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30. Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում և հավատարմագրում  
 
2019թ. ստանդարտացման, սերտիֆիկացման, հավատարմագրման և նորմատիվ 

փաստաթղթերի պարտադիր պահանջների պահպանման պետական վերահսկողության 
ոլորտներում իրականացված գործունեությունը բնութագրվել է հետևյալ ցուցանիշներով. 

 
30.1. Ստանդարտացում: 2019թ. ընդունվել և պետական գրանցում է ստացել ազգային       

409 ստանդարտ, որի 68.7%-ը՝ միջպետական ստանդարտների համար:   

 
Ստանդարտացման հիմնական ցուցանիշները, 2019թ. 

միավոր 
 Ընդամենը 
Ընդունված և պետական գրանցում ստացած ազգային ստանդարտների քանակը 409 

այդ թվում`  
ՀՀ ստանդարտներ 12 
Միջպետական  ստանդարտներ 281 
միջազգային և եվրոպական ստանդարտներ 116 

Թողարկված տեղեկատվական նյութերի քանակը 16 

 
30.2. Սերտիֆիկացում: 2019թ. տրվել է համապատասխանության 960 սերտիֆիկատ, որի 

61.9%-ը՝ ներմուծվող արտադրանքի համար: 

 
Սերտիֆիկացման հիմնական ցուցանիշները, 2019թ. 

միավոր 
 Ընդամենը 
Տրված համապատասխանության սերտիֆիկատների քանակը 960 

որից`  
ներմուծվող արտադրանքի համար 594 
արտահանվող արտադրանքի  համար 39 

 
30.3. Հավատարմագրում: 2019թ. ՀՀ տարածքում հավատարմագրվել է սերտիֆիկացման 

6 մարմին, 10 լաբորատորիա և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող 4 մարմին: 
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Հավելված 29 
 
 

Ստանդարտացման, սերտիֆիկացման, հավատարմագրման գործունեության  
հիմնական ցուցանիշները, 2015-2019թթ. 

միավոր 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Ստանդարտացում 
Ընդունված և պետական գրանցում ստացած ազգային 
ստանդարտների քանակը 1 341 677 471 458 409 

այդ թվում`      
ՀՀ ստանդարտներ 26 15 10 11 12 
Միջպետական  ստանդարտներ 925 454 332 322 281 
միջազգային  և եվրոպական ստանդարտներ 390 208 129 125 116 

Թողարկված տեղեկատվական նյութերի քանակը 14 17 16 17 16 
Սերտիֆիկացում 

Տրված համապատասխանության սերտիֆիկատների քանակը 1 830 812 679 665 960 
որից`       

ներմուծվող արտադրանքի համար 1 169 411 422 516 594 
արտահանվող արտադրանքի  համար 89 18 16 42 39 

Արտադրանքի սերտիֆիկացման մերժված հայտերի քանակը 34 4 - - - 
որից` արտադրանքի անհամապատասխանության պատճառով 32 - - - - 

Հավատարմագրում 
ՀՀ տարածքում հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմինների 
քանակը 6 4 12 3 6 
ՀՀ տարածքում հավատարմագրված լաբորատորիաների քանակը 15 6 20 12 10 
ՀՀ տարածքում հավատարմագրված տեխնիկական հսկողություն 
իրականացնող մարմիններ - - - - 4 

 
Անորակության պատճառով չսերտիֆիկացված արտադրանքն 

ըստ երկրների, 2015-2019թթ. 
 

Երկիրը Արտադրանքի անվանումը 
Քանակը 

2015 2016 2017 2018 2019 

Հայաստանի 
Հանրապետություն 

Պտուղբանջարեղենային պահածոներ … - - - - 

Պահածո, մսաբուսական պահածո … - - - - 

Իրանի Իսլամական 
Հանրապետություն 

Ավտոմոբիլային դիզելային վառելիք 
ամառային, կգ 

7 909 197 - - - - 

Ավտոմոբիլային դիզելային վառելիք 
ձմեռային 0 դասի, կգ 

995 710 - - - - 

Արաբական Միացյալ 
Էմիրություններ 

Հակասառիչ խտանյութ, կգ - - - - - 

Ռուսաստանի 
Դաշնություն 

Սննդի համար նախատեսված պոլի-
մերային փաթեթավորում, մ 

- 150 000 - - - 

Սննդի համար նախատեսված պոլի-
մերային փաթեթավորում՝ պոլիէթի-
լենային տոպրակներ, հատ 

- 25 000 - - - 

Սննդի համար նախատեսված կոմբի-
նացված նյութերից փաթեթավորում՝ 
խցանափակման  միջոց, հատ 

- 40 000 - - - 

Կոսմետիկ միջոցների համար նախա-
տեսված պոլիմերային փաթեթավո-
րում՝ խցանափակման միջոց, հատ 

- 15 000 - - - 

 


