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5.12. Ստանդարտացումը, համապատասխանության գնահատումը և հավատարմագրումը 
2020 թվականի II եռամսյակում և հունվար-հունիսին1 

 
Ստանդարտացման, համապատասխանության գնահատման և հավատարմագրման   

գործունեության հիմնական ցուցանիշները 
միավոր 

 II եռամսյակ Հունվար-հունիս
Ստանդարտացում

Ընդունված և գործողության մեջ դրված ազգային ստանդարտների քանակը 65 132
այդ թվում`  

     ՀՀ ստանդարտների - -
     միջպետական ստանդարտների 54 120
     միջազգային և եվրոպական ստանդարտների - -
     այլ երկրների ստանդարտների 11 12
Թողարկված տեղեկատվական նյութերի քանակը 4 8

Համապատասխանության գնահատում
Տրված համապատասխանության սերտիֆիկատների քանակը 61 210

այդ թվում`  
ներմուծվող արտադրանքի 44 161
արտահանվող արտադրանքի  13 13
ՀՀ արտադրվող արտադրանքի  4 36

դրանցից՝  
              սերիական արտադրանքի 3 15
              արտադրանքի խմբաքանակի 1 21

Անհամապատասխանության պատճառով մերժված հայտերի քանակը - -
Գրանցված համապատասխանության հայտարարագրերի քանակը 2 232 4 491 

այդ թվում`  
ներմուծվող արտադրանքի 1 396 2 819 
արտահանվող արտադրանքի  53 77 
ՀՀ արտադրվող արտադրանքի  783 1 595 

դրանցից՝  
            սերիական արտադրանքի - -
            արտադրանքի խմբաքանակի - -

Անհամապատասխանության պատճառով մերժված հայտերի քանակը - -
Պետական գրանցման վկայականների քանակը 234 327

այդ թվում`  
ներմուծվող արտադրանքի 219 311
արտահանվող արտադրանքի  10 10
ՀՀ արտադրվող արտադրանքի  5 6

Անհամապատասխանության պատճառով մերժված հայտերի քանակը 2 2
Տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված համապատասխանության 
գնահատման այլ փաստաթղթերի քանակը - -

այդ թվում`  
ներմուծվող արտադրանքի - -
արտահանվող արտադրանքի  - -
ՀՀ արտադրվող արտադրանքի  - -

դրանցից՝  
              սերիական արտադրանքի - -
              արտադրանքի խմբաքանակի - -

Անհամապատասխանության պատճառով մերժված հայտերի քանակը - -
Հավատարմագրում

ՀՀ տարածքում հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմինների քանակը 2 4
ՀՀ տարածքում հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիաների քանակը 4 6
ՀՀ տարածքում հավատարմագրված հսկողություն իրականացնող մարմինների
քանակը - -

 
 

                                                 
1 Ըստ Էկոնոմիկայի նախարարության ամփոփ տեղեկատվության: 
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Անհամապատասխանության պատճառով   
մերժված հայտերը 

 
Արտադրան-
քի անվա-
նումը 

Համապատասխա-
նության գնահատման 
մարմնի անվանումը 

Քանակը 
(չափման 
միավորը) 

Անհամապատասխանության 
ցուցանիշը

Հայտի համարը, 
ամսաթիվը 

Երկիրը, ար-
տադրող կազ-

մակերպությունը 

Հայտատուի 
անունը/ան-

վանումը, հասցենըստ նորմայի փաստացի
ԿԱՀ 

«Քուրքում 
500» 

«Ստանդարտ 
Դիալոգ» ՍՊԸ 

1 Օրական 
չափաբաժին  

50-150 մգ 

500 մգ ՍԳՌ 1/35 
25.02.2020 

Ավստրիա 
Biogena 

GmbH & CoKG 

«Բյուտի բուտիկ» 
ՍՊԸ (123290,  

ք. Մոսկվա, 1-ին 
Մագիստրալային 
փակուղի, 5ա շ., 

4 հարկ, «Դ»  
թաղամաս,  
403 օֆիս) 

ԿԱՀ «Վար-
դագույն 
ռոդիոլա» 

 

«Ստանդարտ  
Դիալոգ» ՍՊԸ 

1 Բաղադրիչ 
«Վարդագույն 
ռոդիոլա» 

 

չ/թ ՍԳՌ 1/13 
29.01.2020 

Ավստրիա 
Biogena 

GmbH & CoKG 

«Բյուտի բուտիկ» 
ՍՊԸ (123290,  

ք. Մոսկվա, 1-ին 
Մագիստրալային 
փակուղի, 5ա շ., 

4 հարկ, «Դ»  
թաղամաս,  
403 օֆիս) 

 


