ՑԱՆԿ
ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՓԲԸ
ՏՆՕՐԵՆԻ 2014Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 10 -ի N 07/1-Վ ՀՐԱՄԱՆՈՎ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ
ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՐՎԱԾ
ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՎԱԾ (01-03-2014 թ.) ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ

-

ՀՀ տարածքում գործողության մեջդրված ստանդարտները

-ՀՀ տարածքում գործողությունը դադարեցված ստանդարտները

հ/ հ

Ստանդարտի
նշագիրը

Ստանդարտի անվանումը

Տեխնիկական
Հանձնաժողովի

Լեզուն

(ՏՀ)
ՏՀ) համարը կամ
աշխատանքային
խումբը (ԱԽ)
ԱԽ)
1.

ГОСТ 31610.26-2012

Взрывоопасные среды. Часть 26.
Оборудование с уровнем
взрывозащиты оборудования Ga

ԳՕՍՏ 31610.262012

2.

ГОСТ IЕС 60745-29-2011

ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-

ГОСТ IЕС 61029-2-

Ձեռքի էլեկտրական մեքենաներ.
Անվտանգություն և փորձարկման
մեթոդներ. Մաս 2-9. Ներքին
պարուրակի կտրման մեքենաներին
ներկայացվող մասնավոր
պահանջներ
Машины переносные электрические.

5-2011

Частные требования безопасности и

2-9-2011

3.

Պայթունավտանգ միջավայրեր. Մաս
26. Ga սարքավորման
պայթունապաշտպանության
մակարդակով սարքավորումներ
Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-9. Частные требования к
машинам для
нарезания внутренней резьбы

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

методы испытаний ленточных пил
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2- Էլեկտրական տեղափոխվող
մեքենաներ. Ժապավենային
5-2011
սղոցներին ներկայացվող
անվտանգության մասնավոր
պահանջներ և փորձարկման
մեթոդներ

հ/ հ

Ստանդարտի
նշագիրը

Ստանդարտի անվանումը

Տեխնիկական
Հանձնաժողովի

Լեզուն

(ՏՀ)
ՏՀ) համարը կամ
աշխատանքային
խումբը (ԱԽ)
ԱԽ)
4.

ГОСТ 8.023-2012

Государственная система обеспечения
единства измерений. Государственная
поверочная схема для средств
измерений световых величин
непрерывного и импульсного
излучения

ԳՕՍՏ 8.023-2012

5.

ГОСТ 31938-2012

ԳՕՍՏ 31938-2012

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

Չափումների միասնականության
ապահովման պետական համակարգ.
Անընդհատ և իմպուլսային
ճառագայթման լուսային
մեծությունների չափման միջոցների
համար պետական ստուգաչափման
սխեմա
Арматура композитная полимерная
для армирования бетонных
конструкций. Общие технические
условия
Ամրաններ կոմպոզիտային
պոլիմերային բետոնե
կոնստրուկցիաների ամրակապման
համար. Ընդհանուր տեխնիկական
պայմաններ

6.

ГОСТ 8.566-2011

Государственная система обеспечения
единства измерений.
Межгосударственная система данных
о физических константах и свойствах
веществ и материалов. Основные
положения

ԳՕՍՏ 8.566-2011

Չափումների միասնականության
ապահովման պետական համակարգ.
Նյութերի ֆիզիկական
հաստատունների և հատկությունների
վերաբերյալ տվյալների միջպետական
համակարգ

հ/ հ

Ստանդարտի
նշագիրը

Ստանդարտի անվանումը

Տեխնիկական
Հանձնաժողովի

Լեզուն

(ՏՀ)
ՏՀ) համարը կամ
աշխատանքային
խումբը (ԱԽ)
ԱԽ)
7.

ГОСТ 12.2.231-2012

ԳՕՍՏ 12.2.231-2012

8.

ГОСТ 12.4.234-2012

Система стандартов безопасности
труда. Оборудование
полиграфическое. Требования
безопасности и методы испытаний
Աշխատանքի անվտանգության
ստանդարտների համակարգ.
Պոլիգրաֆիական սարքավորումներ.
Անվտանգություն պահանջներ և
փորձարկման մեթոդներ
Система стандартов безопасности
труда. Средства индивидуальной
защиты органов дыхания.
Фильтрующие СИЗОД с
принудительной подачей воздуха,
используемые со шлемом или
капюшоном. Общие технические
требования. Методы испытаний.
Маркировка

ԳՕՍՏ 12.4.234-2012

9.

Աշխատանքի անվտանգության
ստանդարտների համակարգ.
Շնչառական օրգանների անհատական
պաշտպանության միջոցներ.
Գլխանոցով կամ սաղավարտով
օգտագործվող օդի հարկադրական
մատուցմամբ զտիչ ՇՕԱՊՄ.
Ընդհանուր տեխնիկական
պահանջներ. Փորձարկման մեթոդներ.
Մակնշում
ГОСТ 12.4.235-2012 Системы стандартов безопасности
труда. Средства индивидуальной
защиты органов дыхания. Фильтры
противогазовые и комбинированные.
Общие технические требования.
Методы испытаний. Маркировка
ԳՕՍՏ 12.4.235-2012 Աշխատանքի անվտանգության
ստանդարտների համակարգ.
Շնչառական օրգանների անհատական
պաշտպանության միջոցներ.
Հակագազային և համակցված
զտիչներ. Ընդհանուր տեխնիկական
պահանջներ. Փորձարկման մեթոդներ.
Մակնշում

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

հ/ հ

Ստանդարտի
նշագիրը

Ստանդարտի անվանումը

Տեխնիկական
Հանձնաժողովի

Լեզուն

(ՏՀ)
ՏՀ) համարը կամ
աշխատանքային
խումբը (ԱԽ)
ԱԽ)
10.

ГОСТ 31507-2012

ԳՕՍՏ 31507 -2012

11.

ГОСТ 31610.0-2012

Автотранспортные средства.
Управляемость и устойчивость.
Технические требования. Методы
испытаний
Ավտոտրանսպորտային միջոցներ.
Տեխնիկական պահանջներ.
Փորձարկման մեթոդներ

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

Электрооборудование для
взрывоопасных газовых сред. Часть
0. Общие требования

12.

ԳՕՍՏ 31610.0-2012

Էլեկտրասարքավորումներ
պայթունավտանգ գազային
միջավայրերի համար. Մաս 0.
Ընդհանուր պահանջներ

ГОСТ 31610.1.1-2012

Электрооборудование для
взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Взрывонепроницаемые оболочки
(D). Метод испытания для
определения безопасного
экспериментального максимального
зазора

ԳՕՍՏ 31610.1.1-2012 Էլեկտրասարքավորումներ
պայթունավտանգ գազային
միջավայրերի համար. Մաս 1-1.
Պայթունաանթափանց թաղանթներ
(D). Փորձարկման մեթոդ անվտանգ
փորձնական առավելագույն բացակի
որոշման համար
13.

ГОСТ 31610.10-2012

Электрооборудование для
взрывоопасных газовых сред. Часть
10. Классификация взрывоопасных зон

ԳՕՍՏ 31610.10-2012 Էլեկտրասարքավորումներ
պայթունավտանգ գազային
միջավայրերի համար. Մաս 10.
Պայթունավտանգ գոտիների
դասակարգում

հ/ հ

Ստանդարտի
նշագիրը

Ստանդարտի անվանումը

Տեխնիկական
Հանձնաժողովի

Լեզուն

(ՏՀ)
ՏՀ) համարը կամ
աշխատանքային
խումբը (ԱԽ)
ԱԽ)
14.

ГОСТ 31610.28-2012

Взрывоопасные среды. Часть 28.
Защита оборудования и передающих
систем, использующих оптическое
излучение

ԳՕՍՏ 31610.282012

15.

ГОСТ 31502-2012

ԳՕՍՏ 31502-2012

Պայթունավտանգ միջավայրեր. Մաս
28. Օպտիկական ճառագայթում
օգտագործող սարքավորումների և
փոխանցող համակարգերի
պաշտպանություն
Молоко и молочные продукты.
Микробиологические методы
определения наличия антибиотиков
Կաթ և կանամթերք.

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

Հակաբիոտիկների առկայության
որոշման մանրէաբանական
մեթոդներ
16.

ГОСТ 31584-2012

ԳՕՍՏ 31584-2012

Молоко. Спектрофотометрический
метод определения
массовой доли общего фосфора
Կաթ. Ընդհանուր ֆոսֆորի
զանգվածային մասի որոշման
սպեկտրաֆոտոմետրիկ մեթոդ

17.

ГОСТ 31681-2012

ԳՕՍՏ 31681-2012

18.

ГОСТ 31743-2012

Изделия кондитерские. Методы
определения содержания
сухого обезжиренного остатка молока
в шоколадных изделиях с молоком
Հրուշակեղեն. Կաթով շոկոլադե
արտադրատեսակներում կաթի չոր
յուղազուրկ մնացորդի
պարունակության որոշման մեթոդներ
Изделия макаронные. Общие
технические условия

ԳՕՍՏ 31743-2012
19.

ГОСТ 31870-2012

ԳՕՍՏ 31870-2012

Մակարոնեղեն. Ընդհանուր
տեխնիկական պայմաններ
Вода питьевая. Определение
содержания элементов методами
атомной спектрометрии
Խմելու ջուր. Ատոմային
սպեկտրաչափական մեթոդներով
տարրերի որոշում

հ/ հ

Ստանդարտի
նշագիրը

Ստանդարտի անվանումը

Տեխնիկական
Հանձնաժողովի

Լեզուն

(ՏՀ)
ՏՀ) համարը կամ
աշխատանքային
խումբը (ԱԽ)
ԱԽ)
20.

ГОСТ 31474-2012

ԳՕՍՏ 31474-2012

21.

ГОСТ 31503-2012

ԳՕՍՏ 31503-2012

22.

ГОСТ 31633-2012

ԳՕՍՏ 31633-2012

23.

ГОСТ 31658-2012

Мясо и мясные продукты.
Гистологический метод L определения
растительных белковых добавок
Միս և մսամթերք. Բուսական
սպիտակուցային հավելումների
որոշման հիստալոգիական մեթոդ
Молоко и молочная продукция.
Определение содержания
стабилизаторов методом газовой
хроматографии
Կաթ և կանամթերք.
Գազաքրոմատագրման մեթոդով
կայունարարների պարունակյության
որոշում
Молоко и молочная продукция.
Определение массовой доли молочного
жира методом
фотоколориметрирования
Կաթ և կանամթերք.
Ֆոտոգունաչափման մեթոդով
կաթնայուղի զանգվածային մասի
որոշում
Молоко обезжиренное-сырье.
Технические условия

ԳՕՍՏ 31658-2012
24.

ГОСТ 31659-2012
ԳՕՍՏ 31659-2012

25.

ГОСТ 31671-2012

ԳՕՍՏ 31671-2012

Յուղազերծված կաթ-հումք.
Տեխնիկական պայմաններ
Продукты пищевые. Метод выявления
бактерий рода Salmonella Т
Սննդամթերք. Salmonella Т ցեղի
բակտերիաների հայտնաբերման
մեթոդ
Продукты пищевые. Определение
следовых элементов. Подготовка проб
методом минерализации при
повышенном давлении
Սննդամթերք. Հետքային տարրերի
որոշում. Բարձր ճնշման տակ
հանքայնացման մեթոդով նմուշների
նախապատրաստում

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

հ/ հ

Ստանդարտի
նշագիրը

Ստանդարտի անվանումը

Տեխնիկական
Հանձնաժողովի

Լեզուն

(ՏՀ)
ՏՀ) համարը կամ
աշխատանքային
խումբը (ԱԽ)
ԱԽ)
26.

ГОСТ 31685-2012

ԳՕՍՏ 31685-2012

27.

ГОСТ 31694-2012

Спирт этиловый ректификованый из
пищевого сырья. Метод определение
массовой концентрации сухого остатка
Բազմաթորած էթիլ սպիրտ սննդային
հումքից . Չոր նյութի զանգվածային
մասի որոշում
Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод
определения остаточного содержания

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

антибиотиков тетрациклиновой группы
с помощью высокоэффективной
жидкостной хроматографии с массспектрометрическим детектором
ԳՕՍՏ 31694-2012

Սննդամթերք, պարենային հումք.
Զանգվածասպեկտրաչափական
դետեկտորով բարձրարդյունավետ
հեղուկային քրամատագրման
օգնությամբ տետրացիկլինային խմբի
հակաբիոտիկների մնացորդային
պարունակության որոշման մեթոդ

28.

ГОСТ 31703-2012

ԳՕՍՏ 31703-2012

29.

ГОСТ 31707-2012

ԳՕՍՏ 31707-2012

Консервы молокосодержащие
сгущенные с сахаром. Общие
технические условия
Շաքարով խտացրած կաթ
պարունակող պահածոներ. Ընդհանուր
տեխնիկական պայմաններ
Продукты пищевые. Определение
следовых элементов. Определение
общего мышьяка и селена методом
атомноабсорбционной спектрометрии с
генерацией гидридов с
предварительной минерализацией
пробы под давлением
Սննդամթերք. Հետքային տարրերի
որոշում. Բարձր ճնշման տակ նմուշի
նախնական հանքայնացմամբ
հիդրիդների առաջացմամբ
ատոմաաբսորբման
սպեկտրաչափական մեթոդով
ընդհանուր արսենի և սելենի որոշում

հ/ հ

Ստանդարտի
նշագիրը

Ստանդարտի անվանումը

Տեխնիկական
Հանձնաժողովի

Լեզուն

(ՏՀ)
ՏՀ) համարը կամ
աշխատանքային
խումբը (ԱԽ)
ԱԽ)
30.

ГОСТ 31724-2012

ԳՕՍՏ 31724-2012

31.

ГОСТ 31728-2012
ԳՕՍՏ 31728-2012

Водки, водки особые и вода для их
приготовления. Определение
массовой концентрации катионов,
аминов, анионов неорганических и
органических кислот методом
капиллярного электрофореза
Օղիներ, հատուկ օղիներ և ջուր
դրանց պատրաստման համար.
Կաթիլային էլեկտրաֆորեզի մեթոդով
անօրգանական և օրգանական
թթուների կատիոնների, ամինների,
անիոննների զանգվածային
խտությունների որոշում
Дистилляты коньячные. Технические
условия
Կոնյակի թորվածքներ. Տեխնիկական

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

պայմաններ
32.

ГОСТ 31747-2012

ԳՕՍՏ 31747-2012

33.

ГОСТ 31753-2012

ԳՕՍՏ 31753-2012

34.

ГОСТ 31754-2012

ԳՕՍՏ 31754-2012

Продукты пищевые. Методы
выявления и определения количества
бактерий группы кишечных палочек
(колиформных бактерий)
Սննդամթերք. Աղիքային ցուպիկի
խմբի (կոլիձև բակտերիաների)
բակտերիաների հայտնաբերման և
քանակությունների որոշման
մեթոդներ
Масла растительные. Методы
определения фосфорсодержащих
веществ
Բուսական յուղեր. Ֆոսֆոր
պարունակող նյութերի որոշման
մեթոդներ
Масла растительные, жиры животные
и продукты их
переработки. Методы определения
массовой доли трансизомеров жирных
кислот
Բուսական յուղեր, կենդանական
ճարպեր և դրանց վերամշակման
մթերքներ. ճարպաթթուների
տրանսիզոմերների զանգվածային
մասի որոշման մեթոդներ

հ/ հ

Ստանդարտի
նշագիրը

Ստանդարտի անվանումը

Տեխնիկական
Հանձնաժողովի

Լեզուն

(ՏՀ)
ՏՀ) համարը կամ
աշխատանքային
խումբը (ԱԽ)
ԱԽ)
35.

ГОСТ 31757-2012

ԳՕՍՏ 31757-2012

Масла растительные, жиры животные
и продукты их переработки.
Определение содержания твердого
жира методом импульсного ядерномагнитного резонанса
Բուսական յուղեր, կենդանական
ճարպեր և դրանց վերամշակման
մթերքներ. Իմպուլսային
միջուկամագնիսական ռեզոնանսի
մեթոդով պինդ թթուների
պարունակության որոշում

ԱԽ

ռուսերեն

հ/ հ

Ստանդարտի
նշագիրը

Ստանդարտի անվանումը

Տեխնիկական
Հանձնաժողովի

Լեզուն

(ՏՀ)
ՏՀ) համարը
կամ
աշխատանքայի
ն խումբը (ԱԽ)
ԱԽ)
1

ГОСТ 8.023-2003

Государственная система обеспечения
единства измерений. Государственная
поверочная схема для средств

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

ԱԽ

ռուսերեն

измерений световых величин
непрерывного и импульсного
излучения
2

ГОСТ 8.566-2011

Государственная система обеспечения
единства
измерений.Межгосударственная
система данных о физических
константах и свойствах веществ и
материалов. Основные положения

3

ГОСТ Ռ 50637-94
(IEC 745-2-9-84)

Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-9. Частные требования к
машинам для
нарезания внутренней резьбы

