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ՈՐՈՇՈՒՄ 

 

Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2015 թվականի 

հոկտեմբերի 16-ի թիվ 30 որոշման մեջ նշված ծառայությունների 

ոլորտների ազատականացման ծրագրերը հաստատելու մասին 

 

«Ծառայությունների առեւտրի, հիմնադրման, գործունեության եւ ներդրումների 

իրականացման մասին» արձանագրության («Եվրասիական տնտեսական միության 

մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 42-րդ կետին 

համապատասխան եւ հաշվի առնելով Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի տրամադրած տեղեկատվությունը` Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհուրդը որոշեց. 

Հաստատել կից ներկայացվող՝ 

քաղաքացիական շինարարության օբյեկտների կառուցման 

(թունելներ, կամուրջներ, խողովակաշարեր, կապի գծեր) հետ կապված 

ընդհանուր շինարարական աշխատանքներին առնչվող ծառայությունների ոլորտի 

ազատականացման ծրագիրը, 

ինժեներական բնագավառներում կապիտալ շինարարության հատկապես 

վտանգավոր եւ տեխնիկապես բարդ օբյեկտների, ինչպես նաեւ մշակութային 

ժառանգության օբյեկտների (պատմական եւ մշակութային հուշարձաններ) 

26 դեկտեմբերի 2016 թվականի թիվ 23 քաղ. Սանկտ Պետերբուրգ 
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պահպանման հետ կապված ծառայությունների ոլորտի ազատականացման ծրագիրը,  

ինժեներական բնագավառներում ավտոմայրուղիների, փողոցների, 

ճանապարհների, երկաթուղիների, թռիչքի եւ վայրեջքի գոտիների, կամուրջների, 

վերգետնյա եւ ստորգետնյա ավտոմայրուղիների, թունելների եւ 

նավահանգիստների, ջրային ուղիների, ջրային տնտեսության կառույցների, 

մայրուղային խողովակաշարերի, կապի եւ էներգետիկ գծերի, խողովակաշարերի 

եւ մալուխների ու դրանց հետ կապված կառույցներին առնչվող համալիր 

ծառայությունների ոլորտի ազատականացման ծրագիրը, 

քաղաքաշինական նախագծման բնագավառում կապիտալ շինարարության 

հատկապես վտանգավոր եւ տեխնիկապես բարդ օբյեկտների, ինչպես նաեւ 

մշակութային ժառանգության օբյեկտների (պատմական եւ մշակութային 

հուշարձաններ) պահպանման հետ կապված ծառայությունների ոլորտի 

ազատականացման ծրագիրը, 

առանց օպերատորի՝ զբոսանավերի վարձակալության եւ լիզինգի հետ 

կապված ծառայությունների ոլորտի ազատականացման ծրագիրը,  

գովազդի բնագավառում ծառայությունների ոլորտի ազատականացման 

ծրագիրը,  

սեփական եւ վարձակալվող անշարժ գույքի հետ կապված ծառայությունների 

(բացառությամբ միջնորդների ռիելթորական ծառայությունների)ոլորտի 

ազատականացման ծրագիրը,  

գույքի գնահատման ծառայությունների ոլորտի ազատականացման 

ծրագիրը, 

ճանապարհորդական բյուրոների եւ տուրիստական գործակալությունների 

ծառայությունների (տուրօպերատորների եւ տուրիստական գործակալների 

ծառայությունների) ոլորտի ազատականացման ծրագիրը,  

պինդ օգտակար հանածոների, նավթի, գազի եւ ստորգետնյա ջրերի 
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հանքավայրերի որոնման՝ բացառությամբ դաշտային աշխատանքների, 

երկրաբանության, երկրաֆիզիկայի, երկրաքիմիայի եւ այլ գիտությունների 

բնագավառում գիտական խորհրդատվական ծառայությունների մասով 

երկրաբանական, երկրաֆիզիկական եւ այլ տեսակի հետազոտական 

աշխատանքների հետ կապված ծառայությունների ոլորտի ազատականացման 

ծրագիրը, 

ստորգետնյա մարկշեյդերական գծահանման ծառայությունների ոլորտի 

ազատականացման ծրագիրը,  

վերգետնյա մարկշեյդերական գծահանման ծառայությունների ոլորտի 

ազատականացման ծրագիրը, 

քարտեզագրության ծառայությունների ոլորտի ազատականացման 

ծրագիրը,  

եղանակի կանխատեսման եւ օդերեւութաբանության հետ կապված 

ծառայությունների ոլորտի ազատականացման ծրագիրը,  

կինոֆիլմերի եւ տեսաֆիլմերի արտադրության եւ տարածման հետ կապված 

ծառայությունների ոլորտի ազատականացման ծրագիրը,  

տեսաֆիլմերի ցուցադրման հետ կապված ծառայություններիոլորտի 

ազատականացման ծրագիրը, 

գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման եւհասարակական 

ու հումանիտար գիտությունների բնագավառում ներդրման հետ կապված 

ծառայությունների ոլորտի ազատականացման ծրագիրը,  

գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման եւ բնական 

գիտությունների բնագավառում փորձնական մշակումների ստեղծման հետ 

կապված ծառայությունների ոլորտի ազատականացման ծրագիրը: 

 

Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի անդամներ՝ 



4 

Հայաստանի 

Հանրապետությունից՝ 

Բելառուսի 

Հանրապետությունից՝

Ղազախստանի 

Հանրապետությունից՝

Ղրղզստանի 

Հանրապետությունից՝ 

Ռուսաստանի 

Դաշնությունից՝



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է 

Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 

թիվ 23 որոշմամբ 

 

ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

քաղաքացիական շինարարության օբյեկտների կառուցման (թունելներ, կամուրջներ, խողովակաշարեր, կապի 

գծեր) հետ կապված ընդհանուր շինարարական աշխատանքներին առնչվող ծառայությունների ոլորտի 

Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

I. Գործունեություն իրականացնելու թույլտվության մեխանիզմների մոտարկում  

Փուլ I. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրության վերլուծություն 

1. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 

պետությունների (այսուհետ, համապատասխանաբար՝ 

Միություն,անդամ պետություններ)՝ծառայությունների տվյալ 

ոլորտի շրջանակներում գործունեությունը կարգավորող 

2016 թվական Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով (այսուհետ՝ 

Հանձնաժողով) ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ  
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկի սահմանում 

2. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերի

դրույթների վերլուծություն հետեւյալի վերաբերյալ` 

ա) համապատասխանություն՝ «Եվրասիական տնտեսական 

միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին

(այսուհետ՝ Պայմանագիր) եւ Միության շրջանակներում 

կնքվող միջազգային պայմանագրերին, ինչպես նաեւ անդամ 

պետությունների միջեւ կնքվածեւՊայմանագրին չհակասող 

մասով կիրառվող այլ միջազգային պայմանագրերի (այդ 

թվում՝ երկկողմ) 

2017 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամպետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

բ) այն դրույթների բացահայտումը, որոնցով 

սահմանափակվում էմյուս անդամ պետությունների 

անձանց՝ տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

մատուցելու հնարավորությունը, այդ թվում՝  

սահմանափակումների, բացառումների, լրացուցիչ 

2017 թվական շինարարության, 

ինժեներական 

բնագավառների 

ծառայություններիեւ 

քաղաքաշինական 

անդամպետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

պահանջների եւ պայմանների 

բացահայտում՝Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 112 

որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական 

միության շրջանակներում սահմանափակումների, 

բացառումների, լրացուցիչ պահանջների եւ պայմանների 

անհատական ազգային ցանկերին համապատասխան 

նախագծման բնագավառի 

աշխատանքային խմբի 

(այսուհետ՝ աշխատանքային 

խումբ)որոշումներ 

պահանջների, պայմանների եւ կարգավորման այլ 

միջոցների բացահայտում 

   

Պայմանագրի, Միության շրջանակներում կնքվող 

միջազգային պայմանագրերի ու անդամ պետությունների 

օրենսդրության կիրառման ընթացքում առաջացող 

խոչընդոտների բացահայտում 

   

գ) ավելորդություն եւ անարդյունավետություն (ոչ 

միանշանակություն, հակասությունների առկայություն, 

պահանջված չլինելը, կարգավորման նպատակներին 

2017 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամպետությունների 

կառավարություններՀա

նձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

անհամապատասխանություն, կրկնօրինակում, ֆորմալ բնույթ) 

3. Ծառայությունների տվյալ ոլորտում կարգավորման 

բովանդակային համարժեքության որոշում եւ տվյալ ոլորտի 

շրջանակներում ծառայությունների մատուցման 

թույլտվությունների փոխադարձ ճանաչման 

նպատակահարմարության մասին որոշումների ընդունում 

(Ծառայությունների առեւտրի, հիմնադրման, գործունեության 

եւ ներդրումների իրականացման մասին արձանագրության 

(Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-րդ կետի հիման վրա՝ 

այդպիսի որոշումների ընդունման դեպքում անդամ 

պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցում չի 

պահանջվում, եւ սույն ծրագրի 4-9-րդ կետերը ենթակա չեն 

կատարման) 

2018 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամպետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝ անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցմանը (կարգավորման բովանդակային 

համարժեքության բացակայության դեպքում) 

4. Անդամ պետությունների օրենսդրության 2018 թվական աշխատանքային խմբի անդամպետությունների 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում միջազգային 

պայմանագրերի կնքման եւ (կամ) Միության մարմինների 

ակտերի ընդունման անհրաժեշտության, մակարդակի 

եւմիջոցների որոշում  

որոշումներ կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

5. Ծառայությունների տվյալ ոլորտում կարգավորման 

լավագույն միջազգային եւ ազգային գործելակերպի 

բացահայտում՝ ներքին կարգավորման օպտիմալ մոդելը 

որոշելու նպատակով 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամպետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

6. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում միջազգային 

պայմանագրերի կնքման կամ Միության մարմինների 

ակտերի ընդունման մասով առաջարկությունների մշակում՝ 

հաշվի առնելով սույն ծրագրի 5-րդ կետը 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

Հանձնաժողովիանդամ

պետությունների 

կառավարություններ 

7. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերի

ցանկերի սահմանում`փոփոխման, վերացման կամընդունման

ենթակա կոնկրետ դրույթների մատնանշմամբ 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամպետությունների 

կառավարություններՀա

նձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

8. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 

կողմից անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման մասին որոշման ընդունում (անդամ 

պետությունների՝ սույն ծրագրի 7-րդ կետին 

համապատասխան փոփոխման, վերացման կամ ընդունման 

ենթակա նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկերի հետ) 

2019 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույն խորհրդի որոշում անդամպետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ III. Անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցում, Միության շրջանակներում միջազգային 

պայմանագրերիմշակում ու կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի ընդունում 

9. Փոփոխությունների կատարում անդամ պետությունների 

նորմատիվ իրավական ակտերում՝ սույն ծրագրի 8-րդ կետին 

համապատասխան, Միության շրջանակներում միջազգային 

պայմանագրերի մշակում ու կնքում եւ (կամ) Միության 

մարմինների ակտերի ընդունում 

2019-2021 թվականներ անդամ պետությունների 

նորմատիվ իրավական 

ակտեր, Միության 

շրջանակներում կնքվող 

միջազգային պայմանագրեր 

եւ (կամ) Միության 

մարմինների ակտեր  

անդամպետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

10. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 2021 թվական Եվրասիականտնտեսականբա անդամպետությունների 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 112 որոշմամբ հաստատված՝

Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում 

սահմանափակումների, բացառումների, լրացուցիչ 

պահանջների եւ պայմանների անհատական ազգային 

ցանկերում փոփոխությունների կատարում՝ ծառայությունների

տվյալ ոլորտի շրջանակներում սահմանափակումները, 

բացառումները, լրացուցիչ պահանջներըեւ պայմանները 

(դրանց առկայության դեպքում) հանելու մասով  

րձրագույն խորհրդի որոշում կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարման դիտանցում  

11. Սույն ծրագրի 1-10-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում 

եւվերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ 

անգամ 

Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

ուղղված զեկույց 

Հանձնաժողով 

II. Ծառայություններ մատուցողների անձնակազմի մասնագիտական որակավորման ճանաչման ապահովում  

Փուլ I. Անդամ պետությունների օրենսդրության վերլուծություն 

12. Ծառայություններ մատուցողի անձնակազմի 2017 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող անդամպետությունների 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող այնպիսի 

պահանջների բացահայտում (աշխատանքային փորձ եւ 

ստաժ, վերապատրաստման, վերաուսուցման դասընթացներ 

անցած լինելու հանգամանքեւ այլն), որոնցով 

սահմանափակվում էայդ ծառայություններ մատուցողի՝ 

ծառայությունների տվյալ ոլորտի շրջանակներում 

գործունեություն իրականացնելու թույլտվությունը 

տեղեկատվություն կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

13. Տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

մատուցողի անձնակազմի մասնագիտական որակավորման 

բնագավառում կարգավորման բովանդակային 

համարժեքության որոշում եւ մասնագիտական 

որակավորումը հաստատող փաստաթղթերի ավտոմատ 

ճանաչման նպատակահարմարության մասին որոշումների 

ընդունում (Ծառայությունների առեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեության եւ ներդրումների իրականացման մասին 

արձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-րդ 

կետի հիման վրա՝ այդպիսի որոշումների ընդունման դեպքում

2018 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամպետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցում չի 

պահանջվում, եւ սույն ծրագրի 14-19-րդ կետերը ենթակա չեն 

կատարման) 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝ անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցմանը (կարգավորման բովանդակային 

համարժեքության բացակայության դեպքում) 

14. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում միջազգային 

պայմանագրերի կնքման եւ (կամ) Միության մարմինների 

ակտերի ընդունման անհրաժեշտության, մակարդակի 

եւմիջոցների որոշում 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 



10 

Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

15. Տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

մատուցողի անձնակազմի մասնագիտական որակավորման 

բնագավառում կարգավորման լավագույն միջազգային եւ 

ազգային գործելակերպի բացահայտում՝ ներքին 

կարգավորման օպտիմալ մոդելը որոշելու նպատակով 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամպետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

16. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում միջազգային 

պայմանագրերի կնքման կամ Միության մարմինների 

ակտերի ընդունման մասով առաջարկությունների մշակում՝ 

հաշվի առնելով սույն ծրագրի 15-րդ կետը 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամպետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

17. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերի

ցանկերի սահմանում` փոփոխման, վերացման կամ 

ընդունման ենթակա կոնկրետ դրույթների մատնանշմամբ 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամպետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

18. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 

կողմից անդամ պետությունների օրենսդրության 

2019 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույն խորհրդի որոշում 

անդամպետությունների 

կառավարություններՀա
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

ներդաշնակեցման մասին որոշման ընդունում (անդամ 

պետությունների՝սույն ծրագրի 17-րդ կետին 

համապատասխան փոփոխման, վերացման կամ ընդունման 

ենթակա նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկերի հետ) 

նձնաժողով 

Փուլ III. Անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցում, Միության շրջանակներում միջազգային 

պայմանագրերիմշակում ու կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի ընդունում 

19. Փոփոխությունների կատարում անդամ պետությունների 

նորմատիվ իրավական ակտերում՝ տվյալ ոլորտի 

շրջանակներում ծառայություններ մատուցողի անձնակազմի 

մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող 

պահանջների ներդաշնակեցման մասով՝ սույն ծրագրի 18-րդ 

կետին համապատասխան, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի մշակում ու կնքում եւ (կամ) 

Միության մարմինների ակտերի ընդունում 

2019-2021 թվականներ անդամ պետությունների 

նորմատիվ իրավական 

ակտեր, Միության 

շրջանակներում կնքվող 

միջազգային պայմանագրեր 

եւ (կամ) Միության 

մարմինների ակտեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարման դիտանցում 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

20. Սույն ծրագրի 12-19-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում 

եւվերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ 

անգամ 

Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

ուղղված զեկույց 

Հանձնաժողով 

III. Վարչական համագործակցության կազմակերպում 

21. Ծառայությունների միասնական շուկայի գործունեության

ժամանակ առաջացող ռիսկերի բնագավառների որոշում 

2017 թվական ծառայությունների 

միասնական շուկայի 

գործունեության ժամանակ 

առաջացող ռիսկերի 

բնագավառների ցանկ 

անդամպետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

22. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների միջեւ 

վարչական համագործակցության մասին համաձայնագրերի 

մշակում (այդ թվում՝ տեղեկատվության փոխանակման, 

խախտումների կանխարգելման մեխանիզմի ստեղծման, 

պատասխանատվության միջոցների կիրառման համար)՝ 

ծառայությունների միասնական շուկայի գործունեության 

ժամանակ առաջացող ռիսկերի նվազեցման նպատակով 

2017 թվական անդամ պետությունների 

իրավասու մարմինների միջեւ 

վարչական 

համագործակցության մասին 

համաձայնագրերի 

նախագծեր 

անդամպետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

23. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների միջեւ 

վարչական համագործակցության մասին համաձայնագրերի 

կնքում՝ սույն ծրագրի 21-րդ կետին համապատասխան 

որոշված բնագավառներում 

2018 թվական անդամ պետությունների 

իրավասու մարմինների միջեւ 

վարչական 

համագործակցության մասին 

համաձայնագրեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

24. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների միջեւ 

ազգային տեղեկատվական ռեսուրսներում պարունակվող 

տեղեկությունների փոխանակման կազմակերպում (դրանց 

բացակայության դեպքում՝ այդպիսի ռեսուրսների 

2019 թվական անդամ 

պետություններիտեղեկատվա

կան ռեսուրսների 

հասանելիության ապահովում, 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

ձեւավորման ապահովում), այդ թվում՝ Միության ինտեգրված 

տեղեկատվական համակարգի օգտագործման միջոցով 

փոխանակման ենթակա 

տեղեկությունների ցանկի 

համաձայնեցում 

(Հանձնաժողովի որոշում) 

25. Սույն ծրագրի 21-24-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում 

եւվերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ 

անգամ 

Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

ուղղված զեկույց 

Հանձնաժողով 

IV. Ծրագրի իրականացման եզրափակում 

26. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 

կողմից որոշման ընդունում, որով սահմանվում են անդամ 

պետությունների՝ տվյալ ոլորտի շրջանակներում 

ծառայությունների միասնական շուկայի կանոնների 

կիրառմանն առնչվողպարտավորությունները 

2021 թվական Եվրասիականտնտեսական 

բարձրագույնխորհրդի 

որոշում 

անդամպետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

27. Ծառայությունների միասնական շուկայի գործունեության

մեկնարկ 

2021 թվական 

(Ղազախստանի 

Հանրապետության 

 անդամպետությունների 

կառավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

համար՝ 2025 

թվականի հունվարի  

1-ից ոչ ուշ) 

 

-------------------------- 

 



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է 

Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 

թիվ 23 որոշմամբ 

 

ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

ինժեներական բնագավառներում կապիտալ շինարարության հատկապես վտանգավոր եւ տեխնիկապես 

բարդ օբյեկտների, ինչպես նաեւ մշակութային ժառանգության օբյեկտների (պատմական եւ մշակութային 

հուշարձաններ) պահպանման հետ կապված ծառայությունների ոլորտի  

Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

I. Գործունեություն իրականացնելու թույլտվության մեխանիզմների մոտարկում 

Փուլ I. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրության վերլուծություն 



2 

Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

1. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 

պետությունների (այսուհետ, համապատասխանաբար՝ 

Միություն, անդամ պետություններ)՝ ծառայությունների 

տվյալ ոլորտի շրջանակներում գործունեությունը 

կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկի 

սահմանում 

2. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական 

ակտերի դրույթների վերլուծություն հետեւյալի 

վերաբերյալ՝ 

2016 թվական Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով (այսուհետ՝ 

Հանձնաժողով) ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամ 

պետություններիկառավար

ություններ 

ա) համապատասխանություն՝ «Եվրասիական 

տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 

29-ի պայմանագրին (այսուհետ՝ Պայմանագիր) եւ 

Միության շրջանակներում կնքվող միջազգային 

պայմանագրերին, ինչպես նաեւ անդամ պետությունների 

միջեւ կնքված եւՊայմանագրին չհակասող մասով 

կիրառվող այլ միջազգային պայմանագրերի (այդ թվում՝ 

2017 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամպետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

երկկողմ) 

բ) այն դրույթների բացահայտումը, որոնցով 

սահմանափակվում էմյուսանդամ պետությունների 

անձանց՝ տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

մատուցելու հնարավորությունը, այդ թվում՝ 

սահմանափակումների, բացառումների, լրացուցիչ 

պահանջների եւ պայմանների 

բացահայտում՝Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 

23-ի թիվ 112 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական 

տնտեսական միության շրջանակներում 

սահմանափակումների, բացառումների, լրացուցիչ 

պահանջների եւ պայմանների անհատական ազգային

ցանկերին համապատասխան 

2017 թվական շինարարության, 

ինժեներական բնագավառների

ծառայությունների եւ 

քաղաքաշինական 

նախագծման բնագավառի 

աշխատանքային խմբի 

(այսուհետ՝ աշխատանքային 

խումբ) որոշումներ 

անդամպետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

պահանջների, պայմանների եւ կարգավորման այլ    
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

միջոցների բացահայտում 

Պայմանագրի, Միության շրջանակներում կնքվող 

միջազգային պայմանագրերի ու անդամ 

պետությունների օրենսդրության կիրառման 

ընթացքում առաջացող խոչընդոտների բացահայտում

   

գ) ավելորդություն եւ անարդյունավետություն (ոչ 

միանշանակություն, հակասությունների առկայություն, 

պահանջված չլինելը, կարգավորման նպատակներին 

անհամապատասխանություն, կրկնօրինակում, ֆորմալ 

բնույթ) 

2017 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամպետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

3. Ծառայությունների տվյալ ոլորտում կարգավորման 

բովանդակային համարժեքության որոշում եւ տվյալ 

ոլորտի շրջանակներում ծառայությունների մատուցման 

թույլտվությունների փոխադարձ ճանաչման 

նպատակահարմարության մասին որոշումների 

ընդունում(Ծառայությունների առեւտրի, հիմնադրման, 

2018 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամպետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

գործունեության եւ ներդրումների իրականացման մասին 

արձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-

րդ կետի հիման վրա՝ այդպիսի որոշումների ընդունման 

դեպքում անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցում չի պահանջվում, եւ սույն ծրագրի 4-9-րդ

կետերը ենթակա չեն կատարման) 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝ անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցմանը (կարգավորման բովանդակային 

համարժեքության բացակայության դեպքում) 

4. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման եւ (կամ) Միության 

մարմինների ակտերի ընդունման անհրաժեշտության, 

մակարդակի եւմիջոցների որոշում 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

5. Ծառայությունների տվյալ ոլորտում կարգավորման 

լավագույն միջազգային եւ ազգային գործելակերպի 

բացահայտում՝ ներքին կարգավորման օպտիմալ մոդելը 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 



6 

Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

որոշելու նպատակով Հանձնաժողով 

6. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման կամ Միության 

մարմինների ակտերի ընդունման մասով 

առաջարկությունների մշակում՝ հաշվի առնելով սույն 

ծրագրի 5-րդ կետը 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

7. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական 

ակտերի ցանկերի սահմանում` փոփոխման, վերացման 

կամ ընդունման ենթակա կոնկրետ դրույթների 

մատնանշմամբ 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

8. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 

կողմից անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման մասին որոշման ընդունում (անդամ 

պետությունների՝սույն ծրագրի 7-րդ կետին 

համապատասխան փոփոխման, վերացման կամ ընդունման

2019 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի որոշում

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

ենթակա նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկերի հետ) 

Փուլ III. Անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցում, Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի 

մշակում ու կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի ընդունում 

9. Փոփոխությունների կատարում անդամ 

պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերում՝ սույն 

ծրագրի 8-րդ կետին համապատասխան, Միության 

շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի մշակում ու 

կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի 

ընդունում 

2019 - 2021 

թվականներ 
անդամ պետությունների 

նորմատիվ իրավական ակտեր, 

Միության շրջանակներում 

կնքվող միջազգային 

պայմանագրեր եւ (կամ) 

Միության մարմինների ակտեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

10. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի

2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 112 որոշմամբ 

հաստատված՝Եվրասիական տնտեսական միության 

շրջանակներում սահմանափակումների, բացառումների, 

լրացուցիչ պահանջների եւ պայմանների անհատական 

ազգային ցանկերում փոփոխությունների կատարում՝ 

2021 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի որոշում

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

ծառայությունների տվյալ ոլորտի շրջանակներում 

սահմանափակումները, բացառումները, լրացուցիչ 

պահանջներըեւ պայմանները (դրանց առկայության 

դեպքում) հանելու մասով  

Փուլ IV. Կատարման դիտանցում 

11. Սույն ծրագրի 1-10-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում 

եւվերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ 

անգամ 

Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

ուղղված զեկույց 

Հանձնաժողով 

II. Ծառայություններ մատուցողների անձնակազմի մասնագիտական որակավորման ճանաչման ապահովում  

Փուլ I. Անդամ պետությունների օրենսդրության վերլուծություն 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

12. Ծառայություններ մատուցողի անձնակազմի 

մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող 

այնպիսի պահանջների բացահայտում (աշխատանքային 

փորձ եւ ստաժ, վերապատրաստման, վերաուսուցման 

դասընթացներ անցած լինելու հանգամանքեւ այլն), 

որոնցով սահմանափակվում էայդ ծառայություններ 

մատուցողի՝ ծառայությունների տվյալ ոլորտի 

շրջանակներում գործունեություն իրականացնելու 

թույլտվությունը 

2017 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

13. Տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

մատուցողի անձնակազմի մասնագիտական 

որակավորման բնագավառում կարգավորման 

բովանդակային համարժեքության որոշում եւ 

մասնագիտական որակավորումը հաստատող 

փաստաթղթերի ավտոմատ ճանաչման 

նպատակահարմարության մասին որոշումների ընդունում 

(Ծառայությունների առեւտրի, հիմնադրման, 

2018 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

գործունեության եւ ներդրումների իրականացման մասին 

արձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-

րդ կետի հիման վրա՝ այդպիսի որոշումների ընդունման 

դեպքում անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցում չի պահանջվում, եւ սույն ծրագրի 

14-19-րդ կետերը ենթակա չեն կատարման) 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝ անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցմանը (կարգավորման բովանդակային 

համարժեքության բացակայության դեպքում) 

14. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման եւ (կամ) Միության 

մարմինների ակտերի ընդունման անհրաժեշտության, 

մակարդակի եւմիջոցների որոշում 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

15. Տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

մատուցողի անձնակազմի մասնագիտական 

որակավորման բնագավառում կարգավորման լավագույն 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

միջազգային եւ ազգային գործելակերպի բացահայտում՝ 

ներքին կարգավորման օպտիմալ մոդելը որոշելու 

նպատակով 

Հանձնաժողով 

16. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման կամ Միության 

մարմինների ակտերի ընդունման մասով 

առաջարկությունների մշակում՝ հաշվի առնելով սույն 

ծրագրի 15-րդ կետը 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

17. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական 

ակտերի ցանկերի սահմանում` փոփոխման, վերացման 

կամ ընդունման ենթակա կոնկրետ դրույթների 

մատնանշմամբ 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

18. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 

կողմից անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման մասին որոշման ընդունում (անդամ 

2019 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի որոշում

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

պետությունների՝սույն ծրագրի 17-րդ կետին 

համապատասխան փոփոխման, վերացման կամ ընդունման

ենթակա նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկերի հետ) 

Հանձնաժողով 

Փուլ III. Անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցում, Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի 

մշակում ու կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի ընդունում 

19. Փոփոխությունների կատարում անդամ 

պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերում՝ տվյալ

ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ մատուցողի 

անձնակազմի մասնագիտական որակավորմանը 

ներկայացվող պահանջների ներդաշնակեցման մասով` 

սույն ծրագրի 18-րդ կետին համապատասխան, Միության 

շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի մշակում ու 

կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի 

ընդունում 

2019-2021 

թվականներ 

անդամ պետությունների 

նորմատիվ իրավական ակտեր, 

Միության շրջանակներում 

կնքվող միջազգային 

պայմանագրեր եւ (կամ) 

Միության մարմինների ակտեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարման դիտանցում 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

20. Սույն ծրագրի 12-19-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում 

եւվերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ 

անգամ 

Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

ուղղված զեկույց 

Հանձնաժողով 

III. Վարչական համագործակցության կազմակերպում 

21. Ծառայությունների միասնական շուկայի 

գործունեության ժամանակ առաջացող ռիսկերի 

բնագավառների որոշում 

2017 թվական ծառայությունների միասնական

շուկայի գործունեության 

ժամանակ առաջացող ռիսկերի 

բնագավառների ցանկ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

22. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների 

միջեւ վարչական համագործակցության մասին 

համաձայնագրերի մշակում (այդ թվում՝ տեղեկատվության

փոխանակման, խախտումների կանխարգելման 

մեխանիզմի ստեղծման, պատասխանատվության 

միջոցների կիրառման համար)՝ ծառայությունների 

միասնական շուկայի գործունեության ժամանակ 

2017 թվական անդամ պետությունների 

իրավասու մարմինների միջեւ 

վարչական 

համագործակցության մասին 

համաձայնագրերի նախագծեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

առաջացող ռիսկերի նվազեցման նպատակով 

23. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների 

միջեւ վարչական համագործակցության մասին 

համաձայնագրերի կնքում՝ սույն ծրագրի 21-րդ կետին 

համապատասխան որոշված բնագավառներում  

2018 թվական անդամ պետությունների 

իրավասու մարմինների միջեւ 

վարչական 

համագործակցության մասին 

համաձայնագրեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

24. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների 

միջեւ ազգային տեղեկատվական ռեսուրսներում 

պարունակվող տեղեկությունների փոխանակման 

կազմակերպում (դրանց բացակայության դեպքում՝ 

այդպիսի ռեսուրսների ձեւավորման ապահովում), այդ 

թվում՝ Միության ինտեգրված տեղեկատվական 

համակարգի օգտագործման միջոցով 

2019 թվական անդամ պետությունների 

տեղեկատվական ռեսուրսների 

հասանելիության ապահովում 

փոխանակման ենթակա 

տեղեկությունների ցանկի 

համաձայնեցում 

(Հանձնաժողովի որոշում) 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

25. Սույն ծրագրի 21-24-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում 

կիսամյակը մեկ 

անգամ 
Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

եւվերահսկողություն ուղղված զեկույց 

IV. Ծրագրի իրականացման եզրափակում 

26. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի

կողմից որոշման ընդունում, որով սահմանվում են անդամ 

պետությունների՝ տվյալ ոլորտի շրջանակներում 

ծառայությունների միասնական շուկայի կանոնների 

կիրառմանն առնչվող պարտավորությունները 

2021 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի որոշում

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

27. Ծառայությունների միասնական շուկայի 

գործունեության մեկնարկ 

2021 թվական 

(Ղազախստանի 

Հանրապետության 

համար՝ 

2025 թվականի 

հունվարի 1-ից ոչ ուշ)

 անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

 

-------------------------- 
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ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է 

Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի 2016 թվականիդեկտեմբերի 26-ի 

թիվ 23որոշմամբ 

 

ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

ինժեներական բնագավառներում ավտոմայրուղիների, փողոցների, ճանապարհների, երկաթուղիների, 

թռիչքի եւ վայրեջքի գոտիների, կամուրջների, վերգետնյա եւ ստորգետնյա ավտոմայրուղիների, թունելների 

եւ նավահանգիստների, ջրային ուղիների, ջրային տնտեսության կառույցների, մայրուղային 

խողովակաշարերի, կապի եւ էներգետիկ գծերի, խողովակաշարերիեւ մալուխների ու դրանց հետ կապված 

կառույցներինառնչվող համալիր ծառայությունների ոլորտի 

Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

I. Գործունեություն իրականացնելու թույլտվության մեխանիզմների մոտարկում 

Փուլ I. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրության վերլուծություն 

1. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 

պետությունների (այսուհետ, համապատասխանաբար՝ 

2016 թվական Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով (այսուհետ՝ 

անդամ պետությունների 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

Միություն, անդամ պետություններ)՝ ծառայությունների 

տվյալ ոլորտի շրջանակներում գործունեությունը 

կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկի 

սահմանում 

2. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական 

ակտերի դրույթների վերլուծություն հետեւյալի 

վերաբերյալ՝ 

 

Հանձնաժողով) ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

կառավարություններ 

ա) համապատասխանություն՝ «Եվրասիական 

տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի  

29-ի պայմանագրին (այսուհետ՝ Պայմանագիր) եւ 

Միության շրջանակներում կնքվող միջազգային 

պայմանագրերին, ինչպես նաեւանդամ պետությունների 

միջեւ կնքված եւՊայմանագրին չհակասող մասով 

կիրառվող այլ միջազգային պայմանագրերի(այդ թվում՝ 

երկկողմ) 

2017 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

բ) այն դրույթների բացահայտումը, որոնցով 

սահմանափակվում է մյուս անդամ պետությունների 

անձանց՝ տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

մատուցելու հնարավորությունը, այդ թվում՝ 

սահմանափակումների, բացառումների, լրացուցիչ

պահանջների եւ պայմանների 

բացահայտում՝Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի 

դեկտեմբերի 23-ի թիվ 112 որոշմամբ 

հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական 

միության շրջանակներում սահմանափակումների, 

բացառումների, լրացուցիչ պահանջների եւ 

պայմանների անհատական ազգային ցանկերին 

համապատասխան 

2017 թվական շինարարության, 

ինժեներական 

բնագավառների 

ծառայությունների եւ 

քաղաքաշինական 

նախագծման բնագավառի 

աշխատանքային խմբի 

(այսուհետ՝ աշխատանքային 

խումբ) որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

պահանջների, պայմանների եւ կարգավորման այլ 

միջոցների բացահայտում 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

 

Պայմանագրի, Միության շրջանակներում կնքվող 

միջազգային պայմանագրերի ու անդամ 

պետությունների օրենսդրության կիրառման 

ընթացքում առաջացող խոչընդոտների 

բացահայտում 

   

գ) ավելորդություն եւ անարդյունավետություն (ոչ 

միանշանակություն, հակասությունների առկայություն, 

պահանջված չլինելը, կարգավորման նպատակներին 

անհամապատասխանություն, կրկնօրինակում, ֆորմալ 

բնույթ) 

2017 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

3. Ծառայությունների տվյալ ոլորտում կարգավորման 

բովանդակային համարժեքության որոշում եւ տվյալ 

ոլորտի շրջանակներում ծառայությունների 

մատուցմանթույլտվությունների փոխադարձ ճանաչման 

նպատակահարմարության մասին որոշումների ընդունում 

2018 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

(Ծառայությունների առեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեության եւ ներդրումների իրականացման մասին 

արձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-

րդ կետի հիման վրա՝այդպիսի որոշումների ընդունման 

դեպքում անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցում չի պահանջվում, եւ սույն ծրագրի 4-9-րդ

կետերը ենթակա չեն կատարման) 

Փուլ II. Նախապատրաստում անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցմանը (կարգավորման բովանդակային 

համարժեքության բացակայության դեպքում) 

4. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման եւ (կամ) Միության 

մարմինների ակտերի ընդունման անհրաժեշտության, 

մակարդակի եւմիջոցների որոշում 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

5. Ծառայությունների տվյալ ոլորտում կարգավորման 

լավագույն միջազգային եւ ազգային գործելակերպի 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 



6 

Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

բացահայտում՝ ներքին կարգավորման օպտիմալ մոդելը 

որոշելու նպատակով 

Հանձնաժողով 

6. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման կամ Միության 

մարմինների ակտերի ընդունման մասով 

առաջարկությունների մշակում՝ հաշվի առնելով սույն 

ծրագրի 5-րդ կետը 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

7. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական 

ակտերի ցանկերի սահմանում` փոփոխման, վերացման 

կամ ընդունման ենթակա կոնկրետ դրույթների 

մատնանշմամբ 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

8. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 

կողմից անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման մասին որոշման ընդունում (անդամ 

պետությունների՝սույն ծրագրի 7-րդ կետին 

2019 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի որոշում

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

համապատասխան փոփոխման, վերացման կամ ընդունման

ենթակա նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկերի հետ) 

Փուլ III. Անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցում, Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի 

մշակում ու կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի ընդունում 

9. Փոփոխությունների կատարում անդամ 

պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերում՝ սույն 

ծրագրի 8-րդ կետին համապատասխան, Միության 

շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի մշակում ու 

կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի 

ընդունում 

2019-2021  

թվականներ 
անդամ պետությունների 

նորմատիվ իրավական ակտեր, 

Միության շրջանակներում 

կնքվող միջազգային 

պայմանագրեր եւ (կամ) 

Միության մարմինների ակտեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

10. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի

2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 112 որոշմամբ 

հաստատված`Եվրասիական տնտեսական միության 

շրջանակներում սահմանափակումների, բացառումների, 

լրացուցիչ պահանջների եւ պայմանների անհատական 

2021 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի որոշում

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

ազգային ցանկերում փոփոխությունների կատարում՝ 

ծառայությունների տվյալ ոլորտի շրջանակներում 

սահմանափակումները, բացառումները, լրացուցիչ 

պահանջներըեւ պայմանները (դրանց առկայության 

դեպքում) հանելու մասով  

Փուլ IV. Կատարման դիտանցում 

11. Սույն ծրագրի 1-10-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում 

եւվերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ 

անգամ 

Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

ուղղված զեկույց 

Հանձնաժողով 

II. Ծառայություններ մատուցողների անձնակազմի մասնագիտական որակավորման ճանաչման ապահովում 

 Փուլ I. Անդամ պետությունների օրենսդրության վերլուծություն 

12. Ծառայություններ մատուցողի անձնակազմի 

մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող 

այնպիսի պահանջների բացահայտում (աշխատանքային 

փորձ եւ ստաժ, վերապատրաստման, վերաուսուցման 

2017 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

դասընթացներ անցած լինելու հանգամանքեւ այլն), 

որոնցով սահմանափակվում էայդ ծառայություններ 

մատուցողի՝ ծառայությունների տվյալ ոլորտի 

շրջանակներում գործունեություն իրականացնելու 

թույլտվությունը 

13. Տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

մատուցողի անձնակազմի մասնագիտական 

որակավորման բնագավառում կարգավորման 

բովանդակային համարժեքության որոշում եւ 

մասնագիտական որակավորումը հաստատող 

փաստաթղթերի ավտոմատ ճանաչման 

նպատակահարմարության մասին որոշումների ընդունում 

(Ծառայությունների առեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեության եւ ներդրումների իրականացման մասին 

արձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-

րդ կետի հիման վրա՝ այդպիսի որոշումների ընդունման 

դեպքում անդամ պետությունների օրենսդրության 

2018 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

ներդաշնակեցում չի պահանջվում, եւ սույն ծրագրի 14-19-

րդ կետերը ենթակա չեն կատարման)  

Փուլ II. Նախապատրաստում՝ անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցմանը (կարգավորման բովանդակային 

համարժեքության բացակայության դեպքում) 

14. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման եւ (կամ) Միության 

մարմինների ակտերի ընդունման անհրաժեշտության, 

մակարդակի ու եղանակների որոշում 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

15. Տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

մատուցողի անձնակազմի մասնագիտական 

որակավորման բնագավառում կարգավորման լավագույն 

միջազգային եւ ազգային գործելակերպի բացահայտում՝ 

ներքին կարգավորման օպտիմալ մոդելը որոշելու 

նպատակով 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

16. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման կամ Միության 

մարմինների ակտերի ընդունման մասով 

առաջարկությունների մշակում՝ հաշվի առնելով սույն 

ծրագրի 15-րդ կետը 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

17. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական 

ակտերի ցանկերի սահմանում` փոփոխման, վերացման 

կամ ընդունման ենթակա կոնկրետ դրույթների 

մատնանշմամբ 

2018 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

18. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 

կողմից անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման մասին որոշման ընդունում (անդամ 

պետությունների՝սույն ծրագրի 17-րդ կետին 

համապատասխան փոփոխման, վերացման կամ ընդունման

ենթակա նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկերի հետ) 

2019 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի որոշում

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

Փուլ III. Անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցում, Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի մշակում ու 

կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի ընդունում 

19. Փոփոխությունների կատարում անդամ 

պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերում՝ տվյալ

ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ մատուցողի 

անձնակազմի մասնագիտական որակավորմանը 

ներկայացվող պահանջների ներդաշնակեցման մասով, 

սույն ծրագրի 18-րդ կետին համապատասխան, Միության 

շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի մշակում ու 

կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի 

ընդունում 

 

2019 - 2021 

թվականներ 

անդամ պետությունների 

նորմատիվ իրավական ակտեր, 

Միության շրջանակներում 

կնքվող միջազգային 

պայմանագրեր եւ (կամ) 

Միության մարմինների ակտեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարման դիտանցում 

20. Սույն ծրագրի 12-19-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում 

կիսամյակը մեկ 

անգամ  
Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

եւվերահսկողություն ուղղված զեկույց 

III. Վարչական համագործակցության կազմակերպում 

21. Ծառայությունների միասնական շուկայի 

գործունեության ժամանակ առաջացող ռիսկերի 

բնագավառների որոշում 

2017 թվական ծառայությունների միասնական

շուկայի գործունեության 

ժամանակ առաջացող ռիսկերի 

բնագավառների ցանկ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

22. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների 

միջեւ վարչական համագործակցության մասին 

համաձայնագրերի մշակում (այդ թվում՝ տեղեկատվության

փոխանակման, խախտումների կանխարգելման 

մեխանիզմի ստեղծման, պատասխանատվության 

միջոցների կիրառման համար)՝ ծառայությունների 

միասնական շուկայի գործունեության ժամանակ 

առաջացող ռիսկերի նվազեցման նպատակով 

2017 թվական անդամ պետությունների 

իրավասու մարմինների միջեւ 

վարչական 

համագործակցության մասին 

համաձայնագրերի նախագծեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

23. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների 2018 թվական անդամ պետությունների անդամ պետությունների 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

միջեւ վարչական համագործակցության մասին 

համաձայնագրերի կնքում՝ սույն ծրագրի 21-րդ կետին 

համապատասխան որոշված բնագավառներում 

իրավասու մարմինների միջեւ 

վարչական 

համագործակցության մասին 

համաձայնագրեր 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

24. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների 

միջեւ ազգային տեղեկատվական ռեսուրսներում 

պարունակվող տեղեկությունների փոխանակման 

կազմակերպում (դրանց բացակայության դեպքում՝ 

այդպիսի ռեսուրսների ձեւավորման ապահովում), այդ 

թվում՝ Միության ինտեգրված տեղեկատվական 

համակարգի օգտագործման միջոցով 

2019 թվական հասանելիության ապահովում՝ 

անդամ պետությունների 

տեղեկատվական 

ռեսուրսներին, փոխանակման 

ենթակա տեղեկությունների 

ցանկի համաձայնեցում 

(Հանձնաժողովի որոշում) 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

25. Սույն ծրագրի 21-24-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում 

եւվերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ 

անգամ 

Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

ուղղված զեկույց 

Հանձնաժողով 

IV. Ծրագրի իրականացման եզրափակում 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

26. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի

կողմից որոշման ընդունում, որով սահմանվում են անդամ 

պետությունների՝ տվյալ ոլորտի շրջանակներում 

ծառայությունների միասնական շուկայի կանոնների 

կիրառմանն առնչվող պարտավորությունները 

2021 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի որոշում անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

27. Ծառայությունների միասնական շուկայի 

գործունեության մեկնարկ 

2021 թվական 

(Ղազախստանի 

Հանրապետության 

համար՝ 2025 

թվականի հունվարի 1-

ից ոչ ուշ) 

 անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

 

-------------------------- 

 



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾԷ 

Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխոր

հրդի 2016 թվականիդեկտեմբերի 26-

իթիվ23որոշմամբ 

 

ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆԾՐԱԳԻՐ 

քաղաքաշինականնախագծմանբնագավառումկապիտալշինարարությանհատկապեսվտանգավորեւտեխնիկապ

եսբարդօբյեկտների, 

ինչպեսնաեւմշակութայինժառանգությանօբյեկտների(պատմականեւմշակութայինհուշարձաններ) 

պահպանմանհետկապվածծառայություններիոլորտի 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

I. Գործունեությունիրականացնելութույլտվությանմեխանիզմներիմոտարկում 

Փուլ I. Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

1.

 Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետու

թյունների (այսուհետ, 

2016 թվական Եվրասիականտնտեսականհան

ձնաժողով 

(այսուհետ՝Հանձնաժողով) 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

համապատասխանաբար՝Միություն, 

անդամպետություններ) 

ծառայություններիտվյալոլորտիշրջանակներումգործունեու

թյունըկարգավորող 

նորմատիվիրավականակտերիցանկիսահմանում 

2.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիդրույթներիվերլուծությունհետեւյալիվերաբերյալ՝ 

ուղարկվողտեղեկատվություն 

ա) համապատասխանություն՝ 

«Եվրասիականտնտեսականմիությանմասին» 2014 

թվականիմայիսի 29-իպայմանագրին 

(այսուհետ՝Պայմանագիր) եւՄիությանշրջանակներում 

կնքվող միջազգայինպայմանագրերին, 

ինչպեսնաեւանդամպետություններիմիջեւկնքվածեւՊայմ

անագրինչհակասողմասով կիրառվող 

այլմիջազգայինպայմանագրերի (այդթվում՝երկկողմ) 

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղե

կատվություն 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

բ) այնդրույթներիբացահայտումը, 

որոնցովսահմանափակվումէ մյուս 

անդամպետություններիանձանց՝տվյալոլորտիշրջանակնե

րումծառայություններմատուցելու հնարավորությունը, 

այդթվում՝ 

սահմանափակումների, բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմանների 

բացահայտում՝Եվրասիականտնտեսականբարձրագույ

նխորհրդի 2014 թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմի

ությանշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատականա

զգայինցանկերինհամապատասխան 

2017 թվական շինարարության, 

ինժեներականբնագավառների

ծառայություններիեւքաղաքաշի

նականնախագծմանբնագավա

ռիաշխատանքայինխմբի 

(այսուհետ՝աշխատանքայինխու

մբ) որոշումներ 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

պահանջների, 

պայմաններիեւկարգավորմանայլմիջոցների 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

բացահայտում 

Պայմանագրի, Միությանշրջանակներում կնքվող 

միջազգայինպայմանագրերիուանդամպետություններ

իօրենսդրությանկիրառմանընթացքումառաջացողխոչ

ընդոտների բացահայտում 

   

գ) ավելորդությունեւանարդյունավետություն 

(ոչմիանշանակություն, հակասությունների առկայություն, 

պահանջված չլինելը, 

կարգավորմաննպատակներինանհամապատասխանությո

ւն, կրկնօրինակում, ֆորմալբնույթ): 

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղե

կատվություն 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

3.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանբո

վանդակայինհամարժեքությանորոշումեւտվյալոլորտիշրջ

անակներումծառայություններիմատուցմանթույլտվություն

ներիփոխադարձճանաչմաննպատակահարմարությանմա

2018 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղե

կատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշումն

եր 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

սինորոշումներիընդունում (Ծառայություններիառեւտրի, 

հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինար

ձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-

րդկետիհիմանվրա՝այդպիսիորոշումներիընդունմանդեպք

ումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցո

ւմչիպահանջվում,եւսույնծրագրի 4-9-

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

(կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքության բացակայությանդեպքում) 

4.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտությ

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշումն

եր 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

ան, մակարդակիեւմիջոցներիորոշում 

5.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանլա

վագույնմիջազգայինեւազգայինգործելակերպիբացահայտ

ում՝ներքինկարգավորմանօպտիմալմոդելըորոշելունպատ

ակով 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշումն

եր 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

6.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմասո

վառաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծրագր

ի 5-րդկետը 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշումն

եր 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

7.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշումն

եր 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթներիմա

տնանշմամբ 

Հանձնաժողով 

8.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 7-

րդկետինհամապատասխանփոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավական

ակտերիցանկերիհետ) 

2019 թվական Եվրասիականտնտեսականբար

ձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակում 

ու կնքումեւ (կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

9.

 Փոփոխություններիկատարումանդամպետությունն

երինորմատիվիրավականակտերում՝ սույնծրագրի 8-

րդկետինհամապատասխան, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշ

ակումեւկնքումեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

2019-2021 թվականներանդամպետություններինորմա

տիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներում 

կնքվող 

միջազգայինպայմանագրերեւ 

(կամ) 

Միությանմարմիններիակտեր 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

10. Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի 

2014 թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմիությ

անշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատականազգ

այինցանկերումփոփոխություններիկատարում՝ծառայությո

ւններիտվյալոլորտիշրջանակներումսահմանափակումներ

ը, բացառումները, լրացուցիչպահանջներըեւպայմանները 

2021 թվական Եվրասիականտնտեսականբար

ձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

(դրանցառկայությանդեպքում) հանելումասով 

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 

11. Սույնծրագրի 1-10 

կետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմանդ

իտանցումեւվերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ 

անգամ 

Եվրասիականտնտեսականբար

ձրագույնխորհրդինուղղվածզեկ

ույց 

Հանձնաժողով 

II. Ծառայություններմատուցողներիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանճանաչմանապահովում 

Փուլ I. Անդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

12.

 Ծառայություններմատուցողիանձնակազմիմասնագ

իտականորակավորմանըներկայացվողայնպիսիպահանջ

ներիբացահայտում (աշխատանքայինփորձեւստաժ, 

վերապատրաստման, 

վերաուսուցմանդասընթացներանցած լինելու 

հանգամանքեւայլն), որոնցովսահմանափակվում է 

այդծառայություններմատուցողի՝ծառայություններիտվյալո

լորտիշրջանակներումգործունեությունիրականացնելութույ

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղե

կատվություն 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

լտվությունը 

13.

 Տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատո

ւցողիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանբնագ

ավառումկարգավորմանբովանդակայինհամարժեքության

որոշումեւմասնագիտականորակավորումը հաստատող 

փաստաթղթերիավտոմատճանաչմաննպատակահարմար

ությանմասինորոշումներիընդունում 

(Ծառայություններիառեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինար

ձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-

րդկետիհիմանվրա՝այդպիսիորոշումներիընդունմանդեպք

ումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցո

ւմչիպահանջվում,եւսույնծրագրի 14-19-

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

2018 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղե

կատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշումն

եր 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

(կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքության բացակայության դեպքում) 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

14.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտությ

ան, մակարդակիեւմիջոցներիորոշում 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշումն

եր 
անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

15.

 Տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատո

ւցողիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանբնագ

ավառումկարգավորմանլավագույնմիջազգայինեւազգային

գործելակերպիբացահայտում՝ներքինկարգավորմանօպտ

իմալմոդելըորոշելունպատակով 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշումն

եր 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

16.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշումն

եր 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմասո

վառաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծրագր

ի 15-րդկետը 

 

Հանձնաժողով 

17.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթներիմա

տնանշմամբ 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշումն

եր 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

18.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 17-

րդկետինհամապատասխանփոփոխման, 

2019 թվական Եվրասիականտնտեսականբար

ձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավական

ակտերիցանկերիհետ) 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակումեւկնքումեւ (կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

19.

 Փոփոխություններիկատարումանդամպետությունն

երինորմատիվիրավականակտերում՝տվյալոլորտիշրջանա

կներումծառայություններմատուցողիանձնակազմիմասնա

գիտականորակավորմանըներկայացվողպահանջներիներ

դաշնակեցմանմասով՝ սույնծրագրի 18-

րդկետինհամապատասխան, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշ

ակումուկնքումեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

2019-2021 թվականներանդամպետություններինորմա

տիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներում 

կնքվող 

միջազգայինպայմանագրերեւ 

(կամ) 

Միությանմարմիններիակտեր 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

20. Սույնծրագրի 12-19 

կետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմանդ

իտանցումեւվերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ 

անգամ 

Եվրասիականտնտեսականբար

ձրագույնխորհրդինուղղվածզեկ

ույց 

Հանձնաժողով 

III. Վարչականհամագործակցությանկազմակերպում 

21.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեութ

յանժամանակառաջացողռիսկերիբնագավառներիորոշում

2017 թվական ծառայություններիմիասնականշ

ուկայիգործունեությանժամանա

կառաջացողռիսկերիբնագավա

ռներիցանկ 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

22.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջե

ւվարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագրեր

իմշակում (այդթվում՝տեղեկատվությանփոխանակման, 

խախտումներիկանխարգելմանմեխանիզմիստեղծման, 

պատասխանատվությանմիջոցներիկիրառման 

համար)՝ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեու

թյանժամանակառաջացողռիսկերինվազեցմաննպատակո

2017 թվական անդամպետություններիիրավա

սումարմիններիմիջեւվարչակա

նհամագործակցությանմասինհ

ամաձայնագրերինախագծեր 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

վ 

23.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջե

ւվարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագրեր

իկնքում՝սույնծրագրի 21-

րդկետինհամապատասխանորոշվածբնագավառներում 

2018 թվական 
անդամպետություններիիրավա

սումարմիններիմիջեւվարչակա

նհամագործակցությանմասինհ

ամաձայնագրեր 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

24.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջե

ւազգայինտեղեկատվականռեսուրսներումպարունակվողտ

եղեկություններիփոխանակմանկազմակերպում 

(դրանցբացակայությանդեպքում՝այդպիսիռեսուրսներիձեւ

ավորմանապահովում), 

այդթվում՝Միությանինտեգրվածտեղեկատվականհամակ

արգիօգտագործմանմիջոցով 

2019 թվական 
անդամպետություններիտեղեկ

ատվականռեսուրսներիհասան

ելիությանապահովում, 

փոխանակմանենթակատեղեկո

ւթյուններիցանկիհամաձայնեցո

ւմ (Հանձնաժողովիորոշում) 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

25. Սույնծրագրի 21-24 

կետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմանդ

կիսամյակը մեկ 

անգամ 
Եվրասիականտնտեսականբար

ձրագույնխորհրդինուղղվածզեկ

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

իտանցումեւվերահսկողություն ույց 

IV. Ծրագրիիրականացմանեզրափակում 

26.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցորոշմանընդունում, 

որովսահմանվումենանդամպետությունների՝տվյալոլորտի

շրջանակներումծառայություններիմիասնականշուկայիկա

նոններիկիրառմանն առնչվող պարտավորությունները 

2021 թվական Եվրասիականտնտեսականբար

ձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

27.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեութ

յանմեկնարկ 

2021 թվական 

(ՂազախստանիՀանր

ապետությանհամար՝2

025 թվականիհունվար

ի 1-իցոչուշ) 

 անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

 

-------------------------- 
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ՀԱՍՏԱՏՎԱԾԷ 

Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխո

րհրդի 2016 թվականիդեկտեմբերի 26-

իթիվ23որոշմամբ 

 

ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆԾՐԱԳԻՐ 

առանցօպերատորի՝զբոսանավերիվարձակալությանեւլիզինգիհետկապվածծառայություններիոլորտի 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետ

ը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

I. Գործունեությունիրականացնելութույլտվությանմեխանիզմներիմոտարկում 

Փուլ I. Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

1.

 Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետու

թյունների (այսուհետ, 

համապատասխանաբար՝Միություն, 

2016 թվական Եվրասիականտնտեսականհան

ձնաժողով 

(այսուհետ՝Հանձնաժողով) 

ուղարկվողտեղեկատվություն 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 



2 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետ

ը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

անդամպետություններ)` 

ծառայություններիտվյալոլորտիշրջանակներումգործունեո

ւթյունըկարգավորող 

նորմատիվիրավականակտերիցանկիսահմանում 

2.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիդրույթներիվերլուծությունհետեւյալիվերաբերյալ՝ 

ա) համապատասխանություն՝ 

«Եվրասիականտնտեսականմիությանմասին» 2014 

թվականիմայիսի 29-իպայմանագրին 

(այսուհետ՝Պայմանագիր) 

եւՄիությանշրջանակներումկնքվողմիջազգայինպայման

ագրերին, 

ինչպեսնաեւանդամպետություններիմիջեւկնքվածեւՊայմ

անագրինչհակասողմասով կիրառվող 

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղե

կատվություն 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 



3 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետ

ը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

այլմիջազգայինպայմանագրերի (այդթվում՝երկկողմ) 

բ) այնդրույթներիբացահայտումը, 

որոնցովսահմանափակվում է մյուս 

անդամպետություններիանձանց՝տվյալոլորտիշրջանակնե

րումծառայություններմատուցելու հնարավորությունը, 

այդթվում՝ 

սահմանափակումների, բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմանների 

բացահայտում՝Եվրասիականտնտեսականբարձրագու

յնխորհրդի 2014 թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմ

իությանշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատական

ազգայինցանկերինհամապատասխան 

2017 թվական առանցօպերատորի՝զբոսանավ

երիվարձակալությանեւլիզինգի

բնագավառումաշխատանքային

խմբի(այսուհետ՝աշխատանքայ

ինխումբ) որոշումներ 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 



4 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետ

ը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

պահանջների, 

պայմաններիեւկարգավորմանայլմիջոցների 

բացահայտում 

   

Պայմանագրի, Միությանշրջանակներում կնքվող 

միջազգայինպայմանագրերիեւանդամպետություններ

իօրենսդրությանկիրառմանընթացքումառաջացողխոչ

ընդոտների բացահայտում 

   

գ) ավելորդությունեւանարդյունավետություն 

(ոչ միանշանակություն, հակասությունների առկայություն, 

պահանջված չլինելը, 

կարգավորմաննպատակներինանհամապատասխանությ

ուն, կրկնօրինակում, ֆորմալբնույթ) 

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղե

կատվություն անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

3.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանբ

ովանդակայինհամարժեքությանորոշումեւտվյալոլորտիշր

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղե

կատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշումն

անդամպետություններիկ

առավարություններ 



5 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետ

ը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

ջանակներումծառայություններիմատուցմանթույլտվությու

ններիփոխադարձճանաչմաննպատակահարմարությանմ

ասինորոշումներիընդունում (Ծառայություններիառեւտրի, 

հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինար

ձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված)  

54-

րդկետիհիմանվրա՝այդպիսիորոշումներիընդունմանդեպք

ումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեց

ումչիպահանջվում, եւսույնծրագրի 4-9-

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

 

եր Հանձնաժողով 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

(կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքության բացակայության դեպքում) 



6 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետ

ը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

4.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտու

թյան, մակարդակիեւմիջոցներիորոշում 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշումն

եր 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

5.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանլա

վագույնմիջազգայինեւազգայինգործելակերպիբացահայ

տում՝ներքինկարգավորմանօպտիմալմոդելըորոշելունպա

տակով 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշումն

եր 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

6.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշումն

եր 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 



7 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետ

ը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմասո

վառաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծրագ

րի 5-րդկետը 

7.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթներիմ

ատնանշմամբ 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշումն

եր 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

8.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 7-

րդկետինհամապատասխանփոփոխման, 

2018 թվական Եվրասիականտնտեսականբար

ձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 



8 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետ

ը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավական

ակտերիցանկերիհետ) 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակումեւկնքումեւ (կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

9.

 Փոփոխություններիկատարումանդամպետությունն

երինորմատիվիրավականակտերում՝ սույնծրագրի 8-

րդկետինհամապատասխան, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշ

ակումուկնքումեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

2018-2019 

թվականներ 

անդամպետություններինորմա

տիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներում 

կնքվող 

միջազգայինպայմանագրերեւ 

(կամ) 

Միությանմարմիններիակտեր 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 



9 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետ

ը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

10. Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի 

2014 թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմիութ

յանշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատականազգ

այինցանկերումփոփոխություններիկատարում՝ծառայությ

ուններիտվյալոլորտիշրջանակներումսահմանափակումնե

րը, բացառումները, 

լրացուցիչպահանջներըեւպայմանները 

(դրանցառկայությանդեպքում) հանելումասով 

2019 թվական Եվրասիականտնտեսականբար

ձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 

11. Սույնծրագրի 1-10-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմ

անդիտանցումեւվերահսկողություն 

կիսամյակըմեկ 

անգամ 

Եվրասիականտնտեսականբար

ձրագույնխորհրդինուղղվածզեկ

ույց 

Հանձնաժողով 



10 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետ

ը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

II. Ծառայություններմատուցողներիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանճանաչմանապահովում 

Փուլ I. Անդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

12.

 Ծառայություններմատուցողիանձնակազմիմասնա

գիտականորակավորմանըներկայացվող 

այնպիսիպահանջներիբացահայտում 

(աշխատանքայինփորձեւստաժ, վերապատրաստման, 

վերաուսուցմանդասընթացներանցած լինելու 

հանգամանքեւայլն), որոնցովսահմանափակվում է 

այդծառայություններմատուցողի՝ծառայություններիտվյալ

ոլորտիշրջանակներումգործունեությունիրականացնելութ

ույլտվությունը 

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղե

կատվություն 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

13. Տվյալոլորտիշրջանակներում 

ծառայություններմատուցողիանձնակազմիմասնագիտակ

անորակավորմանբնագավառումկարգավորմանբովանդ

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղե

կատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշումն

անդամպետություններիկ

առավարություններ 



11 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետ

ը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

ակայինհամարժեքությանորոշումեւմասնագիտականորա

կավորումըհաստատողփաստաթղթերիավտոմատճանաչ

մաննպատակահարմարությանմասինորոշումներիընդուն

ում (Ծառայություններիառեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինար

ձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված)  

54-

րդկետիհիմանվրա՝այդպիսիորոշումներիընդունմանդեպք

ումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեց

ումչիպահանջվում, եւսույնծրագրի 14-19-

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

եր Հանձնաժողով 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

(կարգավորմանբովանդակայինանհամարժեքությանդեպքում) 

14.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշումն

եր 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 



12 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետ

ը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտու

թյան, մակարդակիեւմիջոցներիորոշում 

Հանձնաժողով 

15. Տվյալոլորտիշրջանակներում 

ծառայություններմատուցողիանձնակազմիմասնագիտակ

անորակավորմանբնագավառումկարգավորմանլավագույ

նմիջազգայինեւազգայինգործելակերպիբացահայտում՝նե

րքինկարգավորմանօպտիմալմոդելըորոշելունպատակով 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշումն

եր 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

16.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմասո

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշումն

եր 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 



13 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետ

ը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

վառաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծրագ

րի 15-րդկետը 

17.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթներիմ

ատնանշմամբ 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշումն

եր անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

18.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 17-

րդկետինհամապատասխանփոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավական

ակտերիցանկերիհետ) 

2018 թվական Եվրասիականտնտեսականբար

ձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 



14 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետ

ը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակումուկնքումեւ 

(կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

19. Փոփոխություններիկատարում 

անդամպետություններինորմատիվիրավականակտերում՝

տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատուցողի

անձնակազմիմասնագիտականորակավորմանըներկայա

ցվողպահանջների ներդաշնակեցման մասով` 

սույնծրագրի 18-

րդկետինհամապատասխան,Միությանշրջանակներումմի

ջազգայինպայմանագրերիմշակում ու կնքումեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

2018-2019 

թվականներ 

անդամպետություններինորմա

տիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներումկնքվո

ղմիջազգայինպայմանագրերեւ 

(կամ) 

Միությանմարմիններիակտեր 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

    

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 

20. Սույնծրագրի 12-19-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմ

կիսամյակը մեկ Եվրասիականտնտեսականբար

ձրագույնխորհրդինուղղվածզեկ

Հանձնաժողով 



15 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետ

ը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

անդիտանցումեւվերահսկողություն անգամ ույց 

III. Վարչականհամագործակցությանկազմակերպում 

21.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեու

թյանժամանակառաջացողռիսկերիբնագավառներիորոշո

ւմ 

2017 թվական ծառայություններիմիասնականշ

ուկայիգործունեությանժամանա

կառաջացողռիսկերիբնագավա

ռներիցանկ 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

22.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

եւվարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագր

երիմշակում (այդթվում՝տեղեկատվությանփոխանակման, 

խախտումներիկանխարգելմանմեխանիզմիստեղծման, 

պատասխանատվությանմիջոցներիկիրառմանհամար)՝ծ

առայություններիմիասնականշուկայիգործունեությանժամ

անակառաջացողռիսկերինվազեցմաննպատակով 

2017-2018 թվականներանդամպետություններիիրավա

սումարմիններիմիջեւվարչակա

նհամագործակցությանմասինհ

ամաձայնագրերինախագծեր 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետ

ը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

23.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

եւվարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագր

երիկնքում՝սույնծրագրի 21-

րդկետինհամապատասխանորոշվածբնագավառներում 

2017-2018 թվականներանդամպետություններիիրավա

սումարմիններիմիջեւվարչակա

նհամագործակցությանմասինհ

ամաձայնագրեր 

 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

24.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

եւազգայինտեղեկատվականռեսուրսներումպարունակվող

տեղեկություններիփոխանակմանկազմակերպում 

(դրանցբացակայությանդեպքում՝այդպիսիռեսուրսներիձե

ւավորմանապահովում), 

այդթվում՝Միությանինտեգրվածտեղեկատվականհամակ

արգիօգտագործմանմիջոցով 

2017-2018 թվականներանդամպետություններիտեղեկ

ատվականռեսուրսներիհասան

ելիությանապահովում, 

փոխանակմանենթակատեղեկո

ւթյուններիցանկիհամաձայնեցո

ւմ (Հանձնաժողովիորոշում) 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

25. Սույնծրագրի 21-24-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումների 

կիսամյակը մեկ 

անգամ 
Եվրասիականտնտեսականբար

ձրագույնխորհրդինուղղվածզեկ

Հանձնաժողով 



17 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետ

ը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

իրականացման դիտանցումեւվերահսկողություն ույց 

IV. Ծրագրիիրականացմանեզրափակում 

26.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցորոշմանընդունում, 

որովսահմանվումենանդամպետությունների՝տվյալոլորտի

շրջանակներումծառայություններիմիասնականշուկայիկա

նոններիկիրառմանն առնչվողպարտավորությունները 

2019 թվական Եվրասիականտնտեսականբար

ձրագույնխորհրդիորոշում անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

27.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեու

թյանմեկնարկ 

2019 թվական 

 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

 

-------------------------- 

 



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾԷ 

Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխո

րհրդի 2016 թվականիդեկտեմբերի 26-

իթիվ23 որոշմամբ 

 

ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆԾՐԱԳԻՐ 

գովազդիբնագավառումծառայություններիոլորտի 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

I. Գործունեությունիրականացնելութույլտվությանմեխանիզմներիմոտարկում 

Փուլ I. Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

1.

 Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետո

ւթյունների (այսուհետ, 

համապատասխանաբար՝Միություն, 

2016 թվական Եվրասիականտնտեսականհ

անձնաժողով 

(այսուհետ՝Հանձնաժողով) 

ուղարկվողտեղեկատվություն 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 



2 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

անդամպետություններ)՝ 

ծառայություններիտվյալոլորտիշրջանակներումգործունե

ությունըկարգավորող 

նորմատիվիրավականակտերիցանկիսահմանում 

2.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակ

տերիդրույթներիվերլուծությունհետեւյալիվերաբերյալ՝ 

ա) համապատասխանություն՝ 

«Եվրասիականտնտեսականմիությանմասին» 2014 

թվականիմայիսի 29-իպայմանագրին 

(այսուհետ՝Պայմանագիր) 

եւՄիությանշրջանակներումկնքվողմիջազգայինպայման

ագրերին, 

ինչպեսնաեւանդամպետություններիմիջեւկնքվածեւՊայմ

անագրինչհակասողմասով կիրառվող 

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղ

եկատվություն 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 



3 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

այլմիջազգայինպայմանագրերի (այդթվում՝երկկողմ)  

բ) այնդրույթներիբացահայտումը, 

որոնցովսահմանափակվումէ 

մյուսանդամպետություններիանձանց՝տվյալոլորտիշրջան

ակներումծառայություններմատուցելու 

հնարավորությունը, այդթվում՝ 

սահմանափակումների, բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմանների՝Եվրասիական

տնտեսականբարձրագույնխորհրդի 2014 

թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմ

իությանշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատական

ազգայինցանկերինհամապատասխան 

2017 թվական գովազդիբնագավառումաշխա

տանքայինխմբի(այսուհետ՝աշ

խատանքայինխումբ) 

որոշումներ 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 



4 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

պահանջների, 

պայմաններիեւկարգավորմանայլմիջոցների 

բացահայտում 

 

   

Պայմանագրի, Միությանշրջանակներում կնքվող 

միջազգայինպայմանագրերիեւանդամպետություննե

րիօրենսդրությանկիրառմանընթացքումառաջացողխ

ոչընդոտների բացահայտում 

   

գ) ավելորդությունեւանարդյունավետություն 

(ոչմիանշանակություն, հակասությունների 

առկայություն, պահանջված չլինելը, 

կարգավորմաննպատակներինանհամապատասխանությ

ուն, կրկնօրինակում, ֆորմալբնույթ) 

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղ

եկատվություն անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

3.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանբ

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղ

եկատվություն, 

անդամպետություններիկ



5 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

ովանդակայինհամարժեքությանորոշումեւտվյալոլորտիշ

րջանակներումծառայություններիմատուցմանթույլտվությ

ուններիփոխադարձճանաչմաննպատակահարմարությա

նմասինորոշումներիընդունում 

(Ծառայություններիառեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինա

րձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-

րդկետիհիմանվրա՝այդպիսիորոշումներիընդունմանդեպ

քումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակե

ցումչիպահանջվում,եւսույնծրագրի 4-9-

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

(կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքության բացակայության դեպքում) 

4.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնա

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 



6 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

կեցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկ

նքմանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտու

թյան, մակարդակիեւմիջոցներիորոշում 

 

Հանձնաժողով 

5.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանլ

ավագույնմիջազգայինեւազգայինգործելակերպիբացահ

այտում՝ներքինկարգավորմանօպտիմալմոդելըորոշելուն

պատակով 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

6.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնա

կեցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկ

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 



7 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

նքմանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմա

սովառաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծր

ագրի 5-րդկետը 

7.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակ

տերիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթներիմ

ատնանշմամբ 

 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

8.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի

կողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշն

ակեցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 7-

րդկետինհամապատասխանփոփոխման, 

2018 թվական 

Եվրասիականտնտեսականբ

արձրագույնխորհրդիորոշում 
անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 



8 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավակա

նակտերիցանկերիհետ) 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակում ու կնքումեւ (կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

9. Փոփոխություններիկատարում 

անդամպետություններինորմատիվիրավականակտերում

՝սույնծրագրի 8-

րդկետինհամապատասխան,Միությանշրջանակներումմ

իջազգայինպայմանագրերիմշակում ու կնքումեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

2018 թվական անդամպետություններինորմ

ատիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներում 

կնքվող 

միջազգայինպայմանագրերեւ 

(կամ) 

Միությանմարմիններիակտեր

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

10. Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի 

2014 թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմիու

թյանշրջանակներումսահմանափակումների, 

2018 թվական Եվրասիականտնտեսականբ

արձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 



9 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատականազգ

այինցանկերումփոփոխություններիկատարում՝ծառայությ

ուններիտվյալոլորտիշրջանակներումսահմանափակումն

երը, բացառումները, 

լրացուցիչպահանջներըեւպայմանները 

(դրանցառկայությանդեպքում) հանելու մասով 

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 

11. Սույնծրագրի 1-10-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմ

անդիտանցումեւվերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ անգամ Եվրասիականտնտեսականբ

արձրագույնխորհրդինուղղվ

ածզեկույց 

 

Հանձնաժողով 

II. Ծառայություններմատուցողներիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանճանաչմանապահովում 

Փուլ I. Անդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 



10 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

12.

 Ծառայություններմատուցողիանձնակազմիմասնա

գիտականորակավորմանըներկայացվող այնպիսի 

պահանջներիբացահայտում 

(աշխատանքայինփորձեւստաժ, վերապատրաստման, 

վերաուսուցմանդասընթացներանցած լինելու 

հանգամանքեւայլն), որոնցովսահմանափակվում է այդ 

ծառայություններմատուցողի՝ծառայություններիտվյալոլո

րտիշրջանակներումգործունեությունիրականացնելութույլ

տվությունը 

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղ

եկատվություն 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

13. Տվյալոլորտիշրջանակներում 

ծառայություններմատուցողիանձնակազմիմասնագիտակ

անորակավորմանբնագավառումկարգավորմանբովանդ

ակայինհամարժեքությանորոշումեւմասնագիտականորա

կավորումըհաստատողփաստաթղթերիավտոմատճանաչ

մաննպատակահարմարությանմասինորոշումներիընդուն

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղ

եկատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 



11 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

ում (Ծառայություններիառեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինա

րձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-

րդկետիհիմանվրա՝այդպիսիորոշումներիընդունմանդեպ

քումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակե

ցումչիպահանջվում, եւսույնծրագրի 14-19-

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

Փուլ II. Նախապատրաստումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

 (կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքության բացակայության դեպքում) 

14.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնա

կեցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկ

նքմանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտու

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

թյան, մակարդակիեւմիջոցներիորոշում 

15.

 Տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատ

ուցողիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանբն

ագավառումկարգավորմանլավագույնմիջազգայինեւազգ

այինգործելակերպիբացահայտում՝ներքինկարգավորմա

նօպտիմալմոդելըորոշելունպատակով 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

16.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնա

կեցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկ

նքմանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմա

սովառաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծր

ագրի 15-րդկետը 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

17. 2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում անդամպետություններիկ
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Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակ

տերիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթներիմ

ատնանշմամբ 

ներ առավարություններ 

Հանձնաժողով 

18.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի

կողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշն

ակեցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 17-

րդկետինհամապատասխանփոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավակա

նակտերիցանկերիհետ) 

2018 թվական Եվրասիականտնտեսականբ

արձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակում ու 

կնքումեւ (կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

19. Փոփոխությունների 2018 թվական անդամպետություններինորմ անդամպետություններիկ
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Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

կատարումանդամպետություններինորմատիվիրավակա

նակտերում՝տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություննե

րմատուցողիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմ

անըներկայացվողպահանջներիներդաշնակեցմանմասո

վ՝ սույնծրագրի 18-րդկետինհամապատասխան, 

Միությանշրջանակներում 

միջազգայինպայմանագրերիմշակում ու կնքումեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

ատիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներում 

կնքվող 

միջազգայինպայմանագրերեւ 

(կամ) 

Միությանմարմիններիակտեր

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 

20. Սույնծրագրի 12-19-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմ

ան դիտանցումեւվերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ անգամ Եվրասիականտնտեսականբ

արձրագույնխորհրդինուղղվա

ծզեկույց 

Հանձնաժողով 

III. Վարչականհամագործակցությանկազմակերպում 

21.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեու

2017 թվական ծառայություններիմիասնակա

նշուկայիգործունեությանժամ

անդամպետություններիկ



15 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

թյանժամանակառաջացողռիսկերիբնագավառներիորոշ

ում 

անակառաջացողռիսկերիբնա

գավառներիցանկ 

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

22.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

եւվարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագր

երիմշակում 

(այդթվում՝տեղեկատվությանփոխանակման, 

խախտումներիկանխարգելմանմեխանիզմիստեղծման, 

պատասխանատվությանմիջոցներիկիրառմանհամար)՝ծ

առայություններիմիասնականշուկայիգործունեությանժա

մանակառաջացողռիսկերինվազեցմաննպատակով 

2017-2018 թվականներ անդամպետություններիիրավ

ասումարմիններիմիջեւվարչա

կանհամագործակցությանմա

սինհամաձայնագրերինախագ

ծեր 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

23.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

եւվարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագր

երիկնքում՝սույնծրագրի 21-

2017-2018 թվականներ անդամպետություններիիրավ

ասումարմիններիմիջեւվարչա

կանհամագործակցությանմա

սինհամաձայնագրեր 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

րդկետինհամապատասխանորոշվածբնագավառներում 

24.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

եւազգայինտեղեկատվականռեսուրսներումպարունակվո

ղտեղեկություններիփոխանակմանկազմակերպում 

(դրանցբացակայությանդեպքում՝այդպիսիռեսուրսներիձ

եւավորմանապահովում), 

այդթվում՝Միությանինտեգրվածտեղեկատվականհամակ

արգիօգտագործմանմիջոցով 

2017-2018 թվականներ անդամպետություններիտեղե

կատվականռեսուրսներիհաս

անելիությանապահովում, 

փոխանակմանենթակատեղեկ

ություններիցանկիհամաձայնե

ցում(Հանձնաժողովիորոշում) 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

25. Սույնծրագրի 21-24-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմ

անդիտանցումեւվերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ անգամ Եվրասիականտնտեսականբ

արձրագույնխորհրդինուղղվա

ծզեկույց 

Հանձնաժողով 

IV. Ծրագրիիրականացմանեզրափակում 

26.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի

կողմիցորոշմանընդունում, որովսահմանվում 

2018 թվական Եվրասիականտնտեսականբ

արձրագույնխորհրդիորոշում 
անդամպետություններիկ

առավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

ենանդամպետությունների՝տվյալոլորտիշրջանակներումծ

առայություններիմիասնականշուկայիկանոններիկիրառմ

անն առնչվողպարտավորությունները 

Հանձնաժողով 

27.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեու

թյանմեկնարկ 

2020 

թվականիհունվարի 1-

իցոչուշ 

 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

 

-------------------------- 

 



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾԷ 

Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխոր

հրդի 2016 թվականիդեկտեմբերի 26-

իթիվ23որոշմամբ 

 

ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆԾՐԱԳԻՐ 

սեփականեւվարձակալվողանշարժգույքիհետկապվածծառայությունների 

(բացառությամբմիջնորդների ռիելթորականծառայությունների)  

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

I. Գործունեությունիրականացնելութույլտվությանմեխանիզմներիմոտարկում 

Փուլ I. Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

1.

 Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետո

ւթյունների (այսուհետ, 

համապատասխանաբար՝Միություն, 

անդամպետություններ)՝ 

ծառայություններիտվյալոլորտիշրջանակներումգործունե

2016 թվական Եվրասիականտնտեսականհա

նձնաժողով 

(այսուհետ՝Հանձնաժողով) 

ուղարկվողտեղեկատվություն 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 



2 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

ությունըկարգավորող 

նորմատիվիրավականակտերիցանկիսահմանում 

2.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակ

տերիդրույթներիվերլուծությունհետեւյալիվերաբերյալ՝ 

ա) համապատասխանություն՝ 

«Եվրասիականտնտեսականմիությանմասին» 2014 

թվականիմայիսի 29-իպայմանագրին 

(այսուհետ՝Պայմանագիր) եւՄիությանշրջանակներում 

կնքվող միջազգայինպայմանագրերին, 

ինչպեսնաեւանդամպետություններիմիջեւ կնքված 

եւՊայմանագրինչհակասողմասով կիրառվող 

այլմիջազգայինպայմանագրերի (այդթվում՝երկկողմ) 

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղ

եկատվություն 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

բ) այնդրույթներիբացահայտումը, 

որոնցովսահմանափակվում է 

մյուսանդամպետություններիանձանց՝տվյալոլորտիշրջան

2017 թվական անշարժգույքիհետկապվածծա

ռայություններիեւգույքիգնահա

տմանբնագավառումաշխատա

անդամպետություններիկ

առավարություններ 



3 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

ակներումծառայություններմատուցելու 

հնարավորությունը, այդթվում՝ 

սահմանափակումների, բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմանների 

բացահայտում՝Եվրասիականտնտեսականբարձրագո

ւյնխորհրդի 2014 թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմ

իությանշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատական

ազգայինցանկերինհամապատասխան 

նքայինխմբի(այսուհետ՝աշխա

տանքայինխումբ)որոշումներ 

Հանձնաժողով 

պահանջների, 

պայմաններիեւկարգավորմանայլմիջոցների 

բացահայտում 

   

Պայմանագրի, Միությանշրջանակներում 

կնքվողմիջազգայինպայմանագրերիեւանդամպետութ

   



4 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

յուններիօրենսդրությանկիրառմանընթացքումառաջա

ցողխոչընդոտների բացահայտում 

գ) ավելորդությունեւանարդյունավետություն 

(ոչ միանշանակություն, հակասությունների 

առկայություն, պահանջված չլինելը, 

կարգավորմաննպատակներինանհամապատասխանությ

ուն, կրկնօրինակում, ֆորմալբնույթ) 

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղ

եկատվություն անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

3.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանբ

ովանդակայինհամարժեքությանորոշումեւտվյալոլորտի

շրջանակներումծառայություններիմատուցմանթույլտվո

ւթյուններիփոխադարձճանաչմաննպատակահարմարու

թյանմասինորոշումներիընդունում 

(Ծառայություններիառեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասին

արձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված)  

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղ

եկատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

54-

րդկետիհիմանվրա՝այդպիսիորոշումներիընդունմանդե

պքումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշն

ակեցումչիպահանջվում,եւսույնծրագրի 4-9-

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

(կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքության բացակայությանդեպքում) 

4.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնա

կեցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկ

նքմանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտու

թյան, մակարդակիեւմիջոցներիորոշում 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

5.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանլ

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում անդամպետություններիկ
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

ավագույնմիջազգայինեւազգայինգործելակերպիբացահ

այտում՝ներքինկարգավորմանօպտիմալմոդելըորոշելուն

պատակով 

ներ առավարություններ 

Հանձնաժողով 

6.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնա

կեցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկ

նքմանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմաս

ովառաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծրա

գրի 5-րդկետը 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

7.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակ

տերիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթներիմ

ատնանշմամբ 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

8.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի

2018-2019 Եվրասիականտնտեսականբա անդամպետություններիկ
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

կողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշն

ակեցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 7-

րդկետինհամապատասխանփոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավակա

նակտերիցանկերիհետ) 

թվականներ րձրագույնխորհրդիորոշում առավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակումուկնքումեւ (կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

9.

 Փոփոխություններիկատարումանդամպետություն

ներինորմատիվիրավականակտերում՝սույնծրագրի 8-

րդկետինհամապատասխան, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշ

ակումուկնքումեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

2019 թվական 
անդամպետություններինորմա

տիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներումկնքվ

ողմիջազգայինպայմանագրեր

եւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտեր 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

10. Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի 2019 թվական Եվրասիականտնտեսականբա անդամպետություններիկ
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

2014 թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմիու

թյանշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատականազգ

այինցանկերումփոփոխություններիկատարում՝ծառայությ

ուններիտվյալոլորտիշրջանակներումսահմանափակումն

երը, բացառումները, 

լրացուցիչպահանջներըեւպայմանները 

(դրանցառկայությանդեպքում) հանելու մասով 

րձրագույնխորհրդիորոշում առավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 

11. Սույնծրագրի 1-10-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմ

անդիտանցումեւվերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ 

անգամ 
Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

եկույց 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

II. Ծառայություններմատուցողներիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանճանաչմանապահովում 

Փուլ I. Անդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

12.

 Ծառայություններմատուցողիանձնակազմիմասնա

գիտականորակավորմանըներկայացվողայնպիսի 

պահանջներիբացահայտում 

(աշխատանքայինփորձեւստաժ, վերապատրաստման, 

վերաուսուցմանդասընթացներանցած լինելու 

հանգամանքեւայլն), որոնցովսահմանափակվում է այդ 

ծառայություններմատուցողի՝ծառայություններիտվյալոլո

րտիշրջանակներումգործունեությունիրականացնելութույլ

տվությունը 

2016 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղ

եկատվություն 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

13.

 Տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատ

ուցողիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանբն

ագավառում 

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղ

եկատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշում

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքությանորոշում

եւմասնագիտականորակավորումըհաստատողփաստաթ

ղթերիավտոմատճանաչմաննպատակահարմարությանմ

ասինորոշումներիընդունում 

(Ծառայություններիառեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինա

րձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված)  

54-

րդկետիհիմանվրաայդպիսիորոշումներիընդունմանդեպք

ումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեց

ումչիպահանջվում, եւսույնծրագրի 14-19-

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

ներ 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

(կարգավորմանբովանդակայինանհամարժեքությանդեպքում) 

14.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնա

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

կեցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկ

նքմանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտու

թյան, մակարդակիեւմիջոցներիորոշում 

Հանձնաժողով 

15.

 Տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատ

ուցողիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանբն

ագավառումկարգավորմանլավագույնմիջազգայինեւազգ

այինգործելակերպիբացահայտում՝ներքինկարգավորմա

նօպտիմալմոդելըորոշելունպատակով 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

16.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնա

կեցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկ

նքմանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմաս

ովառաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծրա

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 



12 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

գրի 15-րդկետը 

17.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակ

տերիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթներիմ

ատնանշմամբ 

18.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի

կողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշն

ակեցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 17-

րդկետինհամապատասխանփոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավակա

նակտերիցանկերիհետ) 

2017 թվական 

 

 

2018 թվական 

աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակումուկնքումեւ (կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

19.

 Փոփոխություններիկատարումանդամպետություն

ներինորմատիվիրավականակտերում՝տվյալոլորտիշրջա

նակներումծառայություններմատուցողիանձնակազմիմա

սնագիտականորակավորմանըներկայացվողպահանջնե

րիներդաշնակեցմանմասով՝ սույնծրագրի 18-

րդկետինհամապատասխան, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշ

ակում ու կնքումեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

2019 թվական անդամպետություններինորմա

տիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներումկնքվ

ողմիջազգայինպայմանագրեր

եւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտեր 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 

20. Սույնծրագրի 12-19-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմ

անդիտանցումեւվերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ 

անգամ 

Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

եկույց 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

III. Վարչականհամագործակցությանկազմակերպում 

21.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեու

թյանժամանակառաջացողռիսկերիբնագավառներիորոշ

ում 

2017 թվական ծառայություններիմիասնական

շուկայիգործունեությանժաման

ակառաջացողռիսկերիբնագա

վառներիցանկ 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

22.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

եւվարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագր

երիմշակում 

(այդթվում՝տեղեկատվությանփոխանակման, 

խախտումներիկանխարգելմանմեխանիզմիստեղծման, 

պատասխանատվությանմիջոցներիկիրառմանհամար)՝ծ

առայություններիմիասնականշուկայիգործունեությանժա

մանակառաջացողռիսկերինվազեցմաննպատակով 

2017 թվական անդամպետություններիիրավա

սումարմիններիմիջեւվարչակա

նհամագործակցությանմասինհ

ամաձայնագրերինախագծեր 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

23.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

2018 թվական անդամպետություններիիրավա

սումարմիններիմիջեւվարչակա

անդամպետություններիկ

առավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

եւվարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագր

երիկնքում՝սույնծրագրի 21-

րդկետինհամապատասխանորոշվածբնագավառներում 

նհամագործակցությանմասինհ

ամաձայնագրեր 

Հանձնաժողով 

24.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

եւազգայինտեղեկատվականռեսուրսներումպարունակվո

ղտեղեկություններիփոխանակմանկազմակերպում 

(դրանցբացակայությանդեպքում՝այդպիսիռեսուրսներիձ

եւավորմանապահովում), 

այդթվում՝Միությանինտեգրվածտեղեկատվականհամակ

արգիօգտագործմանմիջոցով 

2018 թվական 
անդամպետություններիտեղեկ

ատվականռեսուրսներիհասան

ելիությանապահովում 

փոխանակմանենթակատեղեկ

ություններիցանկիհամաձայնե

ցում (Հանձնաժողովիորոշում) 

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

25. Սույնծրագրի 21-24-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմ

անդիտանցումեւվերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ 

անգամ 

Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

եկույց 

Հանձնաժողով 

IV. Ծրագրիիրականացմանեզրափակում 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

26.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի

կողմիցորոշմանընդունում, որովսահմանվում են 

անդամպետությունների՝տվյալոլորտիշրջանակներումծա

ռայություններիմիասնականշուկայիկանոններիկիրառմա

նն առնչվողպարտավորությունները 

2020 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում անդամպետություններիկ

առավարություններ 

Հանձնաժողով 

27.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեու

թյանմեկնարկ 

2020 թվական  

անդամպետություններիկ

առավարություններ 

 

-------------------------- 

 



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾԷ 

Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխո

րհրդի 2016 թվականիդեկտեմբերի 26-իթիվ 

23 որոշմամբ 

 

ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆԾՐԱԳԻՐ 

գույքիգնահատմանծառայություններիոլորտի 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

I. Գործունեությունիրականացնելութույլտվությանմեխանիզմներիմոտարկում 

Փուլ I. Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

1.

 Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետո

ւթյունների 

(այսուհետ,համապատասխանաբար՝Միություն, 

անդամպետություններ)՝ծառայություններիտվյալոլորտիշ

րջանակներումգործունեությունըկարգավորողնորմատիվ

2016 թվական Եվրասիականտնտեսականհա

նձնաժողով 

(այսուհետ՝Հանձնաժողով) 

ուղարկվողտեղեկատվություն 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 



2 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

իրավականակտերիցանկիսահմանում 

2.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակ

տերիդրույթներիվերլուծությունհետեւյալիվերաբերյալ՝ 

ա) համապատասխանություն՝ 

«Եվրասիականտնտեսականմիությանմասին» 2014 

թվականիմայիսի 29-իպայմանագրին 

(այսուհետ՝Պայմանագիր) եւՄիությանշրջանակներում 

կնքվող միջազգայինպայմանագրերին, 

ինչպեսնաեւանդամպետություններիմիջեւ կնքված 

եւՊայմանագրինչհակասողմասով կիրառվող 

այլմիջազգայինպայմանագրերի (այդթվում՝երկկողմ) 

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղ

եկատվություն 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

բ) այնդրույթներիբացահայտումը, 

որոնցովսահմանափակվում է 

մյուսանդամպետություններիանձանց՝տվյալոլորտիշրջա

նակներումծառայություններմատուցելու 

2017 թվական անշարժգույքիհետկապվածծա

ռայություններիեւգույքիգնահա

տմանբնագավառումաշխատա

նքայինխմբի(այսուհետ՝աշխա

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

հնարավորությունը, այդթվում՝ 

սահմանափակումների, բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմանների 

բացահայտում՝Եվրասիականտնտեսականբարձրագ

ույնխորհրդի 2014 թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 

112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմ

իությանշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատական

ազգայինցանկերինհամապատասխան 

տանքայինխումբ) որոշումներ

պահանջների, 

պայմաններիեւկարգավորմանայլմիջոցների 

բացահայտում 

   

Պայմանագրի, Միությանշրջանակներում կնքվող 

միջազգայինպայմանագրերիեւանդամպետություննե
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

րիօրենսդրությանկիրառմանընթացքումառաջացողխ

ոչընդոտների բացահայտում 

գ) ավելորդությունեւանարդյունավետություն 

(ոչմիանշանակություն, հակասությունների 

առկայություն, պահանջվածչլինելը, 

կարգավորմաննպատակներինանհամապատասխանութ

յուն, կրկնօրինակում, ֆորմալբնույթ) 

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղ

եկատվություն 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

3.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանբով

անդակայինհամարժեքությանորոշումեւտվյալոլորտիշրջան

ակներումծառայություններիմատուցմանթույլտվությունների

փոխադարձճանաչմաննպատակահարմարությանմասինոր

ոշումներիընդունում (Ծառայություններիառեւտրի, 

հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինարձ

անագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղ

եկատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 



5 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

րդկետիհիմանվրա՝այդպիսիորոշումներիընդունմանդեպքու

մանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցումչ

իպահանջվում,եւսույնծրագրի 4-9-

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

(կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքության բացակայությանդեպքում) 

4.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնա

կեցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկ

նքմանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտու

թյան, մակարդակիումիջոցներիորոշում 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 



6 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

5.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանլ

ավագույնմիջազգայինեւազգայինգործելակերպիբացահ

այտում՝ներքինկարգավորմանօպտիմալմոդելըորոշելուն

պատակով 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

6.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնա

կեցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկ

նքմանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմա

սովառաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծր

ագրի 5-րդկետը 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 



7 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

7.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակ

տերիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթների 

մատնանշմամբ 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

8.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի

կողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշն

ակեցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 7-

րդկետինհամապատասխանփոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավակա

նակտերիցանկերիհետ) 

 

2018-2019 թվականներ Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակումուկնքումեւ (կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

9. Փոփոխություններիկատարում 

անդամպետություններինորմատիվիրավականակտերում

՝ սույնծրագրի 8-րդկետինհամապատասխան, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշ

ակումուկնքումեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

2019-2020 թվականներ անդամպետություններինորմա

տիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներում 

կնքվող 

միջազգայինպայմանագրերեւ 

(կամ) 

Միությանմարմիններիակտեր 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

10. Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի 

2014 թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմիու

թյանշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատականազգ

այինցանկերումփոփոխություններիկատարում՝ծառայությ

ուններիտվյալոլորտիշրջանակներումսահմանափակումն

երը, բացառումները, 

2019 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

լրացուցիչպահանջներըեւպայմանները 

(դրանցառկայությանդեպքում) հանելու մասով 

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 

11. ՍույնԾրագրի 1-10-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմ

անդիտանցումեւվերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ անգամ Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

եկույց 

Հանձնաժողով 

II. Ծառայություններմատուցողներիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանճանաչմանապահովում 

Փուլ I. Անդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

12.

 Ծառայություններմատուցողիանձնակազմիմասնա

գիտականորակավորմանըներկայացվողայնպիսի 

պահանջներիբացահայտում 

(աշխատանքայինփորձեւստաժ, վերապատրաստման, 

վերաուսուցմանդասընթացներանցած լինելու 

հանգամանքեւայլն), որոնցովսահմանափակվում է այդ 

2016 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղ

եկատվություն 
անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 



10 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

ծառայություններմատուցողի՝ծառայություններիտվյալոլո

րտիշրջանակներումգործունեությունիրականացնելութույլ

տվությունը 

13.

 Տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմա

տուցողիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանբ

նագավառումկարգավորմանբովանդակայինհամարժեքո

ւթյանորոշումեւմասնագիտականորակավորումըհաստա

տողփաստաթղթերիավտոմատճանաչմաննպատակահա

րմարությանմասինորոշումներիընդունում 

(Ծառայություններիառեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինա

րձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված)  

54-

րդկետիհիմանվրա՝այդպիսիորոշումներիընդունմանդեպ

քումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակե

ցումչիպահանջվում, եւսույնծրագրի 14-19-

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղ

եկատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

(կարգավորմանբովանդակայինանհամարժեքությանդեպքում) 

14.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնա

կեցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկ

նքմանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտու

թյան, մակարդակիումիջոցներիորոշում 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

15. Տվյալոլորտիշրջանակներում 

ծառայություններմատուցողիանձնակազմիմասնագիտա

կանորակավորմանբնագավառումկարգավորմանլավագ

ույնմիջազգայինեւազգայինգործելակերպիբացահայտում

՝ներքինկարգավորմանօպտիմալմոդելըորոշելունպատա

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

կով 

16.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնա

կեցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկ

նքմանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմա

սովառաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծր

ագրի 15-րդկետը 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

17.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակ

տերիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթների 

մատնանշմամբ 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

18.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի

կողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշն

ակեցմանմասինորոշմանընդունում 

2018 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 17-

րդկետինհամապատասխանփոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավակա

նակտերիցանկերիհետ) 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակումուկնքումեւ 

(կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

19.

 Փոփոխություններկատարումանդամպետությունն

երինորմատիվիրավականակտերում՝տվյալոլորտիշրջան

ակներումծառայություններմատուցողիանձնակազմիմաս

նագիտականորակավորմանըներկայացվողպահանջներ

իներդաշնակեցմանմասով՝ սույնծրագրի 18-

րդկետինհամապատասխան, Միությանշրջանակներում 

միջազգայինպայմանագրերիմշակումուկնքումեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

2019-2020 թվականներ անդամպետություններինորմա

տիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներում 

կնքվող 

միջազգայինպայմանագրերեւ 

(կամ) 

Միությանմարմիններիակտեր 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

20. Սույնծրագրի 12-19-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմ

անդիտանցումեւվերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ անգամ Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

եկույց 

Հանձնաժողով 

III. Վարչականհամագործակցությանկազմակերպում 

21.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեու

թյանժամանակառաջացողռիսկերիբնագավառներիորոշ

ում 

2017 թվական ծառայություններիմիասնական

շուկայիգործունեությանժաման

ակառաջացողռիսկերիբնագա

վառներիցանկ 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

22.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

եւվարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագր

երիմշակում 

(այդթվում՝տեղեկատվությանփոխանակման, 

խախտումներիկանխարգելմանմեխանիզմիստեղծման, 

պատասխանատվությանմիջոցներիկիրառմանհամար)՝ծ

առայություններիմիասնականշուկայիգործունեությանժա

2017 թվական անդամպետություններիիրավա

սումարմիններիմիջեւվարչակա

նհամագործակցությանմասինհ

ամաձայնագրերինախագծեր 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

մանակառաջացողռիսկերինվազեցմաննպատակով 

23.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

եւվարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագր

երիկնքում՝սույնծրագրի 21-

րդկետինհամապատասխանորոշվածբնագավառներում 

2018 թվական 
անդամպետություններիիրավա

սումարմիններիմիջեւվարչակա

նհամագործակցությանմասինհ

ամաձայնագրեր 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

24.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

եւազգայինտեղեկատվականռեսուրսներումպարունակվո

ղտեղեկություններիփոխանակմանկազմակերպում 

(դրանցբացակայությանդեպքում՝այդպիսիռեսուրսներիձ

եւավորմանապահովում), 

այդթվում՝Միությանինտեգրվածտեղեկատվականհամակ

արգիօգտագործմանմիջոցով 

2018 թվական 

անդամպետություններիտեղեկ

ատվականռեսուրսներիհասան

ելիությանապահովում, 

փոխանակմանենթակատեղեկ

ություններիցանկիհամաձայնե

ցում(Հանձնաժողովիորոշում) 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

25. Սույնծրագրի 21-24-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիկատարմանդ

կիսամյակը մեկ անգամ Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

իտանցումեւվերահսկողություն եկույց 

IV. Ծրագրիիրականացմանեզրափակում 

26.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի

կողմիցորոշմանընդունում, որովսահմանվում են 

անդամպետությունների՝տվյալոլորտիշրջանակներումծա

ռայություններիմիասնականշուկայիկանոններիկիրառմա

նն առնչվողպարտավորությունները 

2020 թվական 

Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

Հանձնաժողով 

27.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեու

թյանմեկնարկ 

2021 

թվականիհունվարի 1-

իցոչուշ 

 

անդամպետություններիկա

ռավարություններ 

 

-------------------------- 

 



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է 

Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 

թիվ 23 որոշմամբ 

 

ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

ճանապարհորդական բյուրոների եւ տուրիստական գործակալությունների ծառայությունների 

(տուրօպերատորների եւ տուրիստական գործակալների ծառայություններ) ոլորտի 

Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

I. Գործունեություն իրականացնելու թույլտվության մեխանիզմների մոտարկում 

Փուլ I. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրության վերլուծություն 

1. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 

պետությունների (այսուհետ, համապատասխանաբար՝ 

Միություն, անդամ պետություններ)՝ ծառայությունների 

տվյալ ոլորտի շրջանակներում գործունեությունը 

կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկի 

2016 թվական Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով (այսուհետ՝ 

Հանձնաժողով) ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 
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սահմանում 

2. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական 

ակտերի դրույթների վերլուծություն հետեւյալի 

վերաբերյալ՝ 

ա) համապատասխանություն՝ «Եվրասիական 

տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 

29-ի պայմանագրին (այսուհետ՝ Պայմանագիր) եւ 

Միության շրջանակներում կնքվող միջազգային 

պայմանագրերին, ինչպես նաեւ անդամ պետությունների

միջեւ կնքված եւ Պայմանագրին չհակասող մասով 

կիրառվող այլ միջազգային պայմանագրերի (այդ թվում՝ 

երկկողմ)  

2017 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

բ) այն դրույթների բացահայտումը, որոնցով 

սահմանափակվում է մյուս անդամ պետությունների 

անձանց՝ տվյալ ոլորտի շրջանակներում 

ծառայություններ մատուցելու հնարավորությունը, այդ 

թվում՝ 

2017 թվական տուրիստական 

ծառայությունների ոլորտում 

աշխատանքային խմբի 

(այսուհետ՝ աշխատանքային 

խումբ) որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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սահմանափակումների, բացառումների, լրացուցիչ 

պահանջների եւ պայմանների բացահայտում՝ 

Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 

2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 112 որոշմամբ 

հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության 

շրջանակներում սահմանափակումների, 

բացառումների, լրացուցիչ պահանջների եւ 

պայմանների անհատական ազգային ցանկերին 

համապատասխան 

պահանջների, պայմանների եւ կարգավորման այլ 

միջոցների բացահայտում 

   

Պայմանագրի, Միության շրջանակներում կնքվող 

միջազգային պայմանագրերի եւ անդամ 

պետությունների օրենսդրության կիրառման 

ընթացքում առաջացող խոչընդոտների 

բացահայտում 

   

գ) ավելորդություն եւ անարդյունավետություն 

(ոչ միանշանակություն, հակասությունների 

առկայություն, պահանջված չլինելը, կարգավորման 

2017 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 
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նպատակներին անհամապատասխանություն, 

կրկնօրինակում, ֆորմալ բնույթ) 

Հանձնաժողով 

3. Ծառայությունների տվյալ ոլորտում 

կարգավորման բովանդակային համարժեքության 

որոշում եւ տվյալ ոլորտի շրջանակներում 

ծառայությունների մատուցման թույլտվությունների 

փոխադարձ ճանաչման նպատակահարմարության 

մասին որոշումների ընդունում (Ծառայությունների 

առեւտրի, հիմնադրման, գործունեության եւ 

ներդրումների իրականացման մասին արձանագրության

(Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-րդ կետի հիման 

վրա՝ այդպիսի որոշումների ընդունման դեպքում անդամ

պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցում չի 

պահանջվում, եւ սույն ծրագրի 4-9-րդ կետերը ենթակա 

չեն կատարման) 

2017 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝ անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցմանը (կարգավորման բովանդակային 

համարժեքության բացակայության դեպքում) 
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4. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման եւ (կամ) 

Միության մարմինների ակտերի ընդունման 

անհրաժեշտության, մակարդակի եւ միջոցների որոշում 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

5. Ծառայությունների տվյալ ոլորտում 

կարգավորման լավագույն միջազգային եւ ազգային 

գործելակերպի բացահայտում՝ ներքին կարգավորման 

օպտիմալ մոդելը որոշելու նպատակով 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 
անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

6. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման կամ Միության 

մարմինների ակտերի ընդունման մասով 

առաջարկությունների մշակում՝ հաշվի առնելով սույն 

ծրագրի 5-րդ կետը 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

7. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական 

ակտերի ցանկերի սահմանում՝ փոփոխման, վերացման 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 
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կամ ընդունման ենթակա կոնկրետ դրույթների 

մատնանշմամբ 

Հանձնաժողով 

8. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի կողմից անդամ պետությունների 

օրենսդրության ներդաշնակեցման մասին որոշման 

ընդունում (անդամ պետությունների՝ սույն ծրագրի 7-րդ 

կետին համապատասխան փոփոխման, վերացման կամ 

ընդունման ենթակա նորմատիվ իրավական ակտերի 

ցանկերի հետ) 

2018 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի 

որոշում 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ III. Անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցում, Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի մշակում ու 

կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի ընդունում 

9. Փոփոխությունների կատարում անդամ 

պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերում՝ սույն

ծրագրի 8-րդ կետին համապատասխան, Միության 

շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի մշակում 

ու կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի 

ընդունում 

2018 թվական անդամ պետությունների 

նորմատիվ իրավական 

ակտեր, Միության 

շրջանակներում կնքվող 

միջազգային պայմանագրեր 

եւ(կամ) Միության 

մարմինների ակտեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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10. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 112 

որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական 

միության շրջանակներում սահմանափակումների, 

բացառումների, լրացուցիչ պահանջների եւ պայմանների

անհատական ազգային ցանկերում փոփոխությունների 

կատարում՝ ծառայությունների տվյալ ոլորտի 

շրջանակներում սահմանափակումները, բացառումները, 

լրացուցիչ պահանջները եւ պայմանները (դրանց 

առկայության դեպքում) հանելու մասով  

2019 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի 

որոշում 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարման դիտանցում 

11. Սույն ծրագրի 1-10-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում եւ 

վերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ 

անգամ 

Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

ուղղված զեկույց 

Հանձնաժողով 

II. Ծառայություններ մատուցողների անձնակազմի մասնագիտական որակավորման ճանաչման ապահովում 

Փուլ I. Անդամ պետությունների օրենսդրության վերլուծություն 

12. Ծառայություններ մատուցողի անձնակազմի 

մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող 

2017 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող անդամ պետությունների 
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այնպիսի պահանջների բացահայտում (աշխատանքային

փորձ եւ ստաժ, վերապատրաստման, վերաուսուցման 

դասընթացներ անցած լինելու հանգամանք եւ այլն), 

որոնցով սահմանափակվում է այդ ծառայություններ 

մատուցողի՝ ծառայությունների տվյալ ոլորտի 

շրջանակներում գործունեություն իրականացնելու 

թույլտվությունը 

տեղեկատվություն կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

13. Տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

մատուցողի անձնակազմի մասնագիտական 

որակավորման բնագավառում կարգավորման 

բովանդակային համարժեքության որոշում եւ 

մասնագիտական որակավորումը հաստատող 

փաստաթղթերի ավտոմատ ճանաչման 

նպատակահարմարության մասին որոշումների 

ընդունում (Ծառայությունների առեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեության եւ ներդրումների իրականացման մասին

արձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված)  

54-րդ կետի հիման վրա՝ այդպիսի որոշումների 

2017 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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ընդունման դեպքում անդամ պետությունների 

օրենսդրության ներդաշնակեցում չի պահանջվում, եւ 

սույն ծրագրի 14-19-րդ կետերը ենթակա չեն 

կատարման) 

 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝ անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցմանը (կարգավորման բովանդակային 

համարժեքության բացակայության դեպքում) 

14. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման եւ (կամ) 

Միության մարմինների ակտերի ընդունման 

անհրաժեշտության, մակարդակի ու միջոցների որոշում 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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15. Տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

մատուցողի անձնակազմի մասնագիտական 

որակավորման բնագավառում կարգավորման 

լավագույն միջազգային եւ ազգային գործելակերպի 

բացահայտում՝ ներքին կարգավորման օպտիմալ մոդելը 

որոշելու նպատակով 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

16. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման կամ Միության 

մարմինների ակտերի ընդունման մասով 

առաջարկությունների մշակում՝ հաշվի առնելով սույն 

ծրագրի 15-րդ կետը 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

17. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական 

ակտերի ցանկերի սահմանում՝ փոփոխման, վերացման 

կամ ընդունման ենթակա կոնկրետ դրույթների 

մատնանշմամբ 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 
անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

18. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 2018 թվական Եվրասիական տնտեսական անդամ պետությունների 
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խորհրդի կողմից անդամ պետությունների 

օրենսդրության ներդաշնակեցման մասին որոշման 

ընդունում (անդամ պետությունների՝ սույն ծրագրի 17-րդ 

կետին համապատասխան փոփոխման, վերացման կամ 

ընդունման ենթակա նորմատիվ իրավական ակտերի 

ցանկերի հետ) 

բարձրագույն խորհրդի 

որոշում 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ III. Անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցում, Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի 

մշակում ու կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի ընդունում 

19. Փոփոխությունների կատարում անդամ 

պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերում՝ 

տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

մատուցողի անձնակազմի մասնագիտական 

որակավորմանը ներկայացվող պահանջների 

ներդաշնակեցման մասով՝ սույն ծրագրի 18-րդ կետին 

համապատասխան, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի մշակում ու կնքում եւ (կամ) 

Միության մարմինների ակտերի ընդունում 

2018 թվական 

անդամ պետությունների 

նորմատիվ իրավական 

ակտեր, Միության 

շրջանակներում կնքվող 

միջազգային պայմանագրեր եւ

(կամ) Միության մարմինների 

ակտեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 



12 

Փուլ IV. Կատարման դիտանցում 

20. Սույն ծրագրի 12-19-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում եւ 

վերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ անգամ Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

ուղղված զեկույց 

Հանձնաժողով 

III. Վարչական համագործակցության կազմակերպում 

21. Ծառայությունների միասնական շուկայի 

գործունեության ժամանակ առաջացող ռիսկերի 

բնագավառների որոշում 

2017 թվական ծառայությունների 

միասնական շուկայի 

գործունեության ժամանակ 

առաջացող ռիսկերի 

բնագավառների ցանկ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

22. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների 

միջեւ վարչական համագործակցության մասին 

համաձայնագրերի մշակում (այդ թվում՝ 

տեղեկատվության փոխանակման, խախտումների 

կանխարգելման մեխանիզմի ստեղծման, 

պատասխանատվության միջոցների կիրառման համար)՝

ծառայությունների միասնական շուկայի գործունեության 

2017 թվական անդամ պետությունների 

իրավասու մարմինների միջեւ 

վարչական 

համագործակցության մասին 

համաձայնագրերի նախագծեր

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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ժամանակ առաջացող ռիսկերի նվազեցման նպատակով

23. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների 

միջեւ վարչական համագործակցության մասին 

համաձայնագրերի կնքում՝ սույն ծրագրի 21-րդ կետին 

համապատասխան որոշված բնագավառներում 

2017 թվական անդամ պետությունների 

իրավասու մարմինների միջեւ 

վարչական 

համագործակցության մասին 

համաձայնագրեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

24. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների 

միջեւ ազգային տեղեկատվական ռեսուրսներում 

պարունակվող տեղեկությունների փոխանակման 

կազմակերպում (դրանց բացակայության դեպքում՝ 

այդպիսի ռեսուրսների ձեւավորման ապահովում), այդ 

թվում՝ Միության ինտեգրված տեղեկատվական 

համակարգի օգտագործման միջոցով 

2018 թվական անդամ պետությունների 

տեղեկատվական ռեսուրսների

հասանելիության ապահովում,

փոխանակման ենթակա 

տեղեկությունների ցանկի 

համաձայնեցում 

(Հանձնաժողովի որոշում) 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

25. Սույն ծրագրի 21-24-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում եւ 

վերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ անգամ Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

ուղղված զեկույց 

Հանձնաժողով 



14 

IV. Ծրագրի իրականացման եզրափակում 

26. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի կողմից որոշման ընդունում, որով սահմանվում 

են անդամ պետությունների՝ տվյալ ոլորտի 

շրջանակներում ծառայությունների միասնական շուկայի 

կանոններիկիրառմանն առնչվող 

պարտավորությունները 

2019 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի 

որոշում 
անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

27. Ծառայությունների միասնական շուկայի 

գործունեության մեկնարկ 
2019 թվական 

 անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

-------------------------- 

 

 



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է 

Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 

թիվ 23 որոշմամբ 

 

ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

պինդ օգտակար հանածոների, նավթի, գազի, ստորգետնյա ջրերի հանքավայրերի որոնման՝ բացառությամբ 

դաշտային աշխատանքների, երկրաբանության, երկրաֆիզիկայի, երկրաքիմիայի եւ այլ գիտությունների 

ոլորտում գիտական խորհրդատվական ծառայությունների մասով երկրաբանական, երկրաֆիզիկական եւ այլ 

տեսակի հետազոտական աշխատանքների հետ կապված ծառայությունների ոլորտի 

Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

I. Գործունեություն իրականացնելու թույլտվության մեխանիզմների մոտարկում 

Փուլ I. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրության վերլուծություն 

1. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 

պետությունների (այսուհետ, համապատասխանաբար՝ 

2016 թվական Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով (այսուհետ՝ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

Միություն, անդամ պետություններ)՝ ծառայությունների 

տվյալ ոլորտի շրջանակներում գործունեությունը 

կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկի 

սահմանում 

Հանձնաժողով) ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

2. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական 

ակտերի դրույթների վերլուծություն հետեւյալի 

վերաբերյալ` 

   

ա) համապատասխանություն՝ «Եվրասիական 

տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 

29-ի պայմանագրին (այսուհետ՝ Պայմանագիր) եւ 

Միության շրջանակներում կնքվող միջազգային 

պայմանագրերին, ինչպես նաեւ անդամ պետությունների

միջեւ կնքված եւ Պայմանագրին չհակասող մասով 

կիրառվող այլ միջազգային պայմանագրերի (այդ թվում՝ 

երկկողմ)  

2016 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

բ) այն դրույթների բացահայտումը, որոնցով 

սահմանափակվում է մյուս անդամ պետությունների 

անձանց՝ տվյալ ոլորտի շրջանակներում 

ծառայություններ մատուցելու հնարավորությունը, այդ 

թվում՝ 

սահմանափակումների, բացառումների, լրացուցիչ 

պահանջների եւ պայմանների բացահայտում՝ 

Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 

2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 112 որոշմամբ 

հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության 

շրջանակներում սահմանափակումների, 

բացառումների, լրացուցիչ պահանջների եւ 

պայմանների անհատական ազգային ցանկերին 

համապատասխան 

2016 թվական երկրաբանական, 

երկրաֆիզիկական եւ այլ 

տեսակի հետազոտական 

աշխատանքների, 

մարկշեյդերական 

գծահանման, 

քարտեզագրության, 

եղանակի կանխատեսման 

եւ օդերեւութաբանության 

հետ կապված 

ծառայությունների ոլորտում 

աշխատանքային խմբի 

(այսուհետ՝ աշխատանքային

խումբ) որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

պահանջների, պայմանների եւ կարգավորման այլ    
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

միջոցների բացահայտում 

Պայմանագրի, Միության շրջանակներում կնքվող 

միջազգային պայմանագրերի եւ անդամ 

պետությունների օրենսդրության կիրառման 

ընթացքում առաջացող խոչընդոտների 

բացահայտում 

   

գ) ավելորդություն եւ անարդյունավետություն (ոչ 

միանշանակություն, հակասությունների առկայություն, 

պահանջված չլինելը, կարգավորման նպատակներին 

անհամապատասխանություն, կրկնօրինակում, ֆորմալ 

բնույթ) 

2016 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

3. Ծառայությունների տվյալ ոլորտում 

կարգավորման բովանդակային համարժեքության 

որոշում եւ տվյալ ոլորտի շրջանակներում 

ծառայությունների մատուցման թույլտվությունների 

2017 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

փոխադարձ ճանաչման նպատակահարմարության 

մասին որոշումների ընդունում (Ծառայությունների 

առեւտրի, հիմնադրման, գործունեության եւ 

ներդրումների իրականացման մասին արձանագրության

(Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-րդ կետի հիման 

վրա՝ այդպիսի որոշումների ընդունման դեպքում անդամ 

պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցում չի 

պահանջվում, եւ սույն ծրագրի 4-9-րդ կետերը ենթակա 

չեն կատարման) 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝ անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցմանը (կարգավորման բովանդակային 

համարժեքության բացակայության դեպքում) 

4. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման եւ (կամ) 

Միության մարմինների ակտերի ընդունման 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 
անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

անհրաժեշտության, մակարդակի ու միջոցների որոշում 

5. Ծառայությունների տվյալ ոլորտում 

կարգավորման լավագույն միջազգային եւ ազգային 

գործելակերպի բացահայտում՝ ներքին կարգավորման 

օպտիմալ մոդելը որոշելու նպատակով 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

6. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման կամ Միության 

մարմինների ակտերի ընդունման մասով 

առաջարկությունների մշակում՝ հաշվի առնելով սույն 

ծրագրի 5-րդ կետը 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

7. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական 

ակտերի ցանկերի սահմանում՝ փոփոխման, վերացման 

կամ ընդունման ենթակա կոնկրետ դրույթների 

մատնանշմամբ 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 



7 

Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

 

8. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի կողմից անդամ պետությունների 

օրենսդրության ներդաշնակեցման մասին որոշման 

ընդունում (անդամ պետությունների՝ սույն ծրագրի 7-րդ 

կետին համապատասխան փոփոխման, վերացման կամ 

ընդունման ենթակա նորմատիվ իրավական ակտերի 

ցանկերի հետ) 

2017 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի 

որոշում 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ III. Անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցում, Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի մշակում ու 

կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի ընդունում 

9. Փոփոխությունների կատարում անդամ 

պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերում՝ սույն

ծրագրի 8-րդ կետին համապատասխան, Միության 

շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի մշակում 

ու կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի 

2018 թվական անդամ պետությունների 

նորմատիվ իրավական 

ակտեր, Միության 

շրջանակներում կնքվող 

միջազգային պայմանագրեր

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 



8 

Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

ընդունում եւ (կամ) Միության 

մարմինների ակտեր 

10. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 112 

որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական 

միության շրջանակներում սահմանափակումների, 

բացառումների, լրացուցիչ պահանջների եւ պայմանների

անհատական ազգային ցանկերում փոփոխությունների 

կատարում՝ ծառայությունների տվյալ ոլորտի 

շրջանակներում սահմանափակումները, բացառումները, 

լրացուցիչ պահանջները եւ պայմանները (դրանց 

առկայության դեպքում) հանելու մասով 

2018 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի 

որոշում 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարման դիտանցում 

11. Սույն ծրագրի 1-10-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում եւ 

կիսամյակը մեկ անգամ Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

Հանձնաժողով 



9 

Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

վերահսկողություն ուղղված զեկույց 

 

II. Ծառայություններ մատուցողների անձնակազմի մասնագիտական որակավորման ճանաչման ապահովում 

Փուլ I. Անդամ պետությունների օրենսդրության վերլուծություն 

12. Ծառայություններ մատուցողի անձնակազմի 

մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող 

այնպիսի պահանջների բացահայտում (աշխատանքային

փորձ եւ ստաժ, վերապատրաստման, վերաուսուցման 

դասընթացներ անցած լինելու հանգամանք եւ այլն), 

որոնցով սահմանափակվում է այդ ծառայություններ 

մատուցողի՝ ծառայությունների տվյալ ոլորտի 

շրջանակներում գործունեություն իրականացնելու 

թույլտվությունը 

2016 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 



10 

Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

13. Տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

մատուցողի անձնակազմի մասնագիտական 

որակավորման բնագավառում կարգավորման 

բովանդակային համարժեքության որոշում եւ 

մասնագիտական որակավորումը հաստատող 

փաստաթղթերի ավտոմատ ճանաչման 

նպատակահարմարության մասին որոշումների 

ընդունում (Ծառայությունների առեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեության եւ ներդրումների իրականացման մասին

արձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված)  

54-րդ կետի հիման վրա՝ այդպիսի որոշումների 

ընդունման դեպքում անդամ պետությունների 

օրենսդրության ներդաշնակեցում չի պահանջվում, եւ 

սույն ծրագրի 14-19-րդ կետերը ենթակա չեն 

կատարման) 

2017 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 



11 

Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝ անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցմանը (կարգավորման բովանդակային 

համարժեքության բացակայության դեպքում) 

14. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման եւ (կամ) 

Միության մարմինների ակտերի ընդունման 

անհրաժեշտության, մակարդակի ու միջոցների որոշում 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

15. Տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

մատուցողի անձնակազմի մասնագիտական 

որակավորման բնագավառում կարգավորման լավագույն

միջազգային եւ ազգային գործելակերպի բացահայտում՝ 

ներքին կարգավորման օպտիմալ մոդելը որոշելու 

նպատակով 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

16. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման կամ Միության 

մարմինների ակտերի ընդունման մասով 

առաջարկությունների մշակում՝ հաշվի առնելով սույն 

ծրագրի 15-րդ կետը 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

17. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական 

ակտերի ցանկերի սահմանում՝ փոփոխման, վերացման 

կամ ընդունման ենթակա կոնկրետ դրույթների 

մատնանշմամբ 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 
անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

18. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի կողմից անդամ պետությունների 

օրենսդրության ներդաշնակեցման մասին որոշման 

ընդունում (անդամ պետությունների՝ սույն ծրագրի 17-րդ 

կետին համապատասխան փոփոխման, վերացման կամ 

2017 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի 

որոշում 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

ընդունման ենթակա նորմատիվ իրավական ակտերի 

ցանկերի հետ) 

Փուլ III. Անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցում, Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի մշակում ու 

կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի ընդունում 

19. Փոփոխությունների կատարում անդամ 

պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերում՝ 

տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

մատուցողի անձնակազմի մասնագիտական 

որակավորմանը ներկայացվող պահանջների 

ներդաշնակեցման մասով՝ սույն ծրագրի 18-րդ կետին 

համապատասխան, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի մշակում ու կնքում եւ (կամ) 

Միության մարմինների ակտերի ընդունում 

2018 թվական անդամ պետությունների 

նորմատիվ իրավական 

ակտեր, Միության 

շրջանակներում կնքվող 

միջազգային պայմանագրեր

եւ (կամ) Միության 

մարմինների ակտեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարման դիտանցում 



14 

Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

20. Սույն ծրագրի 12-19-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում եւ 

վերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ անգամ Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

ուղղված զեկույց 

Հանձնաժողով 

III. Վարչական համագործակցության կազմակերպում 

21. Ծառայությունների միասնական շուկայի 

գործունեության ժամանակ առաջացող ռիսկերի 

բնագավառների որոշում 

2017 թվական ծառայությունների 

միասնական շուկայի 

գործունեության ժամանակ 

առաջացող ռիսկերի 

բնագավառների ցանկ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

22. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների 

միջեւ վարչական համագործակցության մասին 

համաձայնագրերի մշակում (այդ թվում՝ 

տեղեկատվության փոխանակման, խախտումների 

կանխարգելման մեխանիզմի ստեղծման, 

պատասխանատվության միջոցների կիրառման համար)՝

2018 թվական անդամ պետությունների 

իրավասու մարմինների 

միջեւ վարչական 

համագործակցության 

մասին համաձայնագրերի 

նախագծեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

ծառայությունների միասնական շուկայի գործունեության 

ժամանակ առաջացող ռիսկերի նվազեցման նպատակով

 

23. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների 

միջեւ վարչական համագործակցության մասին 

համաձայնագրերի կնքում՝ սույն ծրագրի 21-րդ կետին 

համապատասխան որոշված բնագավառներում 

2018 թվական անդամ պետությունների 

իրավասու մարմինների 

միջեւ վարչական 

համագործակցության 

մասին համաձայնագրեր 

 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

24. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների 

միջեւ ազգային տեղեկատվական ռեսուրսներում 

պարունակվող տեղեկությունների փոխանակման 

կազմակերպում (դրանց բացակայության դեպքում՝ 

այդպիսի ռեսուրսների ձեւավորման ապահովում), այդ 

թվում՝ Միության ինտեգրված տեղեկատվական 

2018 թվական անդամ պետությունների 

տեղեկատվական 

ռեսուրսների 

հասանելիության 

ապահովում, փոխանակման

ենթակա տեղեկությունների 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

համակարգի օգտագործման միջոցով ցանկի համաձայնեցում 

(Հանձնաժողովի որոշում) 

25. Սույն ծրագրի 21-24-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում եւ 

վերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ անգամ Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

ուղղված զեկույց 

Հանձնաժողով 

IV. Ծրագրի իրականացման եզրափակում 

26. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի կողմից որոշման ընդունում, որով սահմանվում 

են անդամ պետությունների՝ տվյալ ոլորտի 

շրջանակներում ծառայությունների միասնական շուկայի 

կանոնների կիրառմանն առնչվող 

պարտավորությունները 

2019 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի 

որոշում 
անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

27. Ծառայությունների միասնական շուկայի 

գործունեության մեկնարկ 

2019 թվական 

(Ղազախստանի 

Հանրապետության 

 անդամ պետությունների 

կառավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

համար՝ 2025 թվականի 

հունվարի 1-ից ոչ ուշ, 

Ղրղզստանի 

Հանրապետության 

համար՝ 2020 թվականի 

հունվարի 1-ից ոչ ուշ) 

 

-------------------------- 

 



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է 

Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 

թիվ 23 որոշմամբ 

 

ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

ստորգետնյա մարկշեյդերական գծահանման ծառայությունների ոլորտի 

Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

I. Գործունեություն իրականացնելու թույլտվության մեխանիզմների մոտարկում 

Փուլ I. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրության վերլուծություն 

1. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 

պետությունների (այսուհետ, համապատասխանաբար՝ 

Միություն, անդամ պետություններ)՝ ծառայությունների 

տվյալ ոլորտի շրջանակներում գործունեությունը 

2016 թվական Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով (այսուհետ՝ 

Հանձնաժողով) ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկի 

սահմանում 

2. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական 

ակտերի դրույթների վերլուծություն հետեւյալի 

վերաբերյալ՝ 

ա) համապատասխանություն՝ «Եվրասիական 

տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 

29-ի պայմանագրին (այսուհետ՝ Պայմանագիր) եւ 

Միության շրջանակներում կնքվող միջազգային 

պայմանագրերին, ինչպես նաեւ անդամ պետությունների

միջեւ կնքված եւ Պայմանագրին չհակասող մասով 

կիրառվող այլ միջազգային պայմանագրերի (այդ թվում՝ 

երկկողմ)  

2016 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

բ) այն դրույթների բացահայտումը, որոնցով 

սահմանափակվում է մյուս անդամ պետությունների 

2016 թվական երկրաբանական, 

երկրաֆիզիկական եւ այլ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

անձանց՝ տվյալ ոլորտի շրջանակներում 

ծառայություններ մատուցելու հնարավորությունը, այդ 

թվում՝ 

սահմանափակումների, բացառումների, լրացուցիչ 

պահանջների եւ պայմանների՝ Եվրասիական 

տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի 

դեկտեմբերի 23-ի թիվ 112 որոշմամբ հաստատված՝ 

Եվրասիական տնտեսական միության 

շրջանակներում սահմանափակումների, 

բացառումների, լրացուցիչ պահանջների եւ 

պայմանների անհատական ազգային ցանկերին 

համապատասխան 

տեսակի հետազոտական 

աշխատանքների, 

մարկշեյդերական 

գծահանման, 

քարտեզագրության, 

եղանակի կանխատեսման եւ 

օդերեւութաբանության հետ 

կապված ծառայությունների 

ոլորտում աշխատանքային 

խմբի (այսուհետ՝ 

աշխատանքային խումբ)

 որոշումներ 

Հանձնաժողով 

պահանջների, պայմանների եւ կարգավորման այլ 

միջոցների բացահայտում 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

Պայմանագրի, Միության շրջանակներում կնքվող 

միջազգային պայմանագրերի եւ անդամ 

պետությունների օրենսդրության կիրառման 

ընթացքում առաջացող խոչընդոտների 

բացահայտում 

   

գ) ավելորդություն եւ անարդյունավետություն (ոչ 

միանշանակություն, հակասությունների առկայություն, 

պահանջված չլինելը, կարգավորման նպատակներին 

անհամապատասխանություն, կրկնօրինակում, ֆորմալ 

բնույթ) 

2016 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

3. Ծառայությունների տվյալ ոլորտում 

կարգավորման բովանդակային համարժեքության 

որոշում եւ տվյալ ոլորտի շրջանակներում 

ծառայությունների մատուցման թույլտվությունների 

փոխադարձ ճանաչման նպատակահարմարության 

2017 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 



5 

Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

մասին որոշումների ընդունում (Ծառայությունների 

առեւտրի, հիմնադրման, գործունեության եւ 

ներդրումների իրականացման մասին արձանագրության

(Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-րդ կետի հիման 

վրա՝ այդպիսի որոշումների ընդունման դեպքում անդամ 

պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցում չի 

պահանջվում, եւ սույն ծրագրի 4-9-րդ կետերը ենթակա 

չեն կատարման) 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝ անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցմանը (կարգավորման բովանդակային 

համարժեքության բացակայության դեպքում) 

4. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման եւ (կամ) 

Միության մարմինների ակտերի ընդունման 

անհրաժեշտության, մակարդակի ու միջոցների որոշում 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

5. Ծառայությունների տվյալ ոլորտում 

կարգավորման լավագույն միջազգային եւ ազգային 

գործելակերպի բացահայտում՝ ներքին կարգավորման 

օպտիմալ մոդելը որոշելու նպատակով 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

6. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման կամ Միության 

մարմինների ակտերի ընդունման մասով 

առաջարկությունների մշակում՝ հաշվի առնելով սույն 

ծրագրի 5-րդ կետը 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

7. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական 

ակտերի ցանկերի սահմանում՝փոփոխման, վերացման 

կամ ընդունման ենթակա կոնկրետ դրույթների 

մատնանշմամբ 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

8. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 2017 թվական Եվրասիական տնտեսական անդամ պետությունների 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

խորհրդի կողմից անդամ պետությունների 

օրենսդրության ներդաշնակեցման մասին որոշման 

ընդունում (անդամ պետությունների՝ սույն ծրագրի 7-րդ 

կետին համապատասխան փոփոխման, վերացման կամ 

ընդունման ենթակա նորմատիվ իրավական ակտերի 

ցանկերի հետ) 

բարձրագույն խորհրդի 

որոշում 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ III. Անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցում, Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի մշակում ու 

կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի ընդունում 

9. Փոփոխությունների կատարում անդամ 

պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերում՝ սույն

ծրագրի 8-րդ կետին համապատասխան, Միության 

շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի մշակում 

ու կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի 

ընդունում 

2018 թվական անդամ պետությունների 

նորմատիվ իրավական 

ակտեր, Միության 

շրջանակներում կնքվող 

միջազգային պայմանագրեր 

եւ (կամ) Միության 

մարմինների ակտեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

10. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 112 

որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական 

միության շրջանակներում սահմանափակումների, 

բացառումների, լրացուցիչ պահանջների եւ պայմանների

անհատական ազգային ցանկերում փոփոխությունների 

կատարում՝ ծառայությունների տվյալ ոլորտի 

շրջանակներում սահմանափակումները, բացառումները, 

լրացուցիչ պահանջները եւ պայմանները (դրանց 

առկայության դեպում) հանելու մասով 

2018 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի որոշում

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարման դիտանցում 

11. Սույն ծրագրի 1-10-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում եւ 

վերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ անգամ Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

ուղղված զեկույց 

Հանձնաժողով 

II. Ծառայություններ մատուցողների անձնակազմի մասնագիտական որակավորման ճանաչման ապահովում 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

Փուլ I. Անդամ պետությունների օրենսդրության վերլուծություն 

12. Ծառայություններ մատուցողի անձնակազմի 

մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող 

այնպիսի պահանջների բացահայտում (աշխատանքային

փորձ եւ ստաժ, վերապատրաստման, վերաուսուցման 

դասընթացներ անցած լինելու հանգամանք եւ այլն), 

որոնցով սահմանափակվում է այդ ծառայություններ 

մատուցողի՝ ծառայությունների տվյալ ոլորտի 

շրջանակներում գործունեություն իրականացնելու 

թույլտվությունը 

2016 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

13. Տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

մատուցողի անձնակազմի մասնագիտական 

որակավորման բնագավառում կարգավորման 

բովանդակային համարժեքության որոշում եւ 

մասնագիտական որակավորումը հաստատող 

2017 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

փաստաթղթերի ավտոմատ ճանաչման 

նպատակահարմարության մասին որոշումների 

ընդունում (Ծառայությունների առեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեության եւ ներդրումների իրականացման մասին

արձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-

րդ կետի հիման վրա՝ այդպիսի որոշումների ընդունման 

դեպքում անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցում չի պահանջվում, եւ սույն ծրագրի 14-

19-րդ կետերը ենթակա չեն կատարման) 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝ անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցմանը (կարգավորման բովանդակային 

համարժեքության բացակայության դեպքում) 

14. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման եւ (կամ) 

Միության մարմինների ակտերի ընդունման 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

անհրաժեշտության, մակարդակի ու միջոցների որոշում 

15. Տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

մատուցողի անձնակազմի մասնագիտական 

որակավորման բնագավառում կարգավորման լավագույն

միջազգային եւ ազգային գործելակերպի բացահայտում՝ 

ներքին կարգավորման օպտիմալ մոդելը որոշելու 

նպատակով 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

16. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման կամ Միության 

մարմինների ակտերի ընդունման մասով 

առաջարկությունների մշակում՝ հաշվի առնելով սույն 

ծրագրի 15-րդ կետը 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

17. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական 

ակտերի ցանկերի սահմանում՝ փոփոխման, վերացման 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

կամ ընդունման ենթակա կոնկրետ դրույթների 

մատնանշմամբ 

 

Հանձնաժողով 

18. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի կողմից անդամ պետությունների 

օրենսդրության ներդաշնակեցման մասին որոշման 

ընդունում (անդամ պետությունների՝ սույն ծրագրի 17-րդ 

կետին համապատասխան փոփոխման, վերացման կամ 

ընդունման ենթակա նորմատիվ իրավական ակտերի 

ցանկերի հետ) 

2017 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի 

որոշում 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ III. Անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցում, Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի 

մշակում ու կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի ընդունում 

19. Փոփոխությունների կատարում անդամ 

պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերում՝ 

տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

2018 թվական անդամ պետությունների 

նորմատիվ իրավական ակտեր, 

Միության շրջանակներում 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

մատուցողի անձնակազմի մասնագիտական 

որակավորմանը ներկայացվող պահանջների 

ներդաշնակեցման մասով՝ սույն ծրագրի 18-րդ կետին 

համապատասխան, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի մշակում ու կնքում եւ (կամ) 

Միության մարմինների ակտերի ընդունում 

կնքվող միջազգային 

պայմանագրեր եւ (կամ) 

Միության մարմինների ակտեր

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարման դիտանցում 

20. Սույն ծրագրի 12-19-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում եւ 

վերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ անգամ Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

ուղղված զեկույց 

Հանձնաժողով 

III. Վարչական համագործակցության կազմակերպում 

21. Ծառայությունների միասնական շուկայի 

գործունեության ժամանակ առաջացող ռիսկերի 

բնագավառների որոշում 

2017 թվական ծառայությունների 

միասնական շուկայի 

գործունեության ժամանակ 

առաջացող ռիսկերի 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

բնագավառների ցանկ 

22. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների 

միջեւ վարչական համագործակցության մասին 

համաձայնագրերի մշակում (այդ թվում՝ 

տեղեկատվության փոխանակման, խախտումների 

կանխարգելման մեխանիզմի ստեղծման, 

պատասխանատվության միջոցների կիրառման համար)՝

ծառայությունների միասնական շուկայի գործունեության 

ժամանակ առաջացող ռիսկերի նվազեցման նպատակով

2018 թվական անդամ պետությունների 

իրավասու մարմինների միջեւ 

վարչական 

համագործակցության մասին 

համաձայնագրերի 

նախագծեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

23. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների 

միջեւ վարչական համագործակցության մասին 

համաձայնագրերի կնքում՝ սույն ծրագրի 21-րդ կետին 

համապատասխան որոշված բնագավառներում 

2018 թվական անդամ պետությունների 

իրավասու մարմինների միջեւ 

վարչական 

համագործակցության մասին 

համաձայնագրեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

24. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների 

միջեւ ազգային տեղեկատվական ռեսուրսներում 

պարունակվող տեղեկությունների փոխանակման 

կազմակերպում (դրանց բացակայության դեպքում՝ 

այդպիսի ռեսուրսների ձեւավորման ապահովում), այդ 

թվում՝ Միության ինտեգրված տեղեկատվական 

համակարգի օգտագործման միջոցով 

2018 թվական անդամ պետությունների 

տեղեկատվական 

ռեսուրսների հասանելիության

ապահովում, 

փոխանակման ենթակա 

տեղեկությունների ցանկի 

համաձայնեցում 

(Հանձնաժողովի որոշում) 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

25. Սույն ծրագրի 21-24-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում եւ 

վերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ անգամ Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

ուղղված զեկույց 

Հանձնաժողով 

IV. Ծրագրի իրականացման եզրափակում 

26. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի կողմից որոշման ընդունում, որով սահմանվում 

2019 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի որոշում

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարման 

ժամկետը 

Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

են անդամ պետությունների՝ տվյալ ոլորտի 

շրջանակներում ծառայությունների միասնական շուկայի 

կանոնների կիրառմանն առնչվող 

պարտավորությունները 

Հանձնաժողով 

27. Ծառայությունների միասնական շուկայի 

գործունեության մեկնարկ 

2019 թվական 

(Ղազախստանի 

Հանրապետության 

համար՝ 2025 թվականի

հունվարի 1-ից ոչ ուշ) 

 անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

 

-------------------------- 

 

 



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է 

Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-

ի թիվ 23 որոշմամբ 

 

ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

վերգետնյա մարկշեյդերական գծահանման ծառայությունների ոլորտի 

Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

I. Գործունեություն իրականացնելու թույլտվության մեխանիզմների մոտարկում 

Փուլ I. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրության վերլուծություն 

1. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 

պետությունների (այսուհետ, համապատասխանաբար՝ 

Միություն, անդամ պետություններ)՝ ծառայությունների 

տվյալ ոլորտի շրջանակներում գործունեությունը 

կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկի 

սահմանում 

2016 թվական Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով (այսուհետ՝ 

Հանձնաժողով) ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 



2 

Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

2. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական 

ակտերի դրույթների վերլուծություն հետեւյալի 

վերաբերյալ՝ 

ա) համապատասխանություն՝ «Եվրասիական 

տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 

29-ի պայմանագրին (այսուհետ՝ Պայմանագիր) եւ 

Միության շրջանակներում կնքվող միջազգային 

պայմանագրերին, ինչպես նաեւ անդամ պետությունների

միջեւ կնքված եւ Պայմանագրին չհակասող մասով 

կիրառվող այլ միջազգային պայմանագրերի (այդ թվում՝ 

երկկողմ)  

2016 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

բ) այն դրույթների բացահայտումը, որոնցով 

սահմանափակվում է մյուս անդամ պետությունների 

անձանց՝ տվյալ ոլորտի շրջանակներում 

ծառայություններ մատուցելու հնարավորությունը, այդ 

թվում՝ 

2016 թվական երկրաբանական, 

երկրաֆիզիկական եւ այլ 

տեսակի հետազոտական 

աշխատանքների, 

մարկշեյդերական 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 



3 

Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

սահմանափակումների, բացառումների, լրացուցիչ 

պահանջների եւ պայմանների բացահայտում՝ 

Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 

2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 112 որոշմամբ 

հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության 

շրջանակներում սահմանափակումների, 

բացառումների, լրացուցիչ պահանջների եւ 

պայմանների անհատական ազգային ցանկերին 

համապատասխան 

գծահանման, 

քարտեզագրության, եղանակի

կանխատեսման եւ 

օդերեւութաբանության հետ 

կապված ծառայությունների 

ոլորտում աշխատանքային 

խմբի (այսուհետ՝ 

աշխատանքային 

խումբ)որոշումներ 

պահանջների, պայմանների եւ կարգավորման այլ 

միջոցների բացահայտում 

   

Պայմանագրի, Միության շրջանակներում կնքվող 

միջազգային պայմանագրերի եւ անդամ 

պետությունների օրենսդրության կիրառման 

ընթացքում առաջացող խոչընդոտների 

բացահայտում 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

 

գ) ավելորդություն եւ անարդյունավետություն (ոչ 

միանշանակություն, հակասությունների առկայություն, 

պահանջված չլինելը, կարգավորման նպատակներին 

անհամապատասխանություն, կրկնօրինակում, ֆորմալ 

բնույթ) 

2016 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

3. Ծառայությունների տվյալ ոլորտում կարգավորման

բովանդակային համարժեքության որոշում եւ տվյալ 

ոլորտի շրջանակներում ծառայությունների մատուցման 

թույլտվությունների փոխադարձ ճանաչման 

նպատակահարմարության մասին որոշումների 

ընդունում (Ծառայությունների առեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեության եւ ներդրումների իրականացման մասին 

արձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-

րդ կետի հիման վրա՝ այդպիսի որոշումների ընդունման 

դեպքում անդամ պետությունների օրենսդրության 

2017 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 



5 

Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

ներդաշնակեցում չի պահանջվում, եւ սույն ծրագրի  

4-9-րդ կետերը ենթակա չեն կատարման) 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝ անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցմանը (կարգավորման բովանդակային 

համարժեքության բացակայության դեպքում) 

4. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման եւ (կամ) Միության

մարմինների ակտերի ընդունման անհրաժեշտության, 

մակարդակի ու միջոցների որոշում 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

5. Ծառայությունների տվյալ ոլորտում կարգավորման

լավագույն միջազգային եւ ազգային գործելակերպի 

բացահայտում՝ ներքին կարգավորման օպտիմալ մոդելը 

որոշելու նպատակով 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 



6 

Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

6. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման կամ Միության 

մարմինների ակտերի ընդունման մասով 

առաջարկությունների մշակում՝ հաշվի առնելով սույն 

ծրագրի 5-րդ կետը 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

7. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական 

ակտերի ցանկերի սահմանում` փոփոխման, վերացման 

կամ ընդունման ենթակա կոնկրետ դրույթների 

մատնանշմամբ 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

8. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի կողմից անդամ պետությունների 

օրենսդրության ներդաշնակեցման մասին որոշման 

ընդունում (անդամ պետությունների՝ սույն ծրագրի 7-րդ 

կետին համապատասխան փոփոխման, վերացման կամ 

ընդունման ենթակա նորմատիվ իրավական ակտերի 

ցանկերի հետ) 

2017 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի 

որոշում 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 



7 

Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

Փուլ III. Անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցում, Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի 

մշակում ու կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի ընդունում 

9. Փոփոխությունների կատարում անդամ 

պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերում՝ սույն

ծրագրի 8-րդ կետին համապատասխան, Միության 

շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի մշակում 

ու կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի 

ընդունում 

2018 թվական անդամ պետությունների 

նորմատիվ իրավական 

ակտեր, Միության 

շրջանակներում կնքվող 

միջազգային պայմանագրեր 

եւ (կամ) Միության 

մարմինների ակտեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

10. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 112 

որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական 

միության շրջանակներում սահմանափակումների, 

բացառումների, լրացուցիչ պահանջների եւ պայմանների

անհատական ազգային ցանկերում փոփոխությունների 

կատարում՝ ծառայությունների տվյալ ոլորտի 

2018 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի 

որոշում 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

շրջանակներում սահմանափակումները, բացառումները, 

լրացուցիչ պահանջները եւ պայմանները (դրանց 

առկայության դեպքում) հանելու մասով 

Փուլ IV. Կատարման դիտանցում 

11. Սույն ծրագրի 1-10-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում եւ 

վերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ անգամ Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

ուղղված զեկույց 

Հանձնաժողով 

II. Ծառայություններ մատուցողների անձնակազմի մասնագիտական որակավորման ճանաչման ապահովում 

Փուլ I. Անդամ պետությունների օրենսդրության վերլուծություն 

12. Ծառայություններ մատուցողի անձնակազմի 

մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող 

այնպիսի պահանջների բացահայտում (աշխատանքային

փորձ եւ ստաժ, վերապատրաստման, վերաուսուցման 

դասընթացներ անցած լինելու հանգամանք եւ այլն), 

2016 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

որոնցով սահմանափակվում է այդ ծառայություններ 

մատուցողի՝ ծառայությունների տվյալ ոլորտի 

շրջանակներում գործունեություն իրականացնելու 

թույլտվությունը 

13. Տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

մատուցողի անձնակազմի մասնագիտական 

որակավորման բնագավառում կարգավորման 

բովանդակային համարժեքության որոշում եւ 

մասնագիտական որակավորումը հաստատող 

փաստաթղթերի ավտոմատ ճանաչման 

նպատակահարմարության մասին որոշումների 

ընդունում (Ծառայությունների առեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեության եւ ներդրումների իրականացման մասին 

արձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-

րդ կետի հիման վրա՝ այդպիսի որոշումների ընդունման 

դեպքում անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցում չի պահանջվում, եւ սույն ծրագրի 14-19-

2017 թվական Հանձնաժողով ուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

րդ կետերը ենթակա չեն կատարման) 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝ անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցմանը (կարգավորման բովանդակային 

համարժեքության բացակայության դեպքում) 

14. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման եւ (կամ) Միության

մարմինների ակտերի ընդունման անհրաժեշտության, 

մակարդակի ու միջոցների որոշում 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

15. Տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

մատուցողի անձնակազմի մասնագիտական 

որակավորման բնագավառում կարգավորման լավագույն

միջազգային եւ ազգային գործելակերպի բացահայտում՝ 

ներքին կարգավորման օպտիմալ մոդելը որոշելու 

նպատակով 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

16. Անդամ պետությունների օրենսդրության 

ներդաշնակեցման, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի կնքման կամ Միության 

մարմինների ակտերի ընդունման մասով 

առաջարկությունների մշակում՝ հաշվի առնելով սույն 

ծրագրի 15-րդ կետը 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

17. Անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական 

ակտերի ցանկերի սահմանում` փոփոխման, վերացման 

կամ ընդունման ենթակա կոնկրետ դրույթների 

մատնանշմամբ 

2017 թվական աշխատանքային խմբի 

որոշումներ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

18. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի կողմից անդամ պետությունների 

օրենսդրության ներդաշնակեցման մասին որոշման 

ընդունում (անդամ պետությունների՝ սույն ծրագրի 17-րդ 

կետին համապատասխան փոփոխման, վերացման կամ 

ընդունման ենթակա նորմատիվ իրավական ակտերի 

ցանկերի հետ) 

2017 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի 

որոշում 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

Փուլ III. Անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցում, Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի 

մշակում ու կնքում եւ (կամ) Միության մարմինների ակտերի ընդունում 

19. Փոփոխությունների կատարում անդամ 

պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերում՝ 

տվյալ ոլորտի շրջանակներում ծառայություններ 

մատուցողի անձնակազմի մասնագիտական 

որակավորմանը ներկայացվող պահանջների 

ներդաշնակեցման մասով՝ սույն ծրագրի 18-րդ կետին 

համապատասխան, Միության շրջանակներում 

միջազգային պայմանագրերի մշակում ու կնքում եւ (կամ) 

Միության մարմինների ակտերի ընդունում 

2018 թվական անդամ պետությունների 

նորմատիվ իրավական 

ակտեր, Միության 

շրջանակներում կնքվող 

միջազգային պայմանագրեր 

եւ (կամ) Միության 

մարմինների ակտեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարման դիտանցում 

20. Սույն ծրագրի 12-19-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում եւ 

վերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ անգամ Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

ուղղված զեկույց 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

 

III. Վարչական համագործակցության կազմակերպում 

21. Ծառայությունների միասնական շուկայի 

գործունեության ժամանակ առաջացող ռիսկերի 

բնագավառների որոշում 

2017 թվական ծառայությունների 

միասնական շուկայի 

գործունեության ժամանակ 

առաջացող ռիսկերի 

բնագավառների ցանկ 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

22. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների 

միջեւ վարչական համագործակցության մասին 

համաձայնագրերի մշակում (այդ թվում՝ 

տեղեկատվության փոխանակման, խախտումների 

կանխարգելման մեխանիզմի ստեղծման, 

պատասխանատվության միջոցների կիրառման համար)՝ 

ծառայությունների միասնական շուկայի գործունեության 

ժամանակ առաջացող ռիսկերի նվազեցման նպատակով

2018 թվական անդամ պետությունների 

իրավասու մարմինների միջեւ 

վարչական 

համագործակցության մասին 

համաձայնագրերի 

նախագծեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

23. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների 

միջեւ վարչական համագործակցության մասին 

համաձայնագրերի կնքում՝ սույն ծրագրի 21-րդ կետին 

համապատասխան որոշված բնագավառներում 

2018 թվական անդամ պետությունների 

իրավասու մարմինների միջեւ 

վարչական 

համագործակցության մասին 

համաձայնագրեր 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

24. Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների 

միջեւ ազգային տեղեկատվական ռեսուրսներում 

պարունակվող տեղեկությունների փոխանակման 

կազմակերպում (դրանց բացակայության դեպքում՝ 

այդպիսի ռեսուրսների ձեւավորման ապահովում), այդ 

թվում՝ Միության ինտեգրված տեղեկատվական 

համակարգի օգտագործման միջոցով 

2018 թվական անդամ պետությունների 

տեղեկատվական 

ռեսուրսների հասանելիության

ապահովում, փոխանակման 

ենթակա տեղեկությունների 

ցանկի համաձայնեցում 

(Հանձնաժողովի որոշում) 

անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

25. Սույն ծրագրի 21-24-րդ կետերով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման դիտանցում եւ 

վերահսկողություն 

կիսամյակը մեկ անգամ Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդին 

ուղղված զեկույց 

Հանձնաժողով 

IV. Ծրագրի իրականացման եզրափակում 
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Միջոցառումը Կատարման ժամկետը Եզրափակման ձեւը Կատարողը 

26. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն 

խորհրդի կողմից որոշման ընդունում, որով սահմանվում 

են անդամ պետությունների՝ տվյալ ոլորտի 

շրջանակներում ծառայությունների միասնական շուկայի 

կանոնների կիրառմանն առնչվող 

պարտավորությունները 

2019 թվական Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի որոշում անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

Հանձնաժողով 

27. Ծառայությունների միասնական շուկայի 

գործունեության մեկնարկ 

2019 թվական 

(Ղազախստանի 

Հանրապետության 

համար՝ 2025 թվականի

հունվարի 1-ից ոչ ուշ) 

 անդամ պետությունների 

կառավարություններ 

 

-------------------------- 

 

 



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾԷ 

Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխո

րհրդի 2016 թվականիդեկտեմբերի 26-

իթիվ23 որոշմամբ 

 

ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆԾՐԱԳԻՐ 

քարտեզագրությանծառայություններիոլորտի 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

I. Գործունեությունիրականացնելութույլտվությանմեխանիզմներիմոտարկում 

Փուլ I. Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

1.

 Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետությ

ունների (այսուհետ,համապատասխանաբար՝Միություն, 

անդամպետություններ)՝ծառայություններիտվյալոլորտիշրջ

2016 թվական Եվրասիականտնտեսականհա

նձնաժողով 

(այսուհետ՝Հանձնաժողով) 

ուղարկվողտեղեկատվություն 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

անակներումգործունեությունըկարգավորողնորմատիվիրավ

ականակտերիցանկիսահմանում 

2.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիդրույթներիվերլուծությունհետեւյալիվերաբերյալ՝ 

ա) համապատասխանություն՝ 

«Եվրասիականտնտեսականմիությանմասին» 2014 

թվականիմայիսի 29-իպայմանագրին 

(այսուհետ՝Պայմանագիր) 

եւՄիությանշրջանակներումկնքվողմիջազգայինպայման

ագրերին, 

ինչպեսնաեւանդամպետություններիմիջեւկնքվածեւՊայմ

անագրինչհակասողմասովկիրառվողայլմիջազգայինպայ

մանագրերի (այդթվում՝երկկողմ) 

2016 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղ

եկություններ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

բ) այն դրույթների բացահայտումը, որոնցով 2016 թվական երկրաբանական, անդամպետություններիկառ
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Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

սահմանափակվում է մյուս 

անդամպետություններիանձանց՝տվյալոլորտիշրջանակն

երումծառայություններմատուցելու հնարավորությունը, 

այդթվում՝ 

սահմանափակումների, բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմանների 

բացահայտում՝Եվրասիականտնտեսականբարձրագո

ւյնխորհրդի 2014 թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմ

իությանշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատական

ազգայինցանկերինհամապատասխան 

երկրաֆիզիկականեւայլտեսա

կիհետազոտականաշխատան

քների, մարկշեյդերական 

գծահանման, 

քարտեզագրության, 

եղանակիկանխատեսմանեւօդ

երեւութաբանությանհետկապ

վածծառայություններիոլորտու

մաշխատանքայինխմբի 

(այսուհետ՝աշխատանքայինխ

ումբ) որոշումներ 

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

պահանջների, 

պայմաններիեւկարգավորմանայլմիջոցների 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

բացահայտում 

 

Պայմանագրի, 

Միությանշրջանակներումկնքվողմիջազգայինպայմա

նագրերիեւանդամպետություններիօրենսդրությանկի

րառմանընթացքումառաջացողխոչընդոտների 

բացահայտում 

   

գ) ավելորդությունեւանարդյունավետություն (ոչ 

միանշանակություն, հակասություններիառկայություն, 

պահանջված չլինելը, 

կարգավորմաննպատակներինանհամապատասխանությ

ուն, կրկնօրինակում, ֆորմալբնույթ) 

2016 թվական Հանձնաժողովուղարկվողտեղ

եկատվություն 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

3. Ծառայություններիտվյալոլորտում 

կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքությանորոշում

եւտվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններիմատուց

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշում

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

մանթույլտվություններիփոխադարձճանաչմաննպատակ

ահարմարությանմասինորոշումներիընդունում 

(Ծառայություններիառեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինար

ձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-

րդկետիհիմանվրա՝այդպիսիորոշումներիընդունմանդեպ

քումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակե

ցումչիպահանջվում, եւսույն ծրագրի 4-9-

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

ներ Հանձնաժողով 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

(կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքությանբացակայությանդեպքում) 

4.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնա

կեցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

քմանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտու

թյան, մակարդակիեւմիջոցներիորոշում 

5.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանլ

ավագույն 

միջազգայինեւազգայինգործելակերպիբացահայտում՝ներ

քինկարգավորմանօպտիմալմոդելըորոշելունպատակով 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

6.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնա

կեցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմասո

վառաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծրագ

րի 5-րդկետը 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



7 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

7.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթների 

մատնանշմամբ 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

8.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի

կողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնա

կեցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 7-

րդկետինհամապատասխանփոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավական

ակտերիցանկերիհետ) 

2017 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, Միությանշրջանակներում միջազգայինպայմանագրերիմշակումուկնքումեւ 

(կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 



8 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

9. փոփոխություններիկատարում 

անդամպետություններինորմատիվիրավականակտերում՝

սույնծրագրի 8-րդկետինհամապատասխան, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշ

ակումուկնքումեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

 

 

2018 թվական 

անդամպետություններինորմա

տիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներումկնքվ

ողմիջազգայինպայմանագրեր

եւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտեր 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

10. Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի 

2014 թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմիու

թյանշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատականազգ

այինցանկերումփոփոխություններիկատարում՝ծառայությ

ուններիտվյալոլորտիշրջանակներումսահմանափակումն

երը, բացառումները, 

լրացուցիչպահանջներըեւպայմանները 

2018 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



9 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

(դրանցառկայությանդեպքում) հանելումասով 

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 

11. Սույնծրագրի 1-10-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմ

անդիտանցումեւ վերահսկողություն 

կիսամյակըմեկանգամ Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

եկույց 

 

Հանձնաժողով 

II. Ծառայություններմատուցողներիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանճանաչմանապահովում 



10 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

Փուլ I. Անդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

12.

 Ծառայություններմատուցողիանձնակազմիմասնա

գիտականորակավորմանըներկայացվող այնպիսի 

պահանջներիբացահայտում 

(աշխատանքայինփորձեւստաժ, վերապատրաստման, 

վերաուսուցմանդասընթացներանցածլինելուհանգամանք

եւայլն), որոնցովսահմանափակվումեն այդ 

ծառայություններմատուցողի՝ծառայություններիտվյալոլոր

տիշրջանակներումգործունեությունիրականացնելութույլ

տվությունը 

2016 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

13.

 Տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատ

ուցողիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանբն

ագավառումկարգավորմանբովանդակայինհամարժեքու

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



11 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

թյանորոշումեւմասնագիտականորակավորումըհաստատ

ողփաստաթղթերիավտոմատճանաչմաննպատակահարմ

արությանմասինորոշումներիընդունում 

(Ծառայություններիառեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինար

ձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16-րդհավելված) 54-

րդկետիհիմանվրա՝այդպիսիորոշումներիընդունմանդեպ

քումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակե

ցումչիպահանջվում, եւսույնծրագրի 14-19-

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

(կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքությանբացակայությանդեպքում) 

14.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնա

կեցման, 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ անդամպետություններիկառ

ավարություններ 



12 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտու

թյան, մակարդակիեւմիջոցներիորոշում 

Հանձնաժողով 

15.

 Տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատ

ուցողիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանբն

ագավառումկարգավորմանլավագույնմիջազգայինեւազգ

այինգործելակերպիբացահայտում՝ներքինկարգավորման

օպտիմալմոդելըորոշելունպատակով 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

16.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնա

կեցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմասո

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



13 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

վառաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծրագ

րի 15-րդկետը 

17.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթների 

մատնանշմամբ 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

18.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի

կողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնա

կեցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝ սույնծրագրի 17-

րդկետինհամապատասխանփոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավական

ակտերիցանկերիհետ) 

2017 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



14 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակումուկնքումեւ (կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

19. Փոփոխություններիկատարում 

անդամպետություններինորմատիվիրավականակտերում՝

տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատուցող

իանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանըներկայ

ացվողպահանջներիներդաշնակեցմանմասով՝սույնծրագ

րի 18-րդկետինհամապատասխան, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշ

ակումուկնքումեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

2018 թվական անդամպետություններինորմա

տիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներումկնքվ

ողմիջազգայինպայմանագրեր

եւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտեր 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 

20. Սույնծրագրի 12-19-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմ

անդիտանցումեւ վերահսկողություն 

կիսամյակըմեկանգամ Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

եկույց 

Հանձնաժողով 



15 

Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

III. Վարչականհամագործակցությանկազմակերպում 

21.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեու

թյանժամանակառաջացողռիսկերիբնագավառներիորոշո

ւմ 

2017 թվական ծառայություններիմիասնակա

նշուկայիգործունեությանժամ

անակառաջացողռիսկերիբնա

գավառներիցանկ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

22.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

եւվարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագր

երիմշակում (այդթվում՝տեղեկատվությանփոխանակման, 

խախտումներիկանխարգելմանմեխանիզմիստեղծման, 

պատասխանատվությանմիջոցներիկիրառմանհամար)՝ծ

առայություններիմիասնականշուկայիգործունեությանժա

մանակառաջացողռիսկերինվազեցմաննպատակով 

2018 թվական անդամպետություններիիրավ

ասումարմիններիմիջեւվարչա

կանհամագործակցությանմաս

ինհամաձայնագրերինախագծ

եր 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

23.

 անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

2018 թվական անդամպետություններիիրավ

ասումարմիններիմիջեւվարչա

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

եւվարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագր

երիկնքում՝ սույնծրագրի 21-

րդկետինհամապատասխանորոշվածբնագավառներում 

կանհամագործակցությանմաս

ինհամաձայնագրեր 

Հանձնաժողով 

24.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

եւազգայինտեղեկատվականռեսուրսներումպարունակվո

ղտեղեկություններիփոխանակմանկազմակերպում 

(դրանցբացակայությանդեպքում՝այդպիսիռեսուրսներիձե

ւավորմանապահովում), 

այդթվում՝Միությանինտեգրվածտեղեկատվականհամակ

արգիօգտագործմանմիջոցով 

2018 թվական անդամպետություններիտեղեկ

ատվականռեսուրսներիհասա

նելիությանապահովում, 

փոխանակմանենթակատեղեկ

ություններիցանկիհամաձայնե

ցում (Հանձնաժողովիորոշում)

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

25. Սույնծրագրի 21-24-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմ

անդիտանցումեւ վերահսկողություն 

կիսամյակըմեկանգամ Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

եկույց 

Հանձնաժողով 

IV. Ծրագրիիրականացմանեզրափակում 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկե

տը 

Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

26.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի

կողմիցորոշմանընդունում, որով սահմանվում են 

անդամպետությունների՝տվյալոլորտիշրջանակներումծա

ռայություններիմիասնականշուկայիկանոններիկիրառմա

նն առնչվողպարտավորությունները 

2019 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

27.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեու

թյանմեկնարկ 

2019 թվական 

(ՂազախստանիՀանրա

պետությանհամար՝ 

2025 

թվականիհունվարի 1-

իցոչուշ) 

 անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

 

-------------------------- 
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ՀԱՍՏԱՏՎԱԾԷ 

Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխո

րհրդի 2016 թվականիդեկտեմբերի 26-

իթիվ23որոշմամբ 

 

ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆԾՐԱԳԻՐ 

եղանակիկանխատեսմանեւօդերեւութաբանությանհետկապվածծառայություններիոլորտի1 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

I. Գործունեությունիրականացնելութույլտվությանմեխանիզմներիմոտարկում 

Փուլ I. Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

1.

 Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետու

թյունների 

(այսուհետ,համապատասխանաբար՝Միություն, 

2016 թվական Եվրասիականտնտեսականհա

նձնաժողով 

(այսուհետ՝Հանձնաժողով) 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

                                                 
1Բացառությամբ ազգային անվտանգության ապահովման նպատակներով մատուցվող ծառայությունների  



2 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

անդամպետություններ)՝ծառայություններիտվյալոլորտիշր

ջանակներումգործունեությունըկարգավորողնորմատիվի

րավականակտերիցանկիսահմանում 

2.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիդրույթներիվերլուծությունհետեւյալիվերաբերյալ՝ 

ուղարկվող տեղեկատվություն

ա) համապատասխանություն՝ 

«Եվրասիականտնտեսականմիությանմասին» 2014 

թվականիմայիսի 29-իպայմանագրին 

(այսուհետ՝Պայմանագիր) 

եւՄիությանշրջանակներումկնքվողմիջազգայինպայմանա

գրերին, 

ինչպեսնաեւանդամպետություններիմիջեւկնքվածեւՊայմ

անագրինչհակասողմասովկիրառվողայլմիջազգայինպայ

մանագրերի (այդթվում՝երկկողմ) 

2016 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



3 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

բ) այն դրույթների բացահայտումը, որոնցով 

սահմանափակվում է մյուս 

անդամպետություններիանձանց՝ 

տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատուցելու

հնարավորությունը, այդթվում՝ 

սահմանափակումների, բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմանների 

բացահայտում՝Եվրասիականտնտեսականբարձրագու

յնխորհրդի 2014 թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմ

իությանշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատական

ազգայինցանկերինհամապատասխան 

2016 թվական երկրաբանական, 

երկրաֆիզիկականեւայլտեսա

կիհետազոտականաշխատան

քների, 

մարկշեյդերականգծահանման

, քարտեզագրության, 

եղանակիկանխատեսմանեւօդ

երեւութաբանությանհետկապ

վածծառայություններիոլորտու

մաշխատանքայինխմբի 

(այսուհետ՝աշխատանքայինխ

ումբ) որոշումներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

պահանջների, 

պայմաններիեւկարգավորմանայլմիջոցների 

   



4 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

բացահայտում 

Պայմանագրի, 

Միությանշրջանակներումկնքվողմիջազգայինպայման

ագրերիեւանդամպետություններիօրենսդրությանկիր

առմանընթացքումառաջացողխոչընդոտների 

բացահայտում 

   

գ) ավելորդությունեւանարդյունավետություն (ոչ 

միանշանակություն, հակասություններիառկայության, 

պահանջված չլինելը, 

կարգավորմաննպատակներինանհամապատասխանությ

ան, կրկնօրինակում, ֆորմալբնույթ) 

2016 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

3.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանբո

վանդակայինհամարժեքությանորոշումեւտվյալոլորտիշրջ

անակներումծառայություններիմատուցմանթույլտվություն

ներիփոխադարձճանաչմաննպատակահարմարությանմա

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



5 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

սինորոշումներիընդունում (Ծառայություններիառեւտրի, 

հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինար

ձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-

րդկետիհիմանվրա`այդպիսիորոշումներիընդունմանդեպք

ումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեց

ումչիպահանջվում, եւսույնծրագրի 4-9-

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

Փուլ II. Նախապատրաստում`անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

(կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքությանբացակայությանդեպքում) 

4.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտութ

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



6 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

յան, մակարդակիեւմիջոցներիորոշում 

5.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանլա

վագույն 

միջազգայինեւազգայինգործելակերպիբացահայտում՝ներ

քինկարգավորմանօպտիմալմոդելըորոշելունպատակով 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

6.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմասո

վառաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծրագ

րի 5-րդկետը 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

7.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



7 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթների 

մատնանշմամբ 

8.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 7-

րդկետինհամապատասխանփոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավական

ակտերիցանկերիհետ) 

2017 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակումուկնքումեւ (կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

9. Փոփոխություններիկատարում 

անդամպետություններինորմատիվիրավականակտերում՝ 

սույնծրագրի 8-րդկետինհամապատասխան, 

Միությանշրջանակներում 

2018 թվական անդամպետություններինորմա

տիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներումկնքվ

ողմիջազգայինպայմանագրեր

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

միջազգայինպայմանագրերիմշակումուկնքումեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

եւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտեր 

10. Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի 

2014 թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմիութ

յանշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատականազգ

այինցանկերումփոփոխություններիկատարում՝ծառայությ

ուններիտվյալոլորտիշրջանակներումսահմանափակումնե

րը, բացառումները, 

լրացուցիչպահանջներըեւպայմանները 

(դրանցառկայությանդեպքում) հանելումասով 

2018 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

11. Սույնծրագրի 1-10-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմ

անդիտանցումեւ վերահսկողություն 

կիսամյակըմեկանգամ 
Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

եկույց 

Հանձնաժողով 

II. Ծառայություններմատուցողներիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանճանաչմանապահովում 

Փուլ I. Անդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

12.

 Ծառայություններմատուցողիանձնակազմիմասնա

գիտականորակավորմանըներկայացվող այնպիսի 

պահանջներիբացահայտում 

(աշխատանքայինփորձեւստաժ, վերապատրաստման, 

վերաուսուցմանդասընթացներանցածլինելուհանգամանք

եւայլն), որոնցովսահմանափակվումեն այդ 

ծառայություններմատուցողի՝ծառայություններիտվյալոլոր

տիշրջանակներումգործունեությունիրականացնելութույլտ

2016 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

վությունը 

13.

 Տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատ

ուցողիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանբնա

գավառումկարգավորմանբովանդակայինհամարժեքությ

անորոշումեւմասնագիտականորակավորումըհաստատող

փաստաթղթերիավտոմատկերպովճանաչմաննպատակա

հարմարությանմասինորոշումներիընդունում 

(Ծառայություններիառեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինար

ձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-

րդկետիհիմանվրա`այդպիսիորոշումներիընդունմանդեպք

ումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեց

ումչիպահանջվում, եւսույնծրագրի 14-19-

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ II. Նախապատրաստում`անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

 (կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքությանբացակայությանդեպքում) 

14.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտութ

յան, մակարդակիեւմիջոցներիորոշում 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

15.

 Տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատ

ուցողիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանբնա

գավառումկարգավորմանլավագույնմիջազգայինեւազգայ

ինգործելակերպիբացահայտում՝ներքինկարգավորմանօ

պտիմալմոդելըորոշելունպատակով 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

16.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմասո

վառաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծրագ

րի 15-րդկետը 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

17.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթների 

մատնանշմամբ 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

18.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 17-

2017 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարությունները 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

րդկետինհամապատասխանփոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավական

ակտերիցանկերիհետ) 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակումուկնքումեւ 

(կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

19. Փոփոխություններիկատարում 

անդամպետություններինորմատիվիրավականակտերում՝

տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատուցողի

անձնակազմիմասնագիտականորակավորմանըներկայա

ցվողպահանջներիներդաշնակեցմանմասով՝սույնծրագրի 

18-րդկետինհամապատասխան, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշ

ակումուկնքումեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

2018 թվական 

անդամպետություններինորմա

տիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներումկնքվ

ողմիջազգայինպայմանագրեր

եւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտեր 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

20. Սույնծրագրի 12-19-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմ

անդիտանցումեւ վերահսկողություն 

կիսամյակըմեկանգամ Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

եկույց 

 

Հանձնաժողով 

III. Վարչականհամագործակցությանկազմակերպում 

21.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեու

թյանժամանակառաջացողռիսկերիբնագավառներիորոշո

ւմ 

2017 թվական ծառայություններիմիասնակա

նշուկայիգործունեությանժամ

անակառաջացողռիսկերիբնա

գավառներիցանկ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

22.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

եւվարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագր

երիմշակում (այդթվում՝տեղեկատվությանփոխանակման, 

խախտումներիկանխարգելմանմեխանիզմիստեղծման, 

պատասխանատվությանմիջոցներիկիրառմանհամար)՝ծ

առայություններիմիասնականշուկայիգործունեությանժամ

2018 թվական անդամպետություններիիրավ

ասումարմիններիմիջեւվարչա

կանհամագործակցությանմաս

ինհամաձայնագրերինախագծ

եր 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

անակառաջացողռիսկերինվազեցմաննպատակով 

23.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

եւվարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագր

երիկնքում՝ սույնծրագրի 21-

րդկետինհամապատասխանորոշվածբնագավառներում 

2018 թվական 

անդամպետություններիիրավ

ասումարմիններիմիջեւվարչա

կանհամագործակցությանմաս

ինհամաձայնագրեր 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

24.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

եւազգայինտեղեկատվականռեսուրսներումպարունակվող

տեղեկություններիփոխանակմանկազմակերպում 

(դրանցբացակայությանդեպքում՝այդպիսիռեսուրսներիձե

ւավորմանապահովում), 

այդթվում՝Միությանինտեգրվածտեղեկատվականհամակ

արգիօգտագործմանմիջոցով 

2018 թվական անդամպետություններիտեղեկ

ատվականռեսուրսներիհասա

նելիությանապահովում, 

փոխանակմանենթակատեղեկ

ություններիցանկիհամաձայնե

ցում (Հանձնաժողովիորոշում)

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

25. Սույնծրագրի 21-24-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմ

կիսամյակըմեկանգամ Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

անդիտանցումեւ վերահսկողություն եկույց 

 

IV. Ծրագրիիրականացմանեզրափակում 

26.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցորոշմանընդունում, որով սահմանվում են 

անդամպետությունների՝տվյալոլորտիշրջանակներումծառ

այություններիմիասնականշուկայիկանոններիկիրառման

ն առնչվողպարտավորությունները 

2019 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

27.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեու

թյանմեկնարկ 

2019 թվական 

(ՂազախստանիՀանրա

պետությանհամար՝ 

2025 

թվականիհունվարի 1-

իցոչուշ) 

 անդամպետություններիկառ

ավարություններ 
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-------------------------- 

 



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾԷ 

Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխո

րհրդի 2016 թվականիդեկտեմբերի 26-

իթիվ23որոշմամբ 

 

ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆԾՐԱԳԻՐ 

կինոֆիլմերիեւտեսաֆիլմերիարտադրությանեւտարածմանհետկապվածծառայություններիոլորտի 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

I. Գործունեությունիրականացնելութույլտվությանմեխանիզմներիմոտարկում 

Փուլ I. Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

1.

 Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետու

թյունների 

(այսուհետ,համապատասխանաբար՝Միություն, 

անդամպետություններ)՝ծառայություններիտվյալոլորտիշր

ջանակներումգործունեությունըկարգավորողնորմատիվի

2016 թվական Եվրասիականտնտեսականհա

նձնաժողով 

(այսուհետ՝Հանձնաժողով) 

ուղարկվող տեղեկատվություն

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 



2 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

րավականակտերիցանկիսահմանում 

2.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիդրույթներիվերլուծությունհետեւյալիվերաբերյալ՝ 

ա) համապատասխանություն՝ 

«Եվրասիականտնտեսականմիությանմասին» 2014 

թվականիմայիսի 29-իպայմանագրին 

(այսուհետ՝Պայմանագիր) 

եւՄիությանշրջանակներումկնքվողմիջազգայինպայման

ագրերին, 

ինչպեսնաեւանդամպետություններիմիջեւկնքվածեւՊայմ

անագրինչհակասողմասովկիրառվողայլմիջազգայինպայ

մանագրերի (այդթվում՝երկկողմ) 

2016 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

բ) այն դրույթների բացահայտումը, որոնցով 

սահմանափակվում է մյուս 

անդամպետություններիանձանց՝տվյալոլորտիշրջանակնե

2016 թվական կինոֆիլմերիեւտեսաֆիլմերիա

րտադրությանեւտարածման, 

տեսաֆիլմերիցուցադրմանհե

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 



3 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

րումծառայություններմատուցելու հնարավորությունը, 

այդթվում՝ 

սահմանափակումների, բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմանների 

բացահայտում՝Եվրասիականտնտեսականբարձրագու

յնխորհրդի 2014 թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմ

իությանշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատական

ազգայինցանկերինհամապատասխան 

տկապվածծառայություններիո

լորտումաշխատանքայինխմբի

(այսուհետ՝աշխատանքայինխ

ումբ) որոշումներ 

Հանձնաժողով 

պահանջների, 

պայմաններիեւկարգավորմանայլմիջոցների 

բացահայտում 

   

Պայմանագրի, 

Միությանշրջանակներումկնքվողմիջազգայինպայմա

   



4 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

նագրերիեւանդամպետություններիօրենսդրությանկիր

առմանընթացքումառաջացողխոչընդոտների 

բացահայտում 

 

գ) ավելորդությունեւանարդյունավետություն (ոչ 

միանշանակություն, հակասություններիառկայություն, 

պահանջված չլինելը, 

կարգավորմաննպատակներինանհամապատասխանությ

ուն, կրկնօրինակում, ֆորմալբնույթ) 

2016 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

3.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանբ

ովանդակայինհամարժեքությանորոշումեւտվյալոլորտիշր

ջանակներումծառայություններիմատուցմանթույլտվությու

ններիփոխադարձճանաչմաննպատակահարմարությանմ

ասինորոշումներիընդունում (Ծառայություններիառեւտրի, 

հիմնադրման, 

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



5 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինար

ձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված)  

54-

րդկետիհիմանվրա՝այդպիսիորոշումներիընդունմանդեպք

ումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեց

ումչիպահանջվում, եւսույնծրագրի 4-9-

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

(կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքությանբացակայությանդեպքում) 

4.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտու

թյան, մակարդակիեւմիջոցներիորոշում 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



6 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

5.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանլ

ավագույնմիջազգայինեւազգայինգործելակերպիբացահա

յտում՝ներքինկարգավորմանօպտիմալմոդելըորոշելունպա

տակով 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

6.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմասո

վառաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծրագ

րի 5-րդկետը 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

7.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթների 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



7 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

մատնանշմամբ 

8.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 7-

րդկետինհամապատասախանփոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավական

ակտերիցանկերիհետ) 

2017 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակումուկնքումեւ 

(կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

9. Փոփոխություններիկատարում 

անդամպետություններինորմատիվիրավականակտերում՝ 

սույնծրագրի 8-րդկետինհամապատասխան, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշ

ակումուկնքումեւ (կամ) 

2018 թվական անդամպետություններինորմա

տիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներումկնքվ

ողմիջազգայինպայմանագրեր

եւ (կամ) 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



8 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում Միությանմարմիններիակտեր 

10. Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի 

2014 թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմիութ

յանշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատականազգ

այինցանկերումփոփոխություններիկատարում՝ծառայությ

ուններիտվյալոլորտիշրջանակներումսահմանափակումնե

րը, բացառումները, 

լրացուցիչպահանջներըեւպայմանները 

(դրանցառկայությանդեպքում) հանելումասով 

2018 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 

11. Սույնծրագրի 1-10-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմ

անդիտանցումեւ վերահսկողություն 

կիսամյակըմեկանգամ Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

եկույց 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

II. Ծառայություններմատուցողներիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանճանաչմանապահովում 

Փուլ I. Անդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

12.

 Ծառայություններմատուցողիանձնակազմիմասնա

գիտականորակավորմանըներկայացվողայնպիսիպահան

ջների բացահայտում (աշխատանքայինփորձեւստաժ, 

վերապատրաստման, 

վերաուսուցմանդասընթացներանցած 

լինելուհանգամանքեւայլն), որոնցովսահմանափակվումէ 

այդ 

ծառայություններմատուցողի՝ծառայություններիտվյալոլոր

տիշրջանակներումգործունեությունիրականացնելութույլտ

վությունը 

2016 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

13.

 Տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատ

ուցողիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանբնա

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշում

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

գավառումկարգավորմանբովանդակայինհամարժեքությ

անորոշումեւմասնագիտականորակավորումըհաստատող

փաստաթղթերիավտոմատճանաչմաննպատակահարմա

րությանմասինորոշումներիընդունում 

(Ծառայություններիառեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինար

ձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-

րդկետիհիմանվրա՝այդպիսիորոշումներիընդունմանդեպք

ումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեց

ումչիպահանջվում, եւսույնծրագրի 14-19-

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

ներ Հանձնաժողով 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

 (կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքությանբացակայությանդեպքում) 

14.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտու

թյան, մակարդակիեւմիջոցներիորոշում 

Հանձնաժողով 

15.

 Տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատ

ուցողիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանբնա

գավառումկարգավորմանլավագույնմիջազգայինեւազգայ

ինգործելակերպիբացահայտում՝ներքինկարգավորմանօ

պտիմալմոդելըորոշելունպատակով 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

16.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմասո

վառաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծրագ

րի 15-րդկետը 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

17.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթների 

մատնանշմամբ 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

18.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 17-

րդկետինհամապատասխանփոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավական

ակտերիցանկերիհետ) 

2017 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակումուկնքումեւ 

(կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

19. Փոփոխություններիկատարում 2018 թվական անդամպետություններինորմա անդամպետություններիկառ
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

անդամպետություններինորմատիվիրավականակտերում՝

տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատուցողի

անձնակազմիմասնագիտականորակավորմանըներկայա

ցվողպահանջներիներդաշնակեցմանմասով՝սույնծրագրի 

18-րդկետինհամապատասխան, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշ

ակումուկնքումեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

տիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներումկնքվ

ողմիջազգայինպայմանագրեր

եւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտեր 

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 

20. Սույնծրագրի 12-19-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմ

անդիտանցումեւ վերահսկողություն 

կիսամյակըմեկանգամ Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

եկույց 

Հանձնաժողով 

III. Վարչականհամագործակցությանկազմակերպում 

21.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեու

թյանժամանակառաջացողռիսկերիբնագավառներիորոշո

2017 թվական ծառայություններիմիասնակա

նշուկայիգործունեությանժամ

անակառաջացողռիսկերիբնա

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

ւմ գավառներիցանկ Հանձնաժողով 

22.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

եւվարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագր

երիմշակում (այդթվում՝տեղեկատվությանփոխանակման, 

խախտումներիկանխարգելմանմեխանիզմիստեղծման, 

պատասխանատվությանմիջոցներիկիրառմանհամար)՝ծ

առայություններիմիասնականշուկայիգործունեությանժամ

անակառաջացողռիսկերինվազեցմաննպատակով 

2017 թվական անդամպետություններիիրավ

ասումարմիններիմիջեւվարչա

կանհամագործակցությանմաս

ինհամաձայնագրերինախագծ

եր 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

23.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

եւվարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագր

երիկնքում՝սույնծրագրի 21-

րդկետինհամապատասխանորոշվածբնագավառներում 

2017 թվական 
անդամպետություններիիրավ

ասումարմիններիմիջեւվարչա

կանհամագործակցությանմաս

ինհամաձայնագրեր 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



15 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

24.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջ

եւազգայինտեղեկատվականռեսուրսներումպարունակվող

տեղեկություններիփոխանակմանկազմակերպում 

(դրանցբացակայությանդեպքում՝այդպիսիռեսուրսներիձե

ւավորմանապահովում), 

այդթվում՝Միությանինտեգրվածտեղեկատվականհամակ

արգիօգտագործմանմիջոցով 

2017 թվական անդամպետություններիտեղեկ

ատվականռեսուրսներիհասա

նելիությանապահովում, 

փոխանակմանենթակատեղեկ

ություններիցանկիհամաձայնե

ցում (Հանձնաժողովիորոշում)

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

25. Սույնծրագրի 21-24-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմ

անդիտանցումեւ վերահսկողություն 

կիսամյակըմեկանգամ Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

եկույց 

Հանձնաժողով 

IV. Ծրագրիիրականացմանեզրափակում 

26.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցորոշմանընդունում, որով սահմանվում են 

անդամպետությունների՝տվյալոլորտիշրջանակներումծառ

2019 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



16 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

այություններիմիասնականշուկայիկանոններիկիրառման

ն առնչվողպարտավորությունները 

27.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեու

թյանմեկնարկ 

2019 թվական  

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

 

-------------------------- 

 



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾԷ 

Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխո

րհրդի 2016 թվականիդեկտեմբերի 26-

իթիվ23որոշմամբ 

 

ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆԾՐԱԳԻՐ 

Տեսաֆիլմերիցուցադրմանհետկապվածծառայություններիոլորտի 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

I. Գործունեությունիրականացնելութույլտվությանմեխանիզմներիմոտարկում 

Փուլ I. Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

1.

 Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետու

թյունների (այսուհետ,համապատասխանաբար՝Միություն, 

անդամպետություններ)՝ծառայություններիտվյալոլորտիշր

ջանակներումգործունեությունըկարգավորողնորմատիվիր

2016 թվական Եվրասիականտնտեսականհա

նձնաժողով 

(այսուհետ՝Հանձնաժողով) 

ուղարկվող տեղեկատվություն

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 



2 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

ավականակտերիցանկիսահմանում 

2.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիդրույթներիվերլուծությունհետեւյալիվերաբերյալ՝ 

ա) համապատասխանություն՝ 

«Եվրասիականտնտեսականմիությանմասին» 2014 

թվականիմայիսի 29-իպայմանագրին 

(այսուհետ՝Պայմանագիր) 

եւՄիությանշրջանակներումկնքվողմիջազգայինպայմանա

գրերին, 

ինչպեսնաեւանդամպետություններիմիջեւկնքվածեւՊայմ

անագրինչհակասողմասովկիրառվողայլմիջազգայինպայմ

անագրերի (այդթվում՝երկկողմ) 

2016 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

բ) այն դրույթներիբացահայտումը, որոնցով 

սահմանափակվում է 

մյուսանդամպետություններիանձանց՝տվյալոլորտիշրջան

2016 թվական կինոֆիլմերիեւտեսաֆիլմերիա

րտադրությանեւտարածման, 

տեսաֆիլմերիցուցադրմանհե

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 



3 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

ակներումծառայություններմատուցելու 

հնարավորությունը, այդթվում՝ 

սահմանափակումների, բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմանների 

բացահայտում՝Եվրասիականտնտեսականբարձրագու

յնխորհրդի 2014 թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմի

ությանշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատականա

զգայինցանկերինհամապատասխան 

տկապվածծառայություններիո

լորտումաշխատանքայինխմբի

(այսուհետ՝աշխատանքայինխ

ումբ) որոշումներ 

Հանձնաժողով 

պահանջների, 

պայմաններիեւկարգավորմանայլմիջոցների 

բացահայտում 

   

Պայմանագրի, 

Միությանշրջանակներումկնքվողմիջազգայինպայման

   



4 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

ագրերիեւանդամպետություններիօրենսդրությանկիր

առմանընթացքումառաջացողխոչընդոտների 

բացահայտում 

գ) ավելորդությունեւանարդյունավետություն (ոչ 

միանշանակություն, հակասություններիառկայություն, 

պահանջված չլինելը, 

կարգավորմաննպատակներինանհամապատասխանությ

ուն, կրկնօրինակում, ֆորմալբնույթ) 

2016 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

3.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանբո

վանդակայինհամարժեքությանորոշումեւտվյալոլորտիշրջ

անակներումծառայություններիմատուցմանթույլտվություն

ներիփոխադարձճանաչմաննպատակահարմարությանմա

սինորոշումներիընդունում (Ծառայություններիառեւտրի, 

հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինար

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



5 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

ձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-

րդկետիհիմանվրա՝այդպիսիորոշումներիընդունմանդեպք

ումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցո

ւմչիպահանջվում, եւսույնծրագրի 4-9-

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

(կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքությանբացակայությանդեպքում) 

4.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտութ

յան, մակարդակիեւմիջոցներիորոշում 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



6 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

5.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանլա

վագույնմիջազգայինեւազգայինգործելակերպիբացահայտ

ում՝ներքինկարգավորմանօպտիմալմոդելըորոշելունպատ

ակով 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

6.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմասո

վառաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծրագ

րի 5-րդկետը 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

7.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիցանկերիսահմանում`փոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթների 

մատնանշմամբ 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

8.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 7-

րդկետինհամապատասախանփոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավական

ակտերիցանկերիհետ) 

2017 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակումուկնքումեւ 

(կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

9. Փոփոխություններիկատարում 

անդամպետություններինորմատիվիրավականակտերում՝ 

սույն ծրագրի 8-րդկետինհամապատասխան, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշ

ակումուկնքումեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

2018 թվական անդամպետություններինորմա

տիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներումկնքվ

ողմիջազգայինպայմանագրեր

եւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտեր 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

10. Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի 

2014 թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմիությ

անշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատականազգ

այինցանկերումփոփոխություններիկատարում՝ծառայությ

ուններիտվյալոլորտիշրջանակներումսահմանափակումնե

րը, բացառումները, 

լրացուցիչպահանջներըեւպայմանները 

(դրանցառկայությանդեպքում) հանելումասով 

2018 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 

11. Սույնծրագրի 1-10-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմա

նդիտանցումեւ վերահսկողություն 

կիսամյակըմեկանգամ Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

եկույց 

Հանձնաժողով 

II. Ծառայություններմատուցողներիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանճանաչմանապահովում 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

Փուլ I. Անդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

12.

 Ծառայություններմատուցողիանձնակազմիմասնագ

իտականորակավորմանըներկայացվող այնպիսի 

պահանջներիբացահայտում 

(աշխատանքայինփորձեւստաժ, վերապատրաստման, 

վերաուսուցմանդասընթացներանցածլինելուհանգամանք

եւայլն), որոնցովսահմանափակվումէ 

այդծառայություններմատուցողի՝ծառայություններիտվյալո

լորտիշրջանակներումգործունեությունիրականացնելութու

յլտվությունը 

2016 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

13.

 Տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատ

ուցողիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանբնա

գավառումկարգավորմանբովանդակայինհամարժեքությա

նորոշումեւմասնագիտականորակավորումըհաստատողփ

աստաթղթերիավտոմատճանաչմաննպատակահարմարու

թյանմասինորոշումներիընդունում 

(Ծառայություններիառեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինար

ձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված)  

54-

րդկետիհիմանվրաայդպիսիորոշումներիընդունմանդեպք

ումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցո

ւմչիպահանջվում, եւսույնծրագրի 

14-19-րդկետերըենթակաչենկատարման) 

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



11 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

(կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքությանբացակայությանդեպքում) 

14.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտութ

յան, մակարդակիեւմիջոցներիորոշում 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

15.

 Տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատ

ուցողիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանբնա

գավառումկարգավորմանլավագույնմիջազգայինեւազգայ

ինգործելակերպիբացահայտում՝ներքինկարգավորմանօպ

տիմալմոդելըորոշելունպատակով 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

16.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկն

քմանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմասո

վառաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծրագ

րի 15-րդկետը 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

17.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթների 

մատնանշմամբ 

2017 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

18.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 17-

2017 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

րդկետինհամապատասխանփոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավական

ակտերիցանկերիհետ) 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակումուկնքումեւ 

(կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

19. Փոփոխություններիկատարում 

անդամպետություններինորմատիվիրավականակտերում՝

տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատուցողի

անձնակազմիմասնագիտականորակավորմանըներկայաց

վողպահանջներիներդաշնակեցմանմասով՝սույնծրագրի 

18-րդկետինհամապատասխան, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշ

ակումուկնքումեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

2018 թվական անդամպետություններինորմա

տիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներումկնքվ

ողմիջազգայինպայմանագրեր

եւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտեր 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

20. Սույնծրագրի 12-19-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմա

նդիտանցումեւ վերահսկողություն 

կիսամյակըմեկանգա

մ 

Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

եկույց 

 

Հանձնաժողով 

III. Վարչականհամագործակցությանկազմակերպում 

21.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեութ

յանժամանակառաջացողռիսկերիբնագավառներիորոշում

2017 թվական ծառայություններիմիասնակա

նշուկայիգործունեությանժամ

անակառաջացողռիսկերիբնա

գավառներիցանկ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

22.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջե

ւվարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագրեր

իմշակում (այդթվում՝տեղեկատվությանփոխանակման, 

խախտումներիկանխարգելմանմեխանիզմիստեղծման, 

պատասխանատվությանմիջոցներիկիրառմանհամար)՝ծա

ռայություններիմիասնականշուկայիգործունեությանժամա

2017 թվական 
անդամպետություններիիրավ

ասումարմիններիմիջեւվարչա

կանհամագործակցությանմաս

ինհամաձայնագրերինախագծ

եր 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



15 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

նակառաջացողռիսկերինվազեցմաննպատակով 

23.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջե

ւվարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագրեր

իկնքում՝սույնծրագրի 21-

րդկետինհամապատասխանորոշվածբնագավառներում 

2017 թվական 
անդամպետություններիիրավ

ասումարմիններիմիջեւվարչա

կանհամագործակցությանմաս

ինհամաձայնագրեր 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

24.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջե

ւազգայինտեղեկատվականռեսուրսներումպարունակվող

տեղեկություններիփոխանակմանկազմակերպում 

(դրանցբացակայությանդեպքում՝այդպիսիռեսուրսներիձեւ

ավորմանապահովում), 

այդթվում՝Միությանինտեգրվածտեղեկատվականհամակ

արգիօգտագործմանմիջոցով 

2017 թվական անդամպետություններիտեղեկ

ատվականռեսուրսներիհասա

նելիությանապահովում, 

փոխանակմանենթակատեղեկ

ություններիցանկիհամաձայնե

ցում (Հանձնաժողովիորոշում)

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

25. Սույնծրագրի 21-24-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմա

կիսամյակըմեկանգա

մ 
Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

նդիտանցումեւ վերահսկողություն եկույց 

 

IV. Ծրագրիիրականացմանեզրափակում 

26.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցորոշմանընդունում, որով սահմանվում են 

անդամպետությունների՝տվյալոլորտիշրջանակներումծառ

այություններիմիասնականշուկայիկանոններիկիրառմանն

առնչվողպարտավորությունները 

2019 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

27.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեութ

յանմեկնարկ 

2019 թվական 

 
անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

 

-------------------------- 
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ՀԱՍՏԱՏՎԱԾԷ 

Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխոր

հրդի 2016 թվականիդեկտեմբերի 26-

իթիվ23որոշմամբ 

 

ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆԾՐԱԳԻՐ 

գիտահետազոտականաշխատանքներիիրականացմանեւհասարակականուհումանիտարգիտություններիբնագ

ավառումներդրմանհետկապվածծառայություններիոլորտի 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

I. Գործունեությունիրականացնելութույլտվությանմեխանիզմներիմոտարկում 

Փուլ I. Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

1.

 Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետու

թյունների (այսուհետ, համապատասխանաբար՝Միություն, 

անդամպետություններ)՝ ծառայությունների 

2016 թվական Եվրասիականտնտեսականհա

նձնաժողով 

(այսուհետ՝Հանձնաժողով) 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 



2 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

տվյալոլորտիշրջանակներումգործունեությունըկարգավոր

ողնորմատիվիրավականակտերիցանկիսահմանում 

2.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիդրույթներիվերլուծությունհետեւյալիվերաբերյալ՝ 

ուղարկվող տեղեկատվություն

ա) համապատասխանություն՝ 

«Եվրասիականտնտեսականմիությանմասին» 2014 

թվականիմայիսի 29-իպայմանագրին 

(այսուհետ՝Պայմանագիր) 

եւՄիությանշրջանակներումկնքվողմիջազգայինպայմանա

գրերին, 

ինչպեսնաեւանդամպետություններիմիջեւկնքվածեւՊայմա

նագրինչհակասողմասովկիրառվողայլմիջազգայինպայմա

նագրերի (այդթվում՝երկկողմ) 

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

բ) այն դրույթներիբացահայտումը, 

որոնքսահմանափակումենմյուսանդամպետություններիան

2017 թվական գիտահետազոտականաշխատ

անքներիիրականացմանեւհա

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 



3 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

ձանց՝տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատո

ւցելու հնարավորությունը, այդթվում՝ 

սահմանափակումների, բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմանների՝Եվրասիական

տնտեսականբարձրագույնխորհրդի 2014 

թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմի

ությանշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատականա

զգայինցանկերինհամապատասխան 

սարակականուհումանիտարգ

իտություններիբնագավառումն

երդրման 

ոլորտիաշխատանքայինխմբի

որոշում 

 

Հանձնաժողով 

պահանջների, 

պայմաններիեւկարգավորմանայլմիջոցների 

բացահայտում 

   

Պայմանագրի, 

Միությանշրջանակներումկնքվողմիջազգայինպայման

   



4 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

ագրերիեւանդամպետություններիօրենսդրությանկիրա

ռմանընթացքումառաջացողխոչընդոտների 

բացահայտում 

գ) ավելորդությունեւանարդյունավետություն (ոչ 

միանշանակություն, հակասություններիառկայություն, 

պահանջված չլինելը, 

կարգավորմաննպատակներինանհամապատասխանությո

ւն, կրկնօրինակում, ֆորմալբնույթ) 

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

3.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանբո

վանդակայինհամարժեքությանորոշումեւտվյալոլորտիշրջ

անակներումծառայություններիմատուցմանթույլտվություն

ներիփոխադարձճանաչմաննպատակահարմարությանմա

սինորոշումներիընդունում (Ծառայություններիառեւտրի, 

հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինարձ

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



5 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

անագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-

րդկետիհիմանվրա՝այդպիսիորոշումներիընդունմանդեպք

ումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցո

ւմչիպահանջվում, եւսույնծրագրի 4-9-

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

(կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքությանբացակայությանդեպքում) 

4.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկնք

մանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտությ

ան, մակարդակիեւմիջոցներիորոշում 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



6 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

5.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանլա

վագույնմիջազգայինեւազգայինգործելակերպիբացահայտ

ում՝ներքինկարգավորմանօպտիմալմոդելըորոշելունպատ

ակով 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

6.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկնք

մանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմասով

առաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծրագրի

5-րդկետը 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

7.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթների 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



7 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

մատնանշմամբ 

8.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 7-

րդկետինհամապատասխանփոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավական

ակտերիցանկերիհետ) 

2018 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակումուկնքումեւ (կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

9. Փոփոխություններիկատարում 

անդամպետություններինորմատիվիրավականակտերում՝ 

սույնծրագրի 8-րդկետինհամապատասխան, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշ

ակումուկնքումեւ (կամ) 

2019 թվական անդամպետություններինորմա

տիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներումկնքվ

ողմիջազգայինպայմանագրեր

եւ (կամ) 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



8 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում Միությանմարմիններիակտեր 

10. Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի 

2014 թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմիությ

անշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատականազգ

այինցանկերումփոփոխություններիկատարում՝ծառայությո

ւններիտվյալոլորտիշրջանակներումսահմանափակումներ

ը, բացառումները, լրացուցիչպահանջներըեւպայմանները 

(դրանցառկայությանդեպքում) հանելումասով 

 

2020 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV Կատարմանդիտանցումը 

11. Սույնծրագրի 1-10-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմա

կիսամյակըմեկանգամ Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիններկայա

Հանձնաժողով 



9 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

նդիտանցումեւ վերահսկողություն ցվողզեկույց 

II. Ծառայություններմատուցողներիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանճանաչմանապահովում 

Փուլ I. Անդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

12.

 Ծառայություններմատուցողիանձնակազմիմասնագ

իտականորակավորմանըներկայացվողայնպիսիպահանջն

երի բացահայտում (աշխատանքայինփորձեւստաժ, 

վերապատրաստման, 

վերաուսուցմանդասընթացներանցած 

լինելուհանգամանքեւայլն), որոնցովսահմանափակվումէ 

այդծառայություններմատուցողի՝ծառայություններիտվյալո

լորտիշրջանակներումգործունեությունիրականացնելութույ

լտվությունը 

2018 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



10 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

13.

 Տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատո

ւցողիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանբնագ

ավառումկարգավորմանբովանդակայինհամարժեքության

որոշումեւմասնագիտականորակավորումըհաստատողփա

ստաթղթերիավտոմատճանաչմաննպատակահարմարությ

անմասինորոշումներիընդունում 

(Ծառայություններիառեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինարձ

անագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված)  

54-

րդկետիհիմանվրա՝այդպիսիորոշումներիընդունմանդեպք

ումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցո

ւմչիպահանջվում, եւսույնծրագրի 14-19-

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

2018 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



11 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

 (կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքությանբացակայությանդեպքում) 

14.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկնք

մանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտությ

ան, մակարդակիեւմիջոցներիորոշում 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

15.

 Տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատո

ւցողիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանբնագ

ավառումկարգավորմանլավագույնմիջազգայինեւազգային

գործելակերպիբացահայտում՝ներքինկարգավորմանօպտի

մալմոդելըորոշելունպատակով 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

16.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկնք

մանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմասով

առաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծրագրի

15-րդկետը 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

17.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթների 

մատնանշմամբ 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

18.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 17-

2018 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

րդկետինհամապատասխանփոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավական

ակտերիցանկերիհետ) 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակումուկնքումեւ 

(կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

19. Փոփոխություններիկատարում 

անդամպետություններինորմատիվիրավականակտերում՝

տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատուցողի

անձնակազմիմասնագիտականորակավորմանըներկայաց

վողպահանջներիներդաշնակեցմանմասով՝սույնծրագրի 

18-րդկետինհամապատասխան, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշ

ակումուկնքումեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

2019 թվական անդամպետություններինորմա

տիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներումկնքվ

ողմիջազգայինպայմանագրեր

եւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտեր 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

20. Սույնծրագրի 12-19-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմա

նդիտանցումեւ վերահսկողություն 

կիսամյակըմեկանգամ Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

եկույց 

 

Հանձնաժողով 

III. Վարչականհամագործակցությանկազմակերպում 

21.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեությ

անժամանակառաջացողռիսկերիբնագավառներիորոշում 

2019 թվական ծառայություններիմիասնակա

նշուկայիգործունեությանժամ

անակառաջացողռիսկերիբնա

գավառներիցանկ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

22.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջեւ

վարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագրերի

մշակում (այդթվում՝տեղեկատվությանփոխանակման, 

խախտումներիկանխարգելմանմեխանիզմիստեղծման, 

պատասխանատվությանմիջոցներիկիրառմանհամար)՝ծա

ռայություններիմիասնականշուկայիգործունեությանժամա

2020 թվական անդամպետություններիիրավ

ասումարմիններիմիջեւվարչա

կանհամագործակցությանմաս

ինհամաձայնագրերինախագծ

եր 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



15 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

նակառաջացողռիսկերինվազեցմաննպատակով 

23.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջեւ

վարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագրերի

կնքում՝սույնծրագրի 21-

րդկետինհամապատասխանորոշվածբնագավառներում 

2020 թվական 
անդամպետություններիիրավ

ասումարմիններիմիջեւվարչա

կանհամագործակցությանմաս

ինհամաձայնագրեր 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

24.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջեւ

ազգայինտեղեկատվականռեսուրսներումպարունակվողտ

եղեկություններիփոխանակմանկազմակերպում 

(դրանցբացակայությանդեպքում՝այդպիսիռեսուրսներիձեւ

ավորմանապահովում), 

այդթվում՝Միությանինտեգրվածտեղեկատվականհամակա

րգիօգտագործմանմիջոցով 

2020 թվական 

անդամպետություններիտեղեկ

ատվականռեսուրսներիհասա

նելիությանապահովում, 

փոխանակմանենթակատեղեկ

ություններիցանկիհամաձայնե

ցում (Հանձնաժողովիորոշում)

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

25. Սույնծրագրի 21-24-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմա

կիսամյակըմեկանգամ Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

նդիտանցումեւ վերահսկողություն եկույց 

IV. Ծրագրիիրականացմանեզրափակում 

26.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցորոշմանընդունում, որով սահմանվում են 

անդամպետությունների՝տվյալոլորտիշրջանակներումծառ

այություններիմիասնականշուկայիկանոններիկիրառմանն

առնչվող պարտավորությունները 

2020 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

27.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեությ

անմեկնարկ 

2020 թվական 

 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

 

-------------------------- 

 

 



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾԷ 

Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխո

րհրդի 2016 թվականիդեկտեմբերի 26-

իթիվ23որոշմամբ 

 

ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆԾՐԱԳԻՐ 

գիտահետազոտականաշխատանքներիիրականացմանեւբնականգիտություններիբնագավառումփորձնականմշ

ակումներիստեղծմանհետկապվածծառայություններիոլորտի 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

I. Գործունեությունիրականացնելութույլտվությանմեխանիզմներիմոտարկում 

Փուլ I. Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

1.

 Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամպետու

թյունների (այսուհետ,համապատասխանաբար՝Միություն, 

անդամպետություններ)՝ծառայություններիտվյալոլորտիշր

2016 թվական Եվրասիականտնտեսականհա

նձնաժողով 

(այսուհետ՝Հանձնաժողով) 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 



2 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

ջանակներումգործունեությունըկարգավորողնորմատիվիր

ավականակտերիցանկիսահմանում 

2.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիդրույթներիվերլուծությունհետեւյալիվերաբերյալ՝ 

ուղարկվող տեղեկատվություն

ա) համապատասխանություն՝ 

«Եվրասիականտնտեսականմիությանմասին» 2014 

թվականիմայիսի 29-իպայմանագրին 

(այսուհետ՝Պայմանագիր) 

եւՄիությանշրջանակներումկնքվողմիջազգայինպայմանա

գրերին, 

ինչպեսնաեւանդամպետություններիմիջեւկնքվածեւՊայմ

անագրինչհակասողմասովկիրառվողայլմիջազգայինպայմ

անագրերի (այդթվում՝երկկողմ) 

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



3 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

բ) այն դրույթներիբացահայտումը, որոնցով 

սահմանափակվում է 

մյուսանդամպետություններիանձանց՝տվյալոլորտիշրջան

ակներումծառայություններմատուցելու 

հնարավորությունը, այդթվում՝ 

սահմանափակումների, բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմանների 

բացահայտում՝Եվրասիականտնտեսականբարձրագույ

նխորհրդի 2014 թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմի

ությանշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատականա

զգայինցանկերինհամապատասխան 

2017 թվական գիտահետազոտականաշխատ

անքներիիրականացմանեւբն

ականգիտություններիբնագավ

առումփորձնականմշակումներ

իստեղծմանոլորտումաշխատ

անքայինխմբի (այսուհետ՝ 

աշխատանքայինխումբ) 

որոշում 

 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

պահանջների, 

պայմաններիեւկարգավորմանայլմիջոցների 

   



4 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

բացահայտում 

Պայմանագրի, 

Միությանշրջանակներումկնքվողմիջազգայինպայման

ագրերիեւանդամպետություններիօրենսդրությանկիրա

ռմանընթացքումառաջացողխոչընդոտների 

բացահայտում 

   

գ) ավելորդությունեւանարդյունավետություն (ոչ 

միանշանակություն, հակասություններիառկայություն, 

պահանջված չլինելը, 

կարգավորմաննպատակներինանհամապատասխանությո

ւն, կրկնօրինակում, ֆորմալբնույթ) 

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

3.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանբո

վանդակայինհամարժեքությանորոշումեւտվյալոլորտիշրջ

անակներումծառայություններիմատուցմանթույլտվություն

ներիփոխադարձճանաչմաննպատակահարմարությանմա

2017 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



5 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

սինորոշումներիընդունում (Ծառայություններիառեւտրի, 

հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինար

ձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-

րդկետիհիմանվրա՝այդպիսիորոշումներիընդունմանդեպք

ումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցո

ւմչիպահանջվում, եւսույնծրագրի 4-9-

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

(կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքությանբացակայությանդեպքում) 

4.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկնք

մանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտությ

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 



6 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

ան, մակարդակիեւմիջոցներիորոշում 

5.

 Ծառայություններիտվյալոլորտումկարգավորմանլա

վագույնմիջազգայինեւազգայինգործելակերպիբացահայտ

ում՝ներքինկարգավորմանօպտիմալմոդելըորոշելունպատ

ակով 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

6.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկնք

մանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմասով

առաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծրագրի

5-րդկետը 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

7.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 



7 

Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթների 

մատնանշմամբ 

Հանձնաժողով 

8.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 7-

րդկետինհամապատասախանփոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավական

ակտերիցանկերիհետ) 

 

2018 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակումուկնքումեւ (կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

9. Փոփոխություններիկատարում 

անդամպետություններինորմատիվիրավականակտերում՝ 

սույնծրագրի 8-րդկետինհամապատասխան, 

2019թվական անդամպետություններինորմա

տիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներումկնքվ

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշ

ակումուկնքումեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

ողմիջազգայինպայմանագրեր

եւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտեր 

Հանձնաժողով 

10. Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի 

2014 թվականիդեկտեմբերի 23-իթիվ 112 

որոշմամբհաստատված՝Եվրասիականտնտեսականմիությ

անշրջանակներումսահմանափակումների, 

բացառումների, 

լրացուցիչպահանջներիեւպայմաններիանհատականազգ

այինցանկերումփոփոխություններիկատարում՝ծառայությո

ւններիտվյալոլորտիշրջանակներումսահմանափակումներ

ը, բացառումները, լրացուցիչպահանջներըեւպայմանները 

(դրանցառկայությանդեպքում) հանելումասով 

2020 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 

11. Սույնծրագրի 1-10-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմա

կիսամյակըմեկանգամ Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիններկայա

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

նդիտանցումեւ վերահսկողություն ցվողզեկույց 

 

II. Ծառայություններմատուցողներիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանճանաչմանապահովում 

Փուլ I. Անդամպետություններիօրենսդրությանվերլուծություն 

12.

 Ծառայություններմատուցողիանձնակազմիմասնագ

իտականորակավորմանըներկայացվող այնպիսի 

պահանջներիբացահայտում 

(աշխատանքայինփորձեւստաժ, վերապատրաստման, 

վերաուսուցմանդասընթացներանցածլինելուհանգամանքե

ւայլն), որոնցովսահմանափակվումէ 

այդծառայություններմատուցողի՝ծառայություններիտվյալո

լորտիշրջանակներումգործունեությունիրականացնելութույ

լտվությունը 

2018 թվական Հանձնաժողովուղարկվող 

տեղեկատվություն 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

13. 2018 թվական Հանձնաժողովուղարկվող անդամպետություններիկառ
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

 Տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատո

ւցողիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանբնագ

ավառումկարգավորմանբովանդակայինհամարժեքության

որոշումեւմասնագիտականորակավորումըհաստատողփա

ստաթղթերիավտոմատճանաչմաննպատակահարմարությ

անմասինորոշումներիընդունում 

(Ծառայություններիառեւտրի, հիմնադրման, 

գործունեությանեւներդրումներիիրականացմանմասինար

ձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 54-

րդկետիհիմանվրա՝այդպիսիորոշումներիընդունմանդեպք

ումանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցո

ւմչիպահանջվում, եւսույնծրագրի 14-19-

րդկետերըենթակաչենկատարման) 

տեղեկատվություն, 

աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ II. Նախապատրաստում՝անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցմանը 

 (կարգավորմանբովանդակայինհամարժեքությանբացակայությանդեպքում) 

14. 2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում անդամպետություններիկառ
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկնք

մանեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունմանանհրաժեշտությ

ան, մակարդակիեւմիջոցներիորոշում 

ներ ավարություններ 

Հանձնաժողով 

15.

 Տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատո

ւցողիանձնակազմիմասնագիտականորակավորմանբնագ

ավառումկարգավորմանլավագույնմիջազգայինեւազգային

գործելակերպիբացահայտում՝ներքինկարգավորմանօպտ

իմալմոդելըորոշելունպատակով 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

16.

 Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցման, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիկնք

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

մանկամՄիությանմարմիններիակտերիընդունմանմասով

առաջարկություններիմշակում՝հաշվիառնելովսույնծրագրի

15-րդկետը 

17.

 Անդամպետություններինորմատիվիրավականակտ

երիցանկերիսահմանում` փոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթակակոնկրետդրույթների 

մատնանշմամբ 

2018 թվական աշխատանքայինխմբիորոշում

ներ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

18.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցանդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակ

եցմանմասինորոշմանընդունում 

(անդամպետությունների՝սույնծրագրի 17-

րդկետինհամապատասխանփոփոխման, 

վերացմանկամընդունմանենթականորմատիվիրավական

ակտերիցանկերիհետ) 

2018 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

 

Փուլ III. Անդամպետություններիօրենսդրությաններդաշնակեցում, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշակումուկնքումեւ (կամ) Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

19. Փոփոխություններիկատարում 

անդամպետություններինորմատիվիրավականակտերում՝

տվյալոլորտիշրջանակներումծառայություններմատուցողի

անձնակազմիմասնագիտականորակավորմանըներկայաց

վողպահանջներիներդաշնակեցմանմասով՝սույնծրագրի 

18-րդկետինհամապատասխան, 

Միությանշրջանակներումմիջազգայինպայմանագրերիմշ

ակումուկնքումեւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտերիընդունում 

2019 թվական անդամպետություններինորմա

տիվիրավականակտեր, 

Միությանշրջանակներումկնքվ

ողմիջազգայինպայմանագրեր

եւ (կամ) 

Միությանմարմիններիակտեր

 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

Փուլ IV. Կատարմանդիտանցում 

20. Սույնծրագրի 12-19-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմա

կիսամյակըմեկանգամ Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

նդիտանցումեւ վերահսկողություն եկույց 

 

III. Վարչականհամագործակցությանկազմակերպում 

21.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեությ

անժամանակառաջացողռիսկերիբնագավառներիորոշում 

2019 թվական ծառայություններիմիասնակա

նշուկայիգործունեությանժամ

անակառաջացողռիսկերիբնա

գավառներիցանկ 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

22.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջե

ւվարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագրեր

իմշակում (այդթվում՝տեղեկատվությանփոխանակման, 

խախտումներիկանխարգելմանմեխանիզմիստեղծման, 

պատասխանատվությանմիջոցներիկիրառմանհամար)՝ծա

ռայություններիմիասնականշուկայիգործունեությանժամա

նակառաջացողռիսկերինվազեցմաննպատակով 

2020 թվական անդամպետություններիիրավ

ասումարմիններիմիջեւվարչա

կանհամագործակցությանմաս

ինհամաձայնագրերինախագծ

եր 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

23.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջե

ւվարչականհամագործակցությանմասինհամաձայնագրեր

իկնքում՝սույնծրագրի 21-

րդկետինհամապատասխանորոշվածբնագավառներում 

2020 թվական 
անդամպետություններիիրավ

ասումարմիններիմիջեւվարչա

կանհամագործակցությանմաս

ինհամաձայնագրեր 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

24.

 Անդամպետություններիիրավասումարմիններիմիջե

ւազգայինտեղեկատվականռեսուրսներումպարունակվողտ

եղեկություններիփոխանակմանկազմակերպում 

(դրանցբացակայությանդեպքում՝այդպիսիռեսուրսներիձեւ

ավորմանապահովում), 

այդթվում՝Միությանինտեգրվածտեղեկատվականհամակա

րգիօգտագործմանմիջոցով 

2020 թվական 
անդամպետություններիտեղեկ

ատվականռեսուրսներիհասա

նելիությանապահովում, 

փոխանակմանենթակատեղեկ

ություններիցանկիհամաձայնե

ցում (Հանձնաժողովիորոշում)

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

25. Սույնծրագրի 21-24-

րդկետերովնախատեսվածմիջոցառումներիիրականացմա

նդիտանցումեւ վերահսկողություն 

կիսամյակըմեկանգամ Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդինուղղվածզ

եկույց 

Հանձնաժողով 
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Միջոցառումը Կատարմանժամկետը Եզրափակմանձեւը Կատարողը 

IV. Ծրագրի իրականացման եզրափակում 

26.

 Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդիկ

ողմիցորոշմանընդունում, որով սահմանվում են 

անդամպետությունների՝տվյալոլորտիշրջանակներումծառ

այություններիմիասնականշուկայիկանոններիկիրառմանն

առնչվողպարտավորությունները 

2020 թվական Եվրասիականտնտեսականբա

րձրագույնխորհրդիորոշում 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

Հանձնաժողով 

27.

 Ծառայություններիմիասնականշուկայիգործունեությ

անմեկնարկ 

2020 թվական 

 

անդամպետություններիկառ

ավարություններ 

 


