3600,0

-

-

3600,0

3600,0

-

-

960,1

960,1

-

-

960,1

960,1

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի սեպտեմբերի 27-ի N 788-Ն որոշման
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
N2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N3.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Դաս

Խումբ

Բաժին

(հազ.դրամ)

Ծրագրերի և կատարողների
անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
I եռամ- I կիսամԻնն ամիս
սյակ
յակ

09 2 1

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ
«Ասկերանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ
Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ
«Մարտակերտի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ
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Տարի

-

-

(6000,0)

(6000,0)

-

-

(6000,0)

(6000,0)

(10000,0)

(10000,0)

(10000,0)

(10000,0)

-

-

Մարտունու շրջանի վարչակազմ
«Մարտունու շրջանի
հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների
տնօրենություն» ՊՈԱԿ
Շահումյանի շրջանի վարչակազմ
«Շահումյանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ
Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ
«Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ
Ընդամենը

-

-

-

-

-

-

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

(7473,1)

(7473,1)

(7473,1)

(7473,1)

(5000,0)

(5000,0)

(5000,0)

(5000,0)

(13680,7)

(13680,7)

(13680,7)

(13680,7)

(42153,8)

(42153,8)

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 3
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի սեպտեմբերի 27-ի N 788-Ն որոշման
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.4 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N3.4 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բաժին

Խումբ

Դաս

(հազ.դրամ)

09

3

1

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
I
I
Ինն
եռամսյակ կիսամյակ
ամիս
Տարի

Ծրագրերի և կատարողների
անվանումները

ԱՀ կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարություն
«Մարտունու արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ
Ընդամենը

-

-

1892,0

1892,0

-

-

1892,0

1892,0

-

-

1892,0

1892,0

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
28 սեպտեմբերի 2018թ.

N 799-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի
3-րդ մասը, «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով
սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի
մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում
կատարել վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017
թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի
պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 370-Ն
որոշման N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 799-Ն որոշման

Բյուջետային ծախսերի
գործառական դասակարգման
բաժինների, խմբերի և դասերի,
ֆինանսավորվող ծրագրերի և
վերջիններս իրականացնող
մարմինների անվանումները

Դաս

Խումբ

Բաժին

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի
N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ընդհանուր բնույթի
ծառայություններ
Աշխատակազմի /կադրերի/
գծով ընդհանուր բնույթի
ծառայություններ

01
3
1

02

04
9
1

06

3
1

11

Քաղաքացիական ծառայության
կադրերի ռեզերվում գտնվող
քաղաքացիական ծառայողների
վարձատրության հետ կապված
ծախսեր

ԱՀ քաղաքացիական
ծառայության խորհուրդ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)
02 Նյութական ռեսուրսների ԱՀ
պետական պահուստի
ձևավորում և պահպանում
ԱՀ արտակարգ իրավիճակների
պետական ծառայություն
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ջրամատակարարում
063 Ջրամատակարարում
01 Խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայությունների
սուբսիդավորում
ԱՀ կառավարություն
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ
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(հազ.դրամ)
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
Առաջին Առաջին
Ինն
եռամ- կիսամՏարի
ամիս
սյակ
յակ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5 000,0)

(5 000,0)

(5 000,0)

(5 000,0)

(5 000,0)

(5 000,0)

(5 000,0)

(5 000,0)

(5 000,0)

(5 000,0)

-

(5 200,0)

-

(5 200,0)

-

(5 200,0)

-

(5 200,0)

-

(5 200,0)

(4 200,0)

-

(4 200,0)
(4 200,0)

-

(4 200,0)

-

(4 200,0)
9 200,0

10 200,0

1
1
01

2
1
02

07

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ
Պետական բյուջեի և համայնքների պահուստային ֆոնդեր
Պետական բյուջեի
պահուստային ֆոնդ
Պետական բյուջեի
պահուստային ֆոնդ
ԱՀ կառավարություն
Այլ ծախսեր
Այլ ծրագրեր
Կապիտալ ներդրումներ
ԱՀ քաղաքաշինության
նախարարություն
Նախորդ տարիներից
առաջացած պարտքերի մարում
ԱՀ կառավարություն

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

