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-

ՀՀ տարածքում գործողության մեջդրված ստանդարտները

- ՀՀ տարածքում գործողությունը դադարեցված ստանդարտները

հ/հ

Ստանդարտի

Ստանդարտի

նշագիրը

անվանումը

1. ԳՕՍՏ 8.617-2013

ГОСТ 8.617-2013

2. ԳՕՍՏ 8.623-2013

ГОСТ 8.623-2013

3. ԳՕՍՏ 12.2.122-2013

ГОСТ 12.2.122-2013

4. ԳՕՍՏ 12.2.124-2013

ГОСТ 12.2.124-2013

Չափումների միասնականության
ապահովման պետական համակարգ.
Ծխախոտային ծխի գազային ֆազում
ածխածնի մոնոօքսիդի դիսպերսվող
ինֆրակարմիր (ndir) վերլուծիչները:
Ստուգման մեթոդ
Государственная система обеспечения
единства измерений. Недисперсионные
инфракрасные (ndir) анализаторы
монооксида углерода в газовой фазе
сигаретного дыма. Методика поверки
Չափումների միասնականության
ապահովման պետական համակարգ.
Ծծմբի վերլուծիչները նավթում և
նավթամթերքում. Ստուգման մեթոդ
Государственная система обеспечения
единства измерений. Анализаторы серы
в нефти и нефтепродуктах. Методика
поверки
Աշխատանքի անվտանգության
ստանդարտների համակարգ.
Արդյունաբերական տրակտորներ.
Անվտանգության հսկման մեթոդ
Система стандартов безопасности труда.
Тракторы промышленные. Методы
контроля безопасности
Աշխատանքի անվտանգության
ստանդարտների համակարգ.
Սննդամթերքի համար նախատեսված
սարքավորումներ. Ընդհանուր
անվտանգության պահանջներ
Система стандартов безопасности труда.
Оборудование продовольственное.
Общие требования безопасности

Տեխնիկական
Հանձնաժողովի
(ՏՀ) համարը կամ
աշխատանքային
խումբը (ԱԽ)

Լեզուն

-

ռուսերեն

-

ռուսերեն

-

ռուսերեն
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5. ԳՕՍՏ 10444.11-2013

ГОСТ 10444.11-2013

6. ԳՕՍՏ 30852.13-2002

ГОСТ 30852.13-2002

7. ԳՕՍՏ 31974-2012

ГОСТ 31974-2012

8. ԳՕՍՏ 31975-2013

ГОСТ 31975-2013

9. ԳՕՍՏ 32073-2013

ГОСТ 32073-2013

10. ГОСТ 32256-2013

ГОСТ 32256-2013

Սննդամթերքի և կենդանիների համար
նախատեսված կերերի
մանրէաբանություն. Մեզոֆիլ
կաթնաթթվային միկրոմարմինների
հայտմաբերման և քանակի հաշվարկման
մեթոդներ
Микробиология пищевых продуктов и
кормов для животных. Методы
выявления и подсчета количества
мезофильных молочнокислых
микроорганизмов
Պայթունապաշտպան էլեկտրական
սարքավորումներ. Մաս 14.
Պայթունավտանգ տարածքների
էլեկտրակայանքներ (բացառությամբ
ստորգետնյա մշակումների)
Электрооборудование
взрывозащищенное. Часть 14.
Электроустановки во взрывоопасных
зонах (кроме подземных выработок)
Լաքաներկային նյութեր. Գլանաձև ձողի
շուրջ թեքման դեպքում ծածկույթի
ամրության որոշման մեթոդ:
Материалы лакокрасочные. Метод
определения прочности покрытия при
изгибе вокруг цилиндрического стержня
Լաքաներկային նյութեր. Մետաղական
էֆեկտ չունեցող, 20°, 60° և 85° անկյան
տակ լաքաներկային ծածկույթների փայլի
որոշման մեթոդ
Материалы лакокрасочные. Метод
определение блеска лакокрасочных
покрытий, не обладающих металлическим
эффектом, под углом 20°, 60° и 85°
Սննդամթերք. Ալկոհոլային
արտադրանքներում սինթետիկ
ներկանյութերի զանգվածային մասի
հայտնաբերման և որոշման մեթոդներ
Продукты пищевые. Методы
идентификации и определения массовой
доли синтетических красителей в
алкогольной продукции
Պաղպաղակ շարբաթ և սառեցրած
աղանդեր կաթի և կաթնամթերքի
ավելացմամբ. Ընդհանուր
տեխնիկական պայմաններ
Мороженое шербет и десерты
замороженные с добавлением молока и
молочных продуктов. Общие
технические условия
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11. ԳՕՍՏ 32378-2013

ГОСТ 32378-2013

12. ԳՕՍՏ 32380-2013

ГОСТ 32380-2013

13. ԳՕՍՏ 32381-2013

ГОСТ 32381-2013

14. ԳՕՍՏ 32402-2013

ГОСТ 32402-2013

15. ԳՕՍՏ 32403-2013
ГОСТ 32403-2013
16. ԳՕՍՏ 32415-2013

ГОСТ 32415-2013

Մարդու օրգանիզմի վրա քիմիական
արտադրանքների ազդեցության
փորձարկման մեթոդներ. Մեկ սերնդի
վերարտադրողական թունավորության
գնահատման փորձարկումը:
Методы испытания по воздействию
химической продукции на организм
человека. Испытания по оценке
репродуктивной токсичности одного
поколения
Մարդու օրգանիզմի վրա քիմիական
արտադրանքների ազդեցության
փորձարկման մեթոդներ.
Նախածննդյան զարգացման վրա
թունավորման ազդեցության
գնահատման համար փորձարկումներ
Методы испытания по воздействию
химической продукции на организм
человека. Испытания по оценке
токсического воздействия на
пренатальное развитие
Շրջակա միջավայրի համար վտանգ
ներկայացնող քիմիական արտադրանքի
փորձարկման մեթոդներ. Կոլբայի
թափահարման մեթոդով nօկտանոլ/ջուր համակարգում բաշխման
գործակցի որոշումը
Методы испытаний химической
продукции, представляющей опасность
для окружающей среды. Определение
коэффициента распределения в системе
н-октанол/водаметодом встряхивания
колбы
Ավիացիոն վառելիք. Բյուրեղացման
ջերմաստիճանի որոշումը ավտոմատ
լազերային մեթոդով
Топлива авиационные. Определение
температуры кристаллизации
автоматическим лазерным методом
Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության
որոշումը (խողովակային մեթոդ)
Нефтепродукты. Определение
содержания серы (ламповый метод)
Ճնշումային խողովակներ և դրանց
կցամասեր թերմոպլաստից
ջրամատակարարման և ջեռուցման
համակարգերի համար. Ընդհանուր
տեխնիկական պայմաններ
Трубы напорные из термопластов и
соединительные детали к ним для
систем водоснабжения и отопления.
Общие технические условия
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17. ԳՕՍՏ 32423-2013

ГОСТ 32423-2013

18. ԳՕՍՏ 32500-2013

ГОСТ 32500-2013

19. ԳՕՍՏ 32502-2013

ГОСТ 32502-2013

20. ԳՕՍՏ 32536-2013

ГОСТ 32536-2013

21. ԳՕՍՏ ԵՆ 894-3-2012

ГОСТ EN 894-3-2012

22. ԳՕՍՏ ԵՆ 13021-2012

ГОСТ EN 13021-2012
23. ԳՕՍՏ ԵՆ 15851-2013

Օրգանիզմի վրա քիմիական
արտադրանքի խառնուրդի
ազդեցության վտանգի դասակարգումը
Классификация опасности смесевой
химической продукции по воздействию
на организм
Նավթամթերք. Մածուցիկության ցուցչի
հաշվարկը ըստ կինեմատիկ
մածուցիկության 40 °С և 100 °С
ջերմաստիճանում
Нефтепродукты. Вычисление индекса
вязкости по кинематической вязкости
при температурах 40 °С и 100 °С
Հեղուկ քսանյութեր. Հակալռվողային
հատկությունների որոշումը չորս
գնդականի մեքենայի վրա
Жидкости смазочные. Определение
противозадирных свойств на
четырехшариковой машине
Շրջակա միջավայրի համար վտանգ
ներկայացնող քիմիական արտադրանքի
փորձարկման մեթոդներ. Սուր
թունավորման որոշումը ջրալուների
համար (դաֆնիա)
Методы испытаний химической
продукции, представляющей опасность
для окружающей среды. Определение
острой токсичности для дафний
Մեքենաների անվտանգություն.
Ինդիկատորների նախագծման և
կառավարման մարմինների նկատմամբ
էրգոնոմիկական պահանջներ. Մաս 3.
Կառավարման մարմիններ
Безопасность машин. Эргономические
требования к оформлению индикаторов
и органов управления. Часть 3. Органы
управления
Ճանապարհների ձմեռային
սպասարկման համար մեքենաներ.
Անվտանգության պահանջներ
Машины для зимнего содержания дорог.
Требования безопасности
Սննդամթերք. Կրծքի երեխաների և վաղ
տարիքի երեխաների կերակրման
համար հացահատիկային հիմքով
արտադրանքներում աֆլատոկսին B1-ի
որոշումը: ԲԱՀՔ-ի մեթոդը լուծամզուքի
իմունաաֆինային գաղութային
մաքրմամբ և ֆլուորաչափական
հայտնաբերմամբ
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ГОСТ EN 15851-2013

24. ԳՕՍՏ ԵՆ 50370-12012

ГОСТ EN 50370-12012

25. ԳՕՍՏ ԵՆ 50370-22012

ГОСТ EN 50370-22012

26. ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-252-2013

ГОСТ IEC 60335-2-522013

27. ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60704-22-2012

ГОСТ IEC 60704-2-22012

28. ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60825-12013

ГОСТ IEC 60825-12013

Продукты пищевые. Определение
афлатоксина B1 в продуктах на зерновой
основе для питания грудных детей и
детей раннего возраста. Метод ВЭЖХ с
применением иммуноаффинной
колоночной очистки экстракта и
флуориметрическим детектированием
Տեխնիկական միջոցների
էլեկտրամագնիսական
համատեղելիությունը. Մաս 1.
Արտանետում
Электромагнитная совместимость
технических средств. Станки
металлообрабатывающие. Часть 1.
Помехоэмиссия
Տեխնիկական միջոցների
էլեկտրամագնիսական
համատեղելիությունը. Մաս 2.
Խանգարումակայունություն
Электромагнитная совместимость
технических средств. Станки
металлообрабатывающие. Часть 2.
Помехоустойчивость
Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-52.
Բերանի խոռոչի հիգիենայի համար
նախատեսված սարքերի մասնավոր
պահանջներ
Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Часть 2-52.
Частные требования к приборам для
гигиены полости рта
Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքեր. Օդում տարածվող աղմուկի
որոշման մեթոդներ. Մաս 2-2.
Ջեռուցիչների նկատմամբ հավելյալ
պահանջներ.
Бытовые и аналогичные электрические
приборы. Методы определения
распространяющегося в воздухе шума.
Часть 2-2. Дополнительные требования
к тепловентиляторам
Լազերային սարքավորումների
անվտանգություն. Մաս 1.
Սարքավորումների դասակարգում,
պահանջներ և օգտագործողների
համար ուղեցույց
Безопасность лазерной аппаратуры.
Часть 1. Классификация оборудования,
требования и руководство для
пользователей
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29. ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60825-22013

ГОСТ IEC 60825-22013
30.

ԳՕՍՏ ԻԷԿ 611842011
ГОСТ IEC 61184-2011
31. ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62053-522012

ГОСТ IEC 62053-522012

32. ԳՕՍՏ ԻԷԿ/ՏՌ 619121-2013

ГОСТ IEC/TR 61912-12013

33. ԳՕՍՏ ԻԷԿ/ՏՍ 610003-5-2013

ГОСТ IEC/TS 61000-35-2013

34. ԳՕՍՏ ԻՍՕ 3776-22012
ГОСТ ISO 3776-2-2012

Լազերային սարքավորումների
անվտանգություն. Մաս 2. Կապի
օպտիկա-մանրաթելային համակարգերի
անվտանգություն
Безопасность лазерной аппаратуры.
Часть 2. Безопасность волоконнооптических систем связи
Սվինային փամփաուշտներ
Патроны байонетные
Փոփոխվող հոսանքի էլեկտրական
էներգիայի չափման համար
սարքավորումներ. Լրացուցիչ
պահանջներ. Մաս 52. Պայմանական
նշագրեր
Аппаратура для измерения электрической
энергии переменного тока.
Дополнительные требования. Часть 52.
Условные обозначения
Ցածր լարման բաշխման և հսկման
սարքեր. Գերբեռնվածությունից
պաշտպանության սարքեր. Մաս 1. Կարճ
միացման նախագծային բնութագրերի
կիրառումը.
Низковольтная коммутационная
аппаратура и аппаратура управления.
Устройства защиты от сверхтоков. Часть
1. Применение расчетных характеристик
короткого замыкания
Էլեկտրամագնիսական տեխնիկական
միջոցների համատեղություն. 75 Ա-ից
ավելի անվանական հոսանք ունեցող
տեխնիկական միջոցների հետևանքով
առաջացած լարման տատանումների և
երերումների սահմանափակումներ`
միացված ցածր լարմամբ
էլեկտրամատակարարման
համակարգին. Փորձարկման նորմեր և
մեթոդներ.
Совместимость технических средств
электромагнитная. Ограничение
колебаний напряжения и фликера,
вызываемых техническими средствами с
номинальным током более 75 А,
подключаемыми к низковольтным
системам электроснабжения. Нормы и
методы испытаний
Տրակտորներ և գյուղատնտեսական
մեքենաներ. Անվտանգության գոտիներ.
Մաս 2. Ամրակի ամրության պահանջներ
Тракторы и машины сельскохозяйственные. Ремни безопасности. Часть 2.
Требования к прочности креплений
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35. ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-62012

ГОСТ ISO 4254-6-2012

36. ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-92012
ГОСТ ISO 4254-9-2012

37. ԳՕՍՏ ԻՍՕ 6247-2013

ГОСТ ISO 6247-2013

38. ԳՕՍՏ ԻՍՕ 6617-2013

ГОСТ ISO 6617-2013

39.

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8178-22013

ГОСТ ISO 8178-2-2013

40. ԳՕՍՏ 21.702-2013

ГОСТ 21.702-2013

41. ԳՕՍՏ 27573-2013
ГОСТ 27573-2013

Գյուղատնտեսական մեքենաներ.
Անվտանգության պահանջներ. Մաս 6.
Հեղուկացիրներ և մեքենաներ հեղուկ
պարարտանյութերի ներմուծման համար
Машины сельскохозяйственные.
Требования безопасности. Часть 6.
Опрыскиватели и машины для внесения
жидких удобрений
Գյուղատնտեսական մեքենաներ.
Անվտանգության պահանջներ. Մաս 9.
Սերմնացան մեքենաներ
Машины сельскохозяйственные.
Требования безопасности. Часть 9.
Сеялки
Նավթամթերք. Քսայուղերի
փրփրագոյացնող բնութագրիչների
որոշումը
Нефтепродукты. Определение
пенообразующих характеристик
смазочных масел
Նավթային քսայուղեր. Հնեցման
բնութագրիչները. Ածխածնային
նստվածքի պարունակության
փոփոխության որոշումը օքսիդացումից
հետո` ըստ Կոնդրադսոնի:
Масла смазочные нефтяные.
Характеристики старения. Определение
изменения содержания коксового
остатка по Конрадсону после окисления
Մխոցավոր ներքի այրման շարժիչներ.
Այրման արտադրանքների
արտանետումների չափումը. Մաս 2.
Շահագործման պայմաններում գազերի
և մասնիկների արտանետումների
չափումը:
Двигатели внутреннего сгорания
поршневые. Измерение выброса
продуктов сгорания. Часть 2. Измерение
выбросов газов и частиц в условиях
эксплуатации
Նախագծային փաստաթղթերի
համակարգ շինարարության համար.
Երկաթուղիների աշխատանքային
փաստաթղթավորման իրականացման
կանոններ
Система проектной документации для
строительства. Правила выполнения
рабочей документации
железнодорожных путей
Նռան թարմ պտուղներ. Տեխնիկական
պայմաններ
Плоды граната свежие. Технические
условия
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42. ԳՕՍՏ 30324.28-2002

ГОСТ 30324.28-2002

43. ԳՕՍՏ 31678-2012
ГОСТ 31678-2012
44. ԳՕՍՏ 31679-2012
ГОСТ 31679-2012
45. ԳՕՍՏ 31767-2012
ГОСТ 31767-2012
46. ԳՕՍՏ 31775-2012
ГОСТ 31775-2012
47. ԳՕՍՏ 32589-2013
ГОСТ 32589-2013
48. ԳՕՍՏ 32597-2013

ГОСТ 32597-2013
49. ԳՕՍՏ ԵՆ 792-1-2012

ГОСТ EN 792-1-2012

50. ԳՕՍՏ ԵՆ 12177-2013

ГОСТ EN 12177-2013

51. ԳՕՍՏ ԵՆ 13524-2012

Բժշկական էլեկտրական
արտադրանքներ. Մաս 2. Ռենտգենային
ճառագայթման և ռենտգենային
ճառագայթիչների աղբյուրների
ախտորոշիչ բլոկերի անվտանգության
մասնավոր պահանջներ
Изделия медицинские электрические.
Часть 2. Частные требования
безопасности к диагностическим блокам
источника рентгеновского излучения и
рентгеновским излучателям
Հեղուկ օծանելիքային արտադրանք.
Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ
Продукция парфюмерная жидкая.
Общие технические условия
Հեղուկ կոսմետիկական արտադրանք.
Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ
Продукция косметическая жидкая.
Общие технические условия
Ադսորբված մեղվի մայրակաթ.
Տեխնիկական պայմաններ
Молочко маточное пчелиное
адсорбированное. Технические условия
Մեղրամոմի հումք. Տեխնիկական
պայմաններ
Сырье восковое. Технические условия
Խոհարարական մթերք թռչնի մսից.
Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ
Продукты кулинарные из мяса птицы.
Общие технические условия
Պղինձ և պղնձի համաձուլվածքներ.
Նախապատրաստվածքների և
կիսապատրաստվածքների արատների
տեսակները
Медь и медные сплавы. Виды дефектов
заготовок и полуфабрикатов
Ձեռքի էլեկտրական մեքենաներ.
Անվտանգության պահանջներ. Մաս 1.
Առանց պարուրակի մասերի ամրացման
համար մեքենաներ
Машины ручные неэлектрические.
Требования безопасности. Часть 1.
Машины для крепления деталей без
резьбы
Հեղուկ նավթամթերք. Բենզին. Բենզոլի
պարունակության որոշումը
գազաքրոմատագրման մեթոդով
Нефтепродукты жидкие. Бензин.
Определение содержания бензола
газохроматографическим методом
Ավտոճանապարհների պահպանման
մեքենաներ. Անվտանգության
պահանջներ
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ГОСТ EN 13524-2012

52. ԳՕՍՏ ԵՆ 13535-2013
ГОСТ EN 13535-2013
53. ԳՕՍՏ ԵՆ 55103-12013

ГОСТ EN 55103-1-2013

54. ԳՕՍՏ IEC 60335-2-42013

ГОСТ IEC 60335-2-42013

55. ԳՕՍՏ IEC 60335-29-2013

ГОСТ IEC 60335-2-92013

56. ԳՕՍՏ IEC 60335-226-2013

ГОСТ IEC 60335-2-262013

Машины для содержания
автомобильных дорог. Требования
безопасности
Պարարտանյութեր և կրային նյութեր.
Դասակարգում
Удобрения и известковые материалы.
Классификация
Տեխնիկական միջոցների
էլեկտրամագնիսական
համատեղելիություն.
Էլեկտրամագնիսական խանգարումներ
մասնագիտական աուդիո, վիդեո,
աուդիո-վիզուալ սարքավորումներից և
հանդիսավոր արարողությունների
համար լուսային սարքերի
կառավարման սարքավորումներից
Совместимость технических средств
электромагнитная. Электромагнитные
помехи от профессиональной аудио-,
видео-, аудиовизуальной аппаратуры и
аппаратуры управления световыми
приборами для зрелищных
мероприятий. Нормы и методы
измерений
Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-4.
Քամող կենտրոնախուսակին
ներկայացվող մասնավոր պահանջներ
Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Часть 2-4.
Частные требования к отжимным
центрифугам
Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-9.
Գրիլերի, տոստերների և համանման
սննդի պատրաստման համար
դյուրակիր սարքերին ներկայացվող
մասնավոր պահանջներ
Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Часть 2-9.
Частные требования к грилям, тостерам
и аналогичным переносным приборам
для приготовления пищи
Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-26.
Ժամացույցներին ներկայացվող
մասնավոր պահանջներ
Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Часть 2-26.
Частные требования к часам
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57. ԳՕՍՏ IEC 60335-237-2012

ГОСТ IEC 60335-2-372012

58. ԳՕՍՏ IEC 60335-247-2012

ГОСТ IEC 60335-2-472012

59. ԳՕՍՏ IEC 60335-261-2013

ГОСТ IEC 60335-2-612013

60. ԳՕՍՏ IEC 60335-266-2013

ГОСТ IEC 60335-266-2013

61. ԳՕՍՏ IEC 60335-283-2013

ГОСТ IEC 60335-283-2013

62. ԳՕՍՏ IEC 60335-295-2013

Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքեր. Մաս 2-37. Հանրային սննդի
կազմակերպությունների համար
Էլեկտրական ճարպաջեռոցներին
ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ
Бытовые и аналогичные электрические
приборы. Безопасность. Часть 2-37.
Дополнительные требования к
электрическим фритюрницам для
предприятий общественного питания
Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքեր. Մաս 2-47. Հանրային սննդի
կազմակերպությունների համար
Էլեկտրական եփման կաթսաներին
ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ
Бытовые и аналогичные электрические
приборы. Безопасность. Часть 2-47.
Дополнительные требования к
электрическим варочным котлам для
предприятий общественного питания
Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքեր. Մաս 2-61. Սենյակի
կուտակային ջեռուցիչներին
ներկայացվող մասնավոր պահանջներ
Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Часть 2-61.
Частные требования к аккумуляционным
комнатным обогревателям
Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքեր. Մաս 2-66. Ջրային
մահճակալների տաքացուցիչներին
ներկայացվող մասնավոր պահանջներ
Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Часть 2-66.
Частные требования к нагревателям для
водяных кроватей
Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքեր. Մաս 2-83. Տանիքների
չորացման համար անհրաժեշտ
տաքացվող ջրթող խողովակներին
ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ
Бытовые и аналогичные электрические
приборы. Безопасность. Часть 2-83.
Дополнительные требования к
подогреваемым водостокам,
предназначенным для осушения крыш
Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքեր. Մաս 2-95. Բնակելի
տարածքում օգտագործվող ուղղահայաց
շարժվող ավտոտնակի դռների համար
սկավառակներին ներկայացվող
պահանջներ
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ГОСТ IEC 60335-2-952013

63. ԳՕՍՏ IEC 60335-2101-2013

ГОСТ IEC 60335-2101-2013
64.

ԳՕՍՏ IEC 60335-2104-2013

ГОСТ IEC 60335-2104-2013

65. ԳՕՍՏ IEC 60439-42013

ГОСТ IEC 60439-42013

66. ԳՕՍՏ IEC 60670-242013

ГОСТ IEC 60670-242013

Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Часть 2-95.
Частные требования к приводам для
вертикально движущихся гаражных
ворот, используемых в жилых зонах
Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքեր. Մաս 2-101.
Գոլորշիացուցիչներին ներկայացվող
մասնավոր պահանջներ
Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Часть 2-101.
Частные требования к испарителям
Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքեր. Մաս 2-104. Օդորակման
համակարգերի և սառնարանային
սարքավորումների համար սառնազդակ
վերականգնման և/կամ
վերաշրջանառության համար
նախատեսված սարքերին ներկայացվող
լրացուցիչ պահանջներ
Бытовые и аналогичные электрические
приборы. Безопасность. Часть 2-104.
Дополнительные требования к
устройствам, предназначенным для
восстановления и/или рециркуляции
хладагентов в оборудовании для
кондиционирования воздуха и
холодильном оборудовании
Բաշխման և հսկման ցածր լարման
լրակազմային սարքեր. Մաս 4.
Շինարարական հարքակներին
ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ
Низковольтные комплектные устройства
распределения и управления. Часть 4.
Дополнительные требования к
устройствам для строительных
площадок
Արկղեր և մասեր էլեկտրական սարքերի
համար, տեղադրված կենցաղային և
համանման ստացիոնար էլեկտրական
սարքավորումներում: Մաս 24.
Պաշտպանիչ սարքերի և այլ ցրման
ուժով էլեկտրական սարքավորումների
պատման համար մասերին
ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ
Коробки и корпусы для электрических
приборов, устанавливаемых в
стационарные электрические установки
бытового и аналогичного назначения.
Часть 24. Дополнительные требования к
корпусам для обшивки защитных
устройств и другого электрооборудования
с рассеиваемой мощностью
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67. ԳՕՍՏ IEC 61557-22013

ГОСТ IEC 61557-22013

68. ԳՕՍՏ IEC 61557-42013

ГОСТ IEC 61557-42013

69. ԳՕՍՏ IEC 61557-62013

ГОСТ IEC 61557-62013

Էլեկտրական բաշխիչ ցածր լարման
ցանցեր 1000Վ փոփոխվող և 1500Վ
հիմնական հոսանքներով:
Էլեկտրաանվտանգություն. Պաշտպանիչ
միջոցների փորձարկման, չափման կամ
հսկման համար սարքավորումներ. Մաս
2. Մեկուսացման դիմադրություն
Сети электрические распределительные
низковольтные напряжением до 1000 В
переменного тока и 1500 В постоянного
тока. Электробезопасность. Аппаратура
для испытаний, измерений или контроля
средств защиты. Часть 2.
Сопротивление изоляции
Էլեկտրական բաշխիչ ցածր լարման
ցանցեր 1000Վ փոփոխվող և 1500Վ
հիմնական հոսանքներով:
Էլեկտրաանվտանգություն. Պաշտպանիչ
միջոցների փորձարկման, չափման կամ
հսկման համար սարքավորումներ. Մաս
4. Հողակցման և համապոտենցիալ
միացումների դիմադրություն
Сети электрические распределительные
низковольтные напряжением до 1000 В
переменного тока и 1500 В постоянного
тока. Электробезопасность. Аппаратура
для испытаний, измерений или контроля
средств защиты. Часть 4.
Сопротивление заземления и
эквипотенциального соединения
Էլեկտրական բաշխիչ ցածր լարման
ցանցեր 1000Վ փոփոխվող և 1500Վ
հիմնական հոսանքներով:
Էլեկտրաանվտանգություն. Պաշտպանիչ
միջոցների փորձարկման, չափման կամ
հսկման համար սարքավորումներ. Մաս
6. Հոսանքի փոխակերպման և հոսանքի
լարման համակարգերում դիֆերենցիալ
հոսանքով կառավարվող պաշտպանիչ
սարքեր
Сети электрические распределительные
низковольтные напряжением до 1000 В
переменного тока и 1500 В постоянного
тока. Электробезопасность. Аппаратура
для испытаний, измерений или контроля
средств защиты. Часть 6. Устройства
защитные, управляемые
дифференциальным током, в ТТ и ТN
системах
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70. ԳՕՍՏ IEC 61557-72013

ГОСТ IEC 61557-72013

71. ԳՕՍՏ ԻՍՕ 61557-72013

ГОСТ ISO 3771-2013

72. ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4263-12013

ГОСТ ISO 4263-1-2013

73. ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8442-22013

ГОСТ ISO 8442-2-2013

74. ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8442-32013

ГОСТ ISO 8442-32013

Էլեկտրական բաշխիչ ցածր լարման
ցանցեր 1000Վ փոփոխվող և 1500Վ
հիմնական հոսանքներով:
Էլեկտրաանվտանգություն. Պաշտպանիչ
միջոցների փորձարկման, չափման կամ
հսկման համար սարքավորումներ. Մաս
7. Ֆազերի հետևողականության
հաջորդականությունը
Сети электрические распределительные
низковольтные напряжением до 1000 В
переменного тока и 1500 В постоянного
тока. Электробезопасность. Аппаратура
для испытаний, измерений или контроля
средств защиты. Часть 7. Порядок
следования фаз
Նավթամթերք. Ալկալիականության թվի
որոշումը քլորաթթվի
պոտենցիաչափական տիտրման
մեթոդով
Нефтепродукты. Определение щелочного
числа методом потенциометрического
титрования хлорной кислотой
Նավթ և նավթամթերք. Արգելակման
յուղերի և հեղուկների հնեցման
բնութագրիչների որոշումը. TOST-ի
մեթոդ. Մաս 1. Նավթային յուղեր
Нефть и нефтепродукты. Определение
характеристик старения ингибированных
масел и жидкостей. Метод TOST. Часть 1.
Нефтяные масла
Սննդամթերքի հետ շփվող նյութեր և
պատրաստվածքներ. Սպասք և
ճաշարանային ամանեղեն. Մաս 2.
Կոռոզիադիմացկուն պողպատից և
արծաթի ծածկույթով սպասք.
Տեխնիկական պայմաններ
Материалы и изделия, контактирующие с
пищевыми продуктами. Посуда и
приборы столовые. Часть 2. Приборы
столовые из коррозионно-стойкой стали и
с серебряным покрытием. Технические
условия
Սննդամթերքի հետ շփվող նյութեր և
պատրաստվածքներ. Սպասք և
ճաշարանային ամանեղեն. Մաս 3.
Ճաշարանային և դեկորատիվ
արծաթապատ ամանեղեն.
Տեխնիկական պայմաններ
Материалы и изделия, контактирующие с
пищевыми продуктами. Посуда и
приборы столовые. Часть 3. Посуда
столовая и декоративная посеребренная.
Технические условия
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75. ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8442-82013

ГОСТ ISO 8442-82013

76. ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-12008
ГОСТ МЭК 60335-12008
77. ԳՕՍՏ 8.617-2013

ГОСТ 8.617-2013

Սննդամթերքի հետ շփվող նյութեր և
պատրաստվածքներ. Սպասք և
ճաշարանային ամանեղեն. Մաս 8.
Ճաշարանային և դեկորատիվ արծաթից
ամանեղեն. Տեխնիկական պայմաններ
Материалы и изделия, контактирующие
с пищевыми продуктами. Посуда и
приборы столовые. Часть 8. Посуда
столовая и декоративная серебряная.
Технические условия
Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 1.
Ընդհանուր պահանջներ
Бытовые и аналогичные электрические
приборы. Безопасность. Часть 1. Общие
требования
Չափումների միասնականության
ապահովման պետական համակարգ.
Ծխախոտային ծխի գազային ֆազում
ածխածնի մոնոօքսիդի դիսպերսվող
ինֆրակարմիր (ndir) վերլուծիչները:
Ստուգման մեթոդ
Государственная система обеспечения
единства измерений. Недисперсионные
инфракрасные (ndir) анализаторы
монооксида углерода в газовой фазе
сигаретного дыма. Методика поверки
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հ/հ

1.

Ստանդարտի

Ստանդարտի

նշագիրը

անվանումը

ԳՕՍՏ 12.2.122-88

ГОСТ 12.2.122-88

2.

ԳՕՍՏ 12.2.124-90

ГОСТ 12.2.124-90

3.

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-62005

ГОСТ ИСО 4254-62005

4.

ԳՕՍՏ 10444.11-89

ГОСТ 10444.11-89

5.

ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ 121772008
ГОСТ Р ЕН 121772008

6.

ԳՕՍՏ 24099−80

ГОСТ 24099−80

Աշխատանքի անվտանգության
ստանդարտների համակարգ.
Արդյունաբերական տրակտորներ.
Անվտանգության հսկման մեթոդ
Система стандартов безопасности труда.
Тракторы промышленные. Методы контроля
безопасности
Աշխատանքի անվտանգության
ստանդարտների համակարգ. Սննդամթերքի
համար նախատեսված սարքավորումներ.
Ընդհանուր անվտանգության պահանջներ
Система стандартов безопасности труда.
Оборудование продовольственное. Общие
требования безопасности
Տրակտորներ և մեքենաներ
գյուղատնտեսական աշխատանքների և
ամտառամշակման համար. Անվտանգության
ապահովման տեխնիկական միջոցներ. Մաս
6. Սարքավորում բույսերի պաշտպանության
համար
Тракторы и машины для
сельскохозяйственных работ и лесоводства.
Технические средства обеспечения
безопасности . Ч а с т ь 6. Оборудование для
защиты растений
Սննդամթերքի և կենդանիների համար
նախատեսված կերերի մանրէաբանություն.
Մեզոֆիլ կաթնաթթվային միկրոմարմինների
հայտմաբերման և քանակի հաշվարկման
մեթոդներ
Микробиология пищевых продуктов и
кормов для животных. Методы выявления и
подсчета количества мезофильных
молочнокислых микроорганизмов
Հեղուկ նավթամթերք. Բենզին. Բենզոլի
պարունակության որոշումը
գազաքրոմատագրման մեթոդով
Жидкие нефтепродукты. Бензин.
Определение содержания бензола
газохроматографическим методом
Պայթունապաշտպան էլեկտրական
սարքավորումներ. Մաս 14.
Պայթունավտանգ տարածքների
էլեկտրակայանքներ (բացառությամբ
ստորգետնյա մշակումների)
Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 14. Электроустановки во
взрывоопасных зонах (кроме подземных
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(ԻԷԿ 60335-2-47-95)
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11.
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12.

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 603352-26-99

выработок)
Արտադրատեսակներ բժշկական
էլեկտրական. Մաս 2. Ռենտգենյան
ճառագայթման աղբյուրի ախտորոշիչ
բլոկներին և ռենտգենյան ճառագայթիչին
ներկայացվող անվտանգության մասնավոր
պահանջներ
Изделия медицинские электрические. Часть
2. Частные требования безопасности к
диагностическим блокам источника
рентгеновского излучения и рентгеновским
излучателям
Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքերի անվտանգություն. Հասարակական
սննդի ձեռնարկությունների համար
էլեկտրական կերակրակաթսաներին
ներկայացվող մասնավոր պահանջներ
Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Частные
требования к электрическим пищеварочным
котлам для предприятий общественного
питания
Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.4.
Կենտրոնախուսակներին ներկայացվող
մասնավոր պահանջներ
Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Часть 2.4. Частные
требования для центрифуг
Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքերի անվտանգություն. Գրիլներին,
տոստերներին և սննդի պատրաստման
համար համանման շարժական սարքերին
վերաբերող մասնավոր պահանջներ և
փորձարկման մեթոդներ
Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Дополнительные
требования к грилям, тостерам и
аналогичным переносным приборам для
приготовления пищи и методы испытаний
Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքերի անվտանգություն. Ընդհանուր
պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ
Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Общие требования
и методы испытаний
Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-26.
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ԳՕՍՏ IEC 60335-261-2013

ГОСТ IEC 60335-2-612011

15.

ԳՕՍՏ 27573-87
ГОСТ 27573-87

Ժամացույցներին ներկայացվող մասնավոր
պահանջներ
Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Часть 2-26.
Частные требования к часам
Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքերի անվտանգություն. Բերանի
հիգիենայի համար սարքերին վերաբերող
մասնավոր պահանջներ և փորձարկման
մեթոդներ
Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Часть 2-52.
Частные требования к приборам для гигиены
полости рта
Կենցաղային և համանման էլեկտրական
սարքեր. Մաս 2-61. Սենյակի կուտակային
ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր
պահանջներ
Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Часть 2-61.
Частные требования к аккумуляционным
комнатным обогревателям
Նռան թարմ պտուղներ. Տեխնիկական
պայմաններ
Плоды граната свежие. Технические условия
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