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NN
ը/կ

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր
Հարց

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց
1. ֆիրմային անվանումը), անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, անձնագրային
տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված և այլն)
2. Պետական հաշվառման (գրանցման) տարին, ամիսը, ամսաթիվը
3. Պետական հաշվառման (գրանցման) համարը
Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), անհատ
4.
ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը
Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային
5.
տվյալները (հեռախոսահամար և կապի այլ միջոցներ)
Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված
6. ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ
թվում` հեռախոսը և կապի այլ միջոցներ

Պատասխան

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված
ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության տեսակները
Տնտեսավարող սուբյեկտների և նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների
8. պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամար և կապի այլ
միջոցներ)
9. Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)
Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարին, ամիսը,
10.
ամսաթիվը
Տնտեսավարող սուբյեկտների օբյեկտների կառուցման (վերջին վերակառուցման11.
վերանորոգման տարին, ամիսը, ամսաթիվը)
Ապրանքային նշանի, հանրահայտ ապրանքային նշանի առկայության մասին
12.
տեղեկություն
Ներդրված որակի կառավարման համակարգը (եթե առկա են ISO 9001, HACCP,
13.
ISO 22000, ISO 14000)
Արտադրության հզորությունը, փաստացի կարողությունը, մեկ օրում հերթափոխի
14.
թիվը
Աշխատողների թվաքանակը, դրանցից անմիջապես արտադրությունում
15.
աշխատողների թիվը
Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում` հատուկ
16.
նշանակության սննդամթերքի արտադրության
Կազմակերպության շրջանառության (իրացման) ծավալները նախորդ տարվա
17.
տվյալներով (ՀՀ դրամ)
Նպատակային շուկան` միջազգային և(կամ) ազգային, մարզային, տեղական
18.
շուկաներ, նշել թե որ շուկայում է արտադրանքն իրացվում
7.

Վերահսկողական բնույթի հարցեր
NN
ը/կ
1
1.

1.1.

1.2.

1.3.

Հարցեր

Այո Ոչ Չ/Պ Կշիռ Ստուգմանեղանակը

2
3 4 5
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ,
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ
ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ
Սննդի կառույցները
նախագծված, կառուցված և
տեղակայված են այնպես, որ
հնարավոր լինի կատարել
համապատասխան խնամք,
մաքրում ախտահանում,
բացառվի կամ նվազագույնի
հասցվի օդից փոխանցվող
աղտոտումը:
Սննդամթերքի
պատրաստման, մշակման
կամ վերամշակման համար
նախատեսված սննդի
կառույցներն ապահովում են
հիգիենիկ պատշաճ
գործելակերպի
իրականացումը՝ ներառյալ
գործընթացների ընթացքում
և դրանց միջև ընկած
ժամանակահատվածում
խաչաձև աղտոտումից
պաշտպանումը:
Արտադրամասերի պատերը
ունեն հարթ մակերես,
պահվում են նորոգ
վիճակում, հեշտությամբ

6

2

7

ակնադիտական
զննում

2

ակնադիտական
զննում

2

ակնադիտական
զննում

Նորմատիվ
Մեկնաբաակտի համարը նություններ
8
9

ՀՀ
կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 24րդ կետի 1-ին
ենթակետ
ՀՀ
կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 26րդ կետ

ՀՀ
կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման

մաքրվում ու ախտահանվում
են և պատրաստված են
անջրանցիկ, չներծծող,
լվացվող և ոչ թունավոր
նյութերից:
Առաստաղները (կամ եթե
չկան առաստաղներ,
տանիքի ներքին
մակերևույթը) և վերին
ամրությունները կառուցված
են այնպես, որ կանխարգելվի
1.4.
կամ նվազեցվի կեղտի
կուտակումը, գոլորշու
խտացումը, անցանկալի
բորբոսների աճը և
մասնիկների թափվելու
հնարավորությունը:
Արտադրական սենքերի
հատակն առանց ճեղքերի է,
ծածկված անջրաթափանց
1.5. նյութերով և ունի թեքություն
դեպի հատականցքերը կամ
դրենաժները:
Պատուհանները և փեղկերը
կիպ փակվում են, սարքին
են, մաքուր, ունեն
1.6. միջատապաշտպան ցանցեր:

հավելվածի 26րդ կետի 2-րդ
ենթակետ

2

2

ակնադիտական
զննում

2

ակնադիտական
զննում

2

ակնադիտական
զննում

2

ակնադիտական
զննում

Ապահովված են
անձնակազմի համար
հանդերձարաններով:
1.7.

Ապահովված է բավարար
քանակությամբ բնական և
(կամ) արհեստական
օդափոխանակությամբ
սանհանգույցներով`
1.8.
միացված գործող կոյուղուն։
Սանհանգույցների դռները
չեն բացվում անմիջապես
սննդամթերքի մշակման
սենյակների մեջ:
Ձեռքերի լվացման և
ախտահանման համար
տեղադրված են
լվացարաններ, որոնք
ապահովված են տաք և
1.9. սառը ջրով, ձեռքերի
լվացման և ախտահանման
միջոցներով և չորացման
հիգիենիկ սարքերով:
Ձեռքերի և հումքի լվացման
լվացարանները

ակնադիտական
զննում

2

ակնադիտական
զննում

ՀՀ
կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 26րդ կետի 3-րդ
ենթակետ

ՀՀ
կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 26րդ կետի 1-ին
ենթակետ
ՀՀ
կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 26րդ կետի 4-րդ
ենթակետ
ՀՀ
կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 25րդ կետի 6-րդ
ենթակետ
ՀՀ
կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 25րդ կետի 1-ին
ենթակետ

ՀՀ
կառավարության
20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 25րդ կետի 2-րդ
ենթակետ

տեղակայված են առանձին և
իրարից հնարավորինս
հեռավորության վրա:
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ
2.
ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ
Ապահովված է խմելու ջրի
անխափան
ջրամատակարարմամբ:
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

3.1.

Մշակման համար կամ որպես
բաղադրիչ օգտագործվող
շրջանառվող (կրկնակի
օգտագործվող) ջուրը չի
պարունակում աղտոտման
վտանգ:
Հրդեհամարման, գոլորշու
արտադրության, սառեցման
կամ այլ նպատակներով
օգտագործվող
տեխնիկական ջուրը
մատակարարվում է
նույնականացման
հնարավորությամբ առանձին
համակարգով: Տեխնիկական
և խմելու ջրի համակարգերը
կառուցված են
տեխնիկական ջրի
ներթափանցումը խմելու ջրի
համակարգ բացառող
պայմաններով:
Ապահովված է աղտոտման
վտանգը բացառող կոյուղու
համակարգով: Եթե
դրենաժային ուղիները
ամբողջությամբ կամ մասամբ
բաց են, մոնտաժված են
այնպես, որ բացառվի հոսքն
աղտոտված գոտուց դեպի
մաքուր գոտի:
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ, ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ
ԵՎ ՕԴԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Արտադրական բոլոր
սենքերը ապահովված են
բնական և(կամ)
արհեստական
լուսավորությամբ:

Ապահովված է բնական
օդափոխության
պայմաններով և
արհեստական
3.2.
օդափոխության
համակարգերով, որոնք
կկանխեն աղտոտված օդի՝
տարածք ներթափանցումը։

3

3

2

2

ՀՀ
կառավարության
ակնադիտական
20.01.2011 թ.
զննում
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 46րդ կետ
ՀՀ
կառավարության
ակնադիտական և
20.01.2011 թ.
փաստաթղթային
N 34-Ն որոշման
զննում
հավելվածի 49րդ կետ
ՀՀ
կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 48րդ կետ
ակնադիտական
զննում

ՀՀ
կառավարության
20.01.2011 թ.
ակնադիտական և N 34-Ն որոշման
փաստաթղթային հավելվածի 25զննում
րդ կետի 5-րդ
ենթակետ

2

ակնադիտական
զննում

2

ակնադիտական
զննում

ՀՀ
կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 25րդ կետի 4-րդ
ենթակետ
ՀՀ
կառավարության
20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 25րդ կետի 3-րդ
ենթակետ

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻԱՆՁՆԱԿԱՆ
4. ՀԻԳԻԵՆԱՅԻՆՆԵՐԿԱՅԱՑՎ
ՈՂՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
Սննդամթերքի տեղակայման
տարածքում աշխատող
յուրաքանչյուր անձ
պահպանում է անձնական
4.1. հիգիենայի կանոնները և
կրում է համապատասխան
մաքուր, անհրաժեշտության
դեպքում` պաշտպանիչ
հագուստ:
ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ
ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ
5.
ՊԱՅՔԱՐԻ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
Ձեռնարկված են
համապատասխան միջոցներ՝
կենդանիների մուտքը
սննդամթերքի
պատրաստման, մշակման,
5.1.
պահման և տեղափոխման
տարածքներ կանխելու,
ինչպես նաև վնասատուների
դեմ պայքարելու
ուղղությամբ:
6. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ
Մնացորդը տեղավորված է
համապատասխան փակ
բեռնարկղերում, որոնք ունեն
մաքրման և ախտահանման
6.1.
աշխատանքների
իրականացումն ապահովող
կառուցվածք և գտնվում են
նորոգ վիճակում:
Մնացորդներն անհրաժեշտ է
ոչնչացնել հիգիենիկ ու
շրջակա միջավայրը
6.2. չաղտոտող մեթոդներով և
չհանգեցնել ուղղակի կամ
անուղղակի աղտոտման
աղբյուրի առաջացման:
Ապահովված է մնացորդների
պահման և հեռացման
պատշաճ հիգիենիկ
պայմաններ։ Աղբանոցը
6.3. կառուցված է այնպես, որ
ապահովում է մաքրությունը
և կենդանիների ու
վնասատուների
անհասանելիությունը։
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ
7.
ԳՈՒՅՔ
Բոլոր սարքավորումները,
գործիքները, պարագաները և
7.1. բեռնարկղերը կառուցված են
հիգիենայի պահանջները
բավարարող նյութերից և
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2

2

2

ՀՀ
կառավարության
20.01.2011թ.
ակնադիտական և N 34-Ն որոշման
փաստաթղթային հավելված 53-րդ
զննում
կետ

ՀՀ
կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
ակնադիտական և
հավելված 59-րդ
փաստաթղթային
կետ
զննում

ակնադիտական
զննում

ՀՀ
կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելված 43-րդ
կետ

ՀՀ
կառավարության
ակնադիտական և
20.01.2011 թ.
փաստաթղթային N 34-Ն որոշման
զննում
հավելված 45-րդ
կետ

ակնադիտական
զննում

ակնադիտական
զննում

ՀՀ
կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելված 44-րդ
կետ

ՀՀ
կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 39-

պահվում են նորոգ ու
բարվոք վիճակում:
Բոլոր սարքավորումները,
գործիքները, պարագաները և
բեռնարկղերը, որոնք
անմիջական շփման մեջ են
գտնվում սննդամթերքի հետ,
ենթարկվում են պատշաճ
7.2.
մաքրման ու ախտահանման,
իսկ մաքրումը և
ախտահանումը կատարվում
են աղտոտման վտանգը
բացառող
հաճախականությամբ:
Ըստ անհրաժեշտության՝
սարքավորումներն
ապահովված են չափիչ և
7.3.
ստուգիչ
սարքավորումներով:
ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ
ՊԱՏՐԱՍՏԻԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՓ
8.
ԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ,ՓՈԽԱԴՐՈՒ
Մ,ՄԱԿՆՇՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄ
Սննդամթերքի
փաթեթավորման համար
օգտագործվող նյութերը չեն
8.1.
հանդիսանում սննդամթերքի
աղտոտման աղբյուր:
Փաթեթավորման նյութերը
պահվում են աղտոտման
վտանգը բացառող
8.2.
պայմաններում:
Հայկական կոնյակի
շշալցումը կատարվում է ըստ
ծավալի կամ ըստ
8.3. մակարդակի` 5 դմ3 -ից ոչ
ավելի տարողությամբ
տարաներում:
Փաթեթավորման
գործընթացները կատարվում
են սննդամթերքի
աղտոտումը բացառող
8.4.
պայմաններում՝ ապահովելով
փաթեթավորման
ամբողջականությունն ու
մաքրությունը:
Հայկական կոնյակները
պահվում են օդափոխվող,
կողմնակի հոտերից զերծ
սենքերում` 50 C-ից ոչ ցածր
8.5.
ջերմաստիճանի
պայմաններում:
Հայկական կոնյակով շշերը
պաշտպանված են արևի
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2

2

ակնադիտական
զննում

րդ կետի 2-րդ
ենթակետ
ՀՀ
կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 39րդ կետի 1-ին
ենթակետ

ՀՀ
կառավարության
ակնադիտական և
20.01.2011 թ.
փաստաթղթային
N 34-Ն որոշման
զննում
հավելվածի 40րդ կետ

ՀՀ
կառավարության
ակնադիտական և
20.01.2011 թ.
փաստաթղթային
N 34-Ն որոշման
զննում
հավելված 64-րդ
կետ
ՀՀ
կառավարության
ակնադիտական
20.01.2011 թ.
զննում
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 65րդ կետ
ՀՀ
կառավարության
26.05.2006 թ.
ակնադիտական
N 954-Ն
զննում
որոշման
հավելված 17-րդ
կետ
ՀՀ
կառավարության
20.01.2011 թ.
ակնադիտական N 34-Ն որոշման
զննում
հավելվածի 66րդ կետ

ակնադիտական
զննում

ՀՀ
կառավարության
26.05.2006 թ.
N 954-Ն
որոշման
հավելված 19-րդ
կետ

ուղղակի ճառագայթների
ազդեցությունից:
Հայկական կոնյակի
սպիրտները պահվում են 15ից մինչև 250 C օդի
ջերմաստիճանի և 75%-ից
8.6.
մինչև 95% օդի
հարաբերական
խոնավության պայմաններ
ապահովող սենքերում։
Բազմակի օգտագործման
փաթեթավորման նյութերն ու
բեռնարկղերը հեշտությամբ
8.7.
մաքրվող և ախտահանվող
են:
Ալկոհոլային խմիչքների
մակնշումը պետք է լինի
ընթեռնելի, ամբողջական ու
8.8. հավաստի, որը հնարավոր
կդարձնի սննդամթերքի և
դրա արտադրողի
նույնականացումը:
Մակնշումը հայերեն է և
ընթեռնելի,
համապատասխանում է ՀՀ
օրենքներին և
ենթաօրենսդրական
ակտերով նախատեսված
*8.9. մակնշման պահանջներին:

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ
9. ՊԱՏՐԱՍՏԻԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻԱ
ՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
Ընդունվող ամբողջ հումքը
բավարարում է սննդամթերքի
անվտանգության
*9.1.
ապահովման ոլորտի՝
իրավական ակտերով
սահմանված պահանջները:
Ընդունվող ամբողջ հումքն
ունի որակն ու
անվտանգությունը
9.2.
հիմնավորող ուղեկցող
փաստաթղթեր:
Սննդամթերքի հետ
անմիջական շփման մեջ
գտնվող նյութերը
9.3. բավարարում են
սննդամթերքի
անվտանգության
ապահովման ոլորտի՝

3

ակնադիտական
զննում

2

ակնադիտական
զննում

3

ակնադիտական
զննում

3

ակնադիտական
զննում

3

ակնադիտական և
փաստաթղթային
զննում

3

ակնադիտական և
փաստաթղթային
զննում

3

ակնադիտական և
փաստաթղթային
զննում

ՀՀ
կառավարության
26.05.2006 թ.
N 954-Ն
որոշման
հավելվածի 23րդ կետ
ՀՀ
կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 67րդ կետ
«Սննդամթերքի
անվտանգության
մասին» ՀՀ
օրենքի 9-րդ
հոդվածի 7-րդ
մաս
«Սննդամթերքի
անվտանգության
մասին» ՀՀ
օրենքի 9-րդ
հոդվածի 2-րդ,
3-րդ և 7-րդ
մասեր,
ՀՀ
կառավարության
26.05.2006 թ.
N 954-Ն
որոշման
16-րդ կետ

«Սննդամթերքի
անվտանգության
մասին» ՀՀ
օրենքի 9-րդ
հոդվածի 1-ին
մաս
«Սննդամթերքի
անվտանգության
մասին» ՀՀ
օրենքի 15-րդ
հոդվածի 1-ին
մաս
«Սննդամթերքի
անվտանգության
մասին» ՀՀ
օրենքի 9-րդ
հոդվածի 1-ին
մաս

իրավական ակտերով
սահմանված պահանջները:
Սննդամթերքի հետ
անմիջական շփման մեջ
գտնվող նյութերն ունեն
9.4.
որակն ու անվտանգությունը
հիմնավորող ուղեկցող
փաստաթղթեր:
Թողարկվող արտադրանքն
ունի որակն ու
անվտանգությունը
9.5.
հիմնավորող ուղեկցող
փաստաթղթեր:
Թողարկվող արտադրանքը,
սննդամթերքի հետ
անմիջական շփման մեջ
9.6.
գտնվող նյութերը
պիտանիության ժամկետի
մեջ են:
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
10.
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ
Արտադրության
տեխնոլոգիական
գործելակարգը (ռեժիմը) և
տեխնոլոգիական
գործընթացը իրականացվում
10.1. է տվյալ սննդամթերքի
համար արտադրողի
հաստատած
տեխնոլոգիական
հրահանգին
համապատասխան:
Արտադրվող սննդամթերքի
տեխնոլոգիական
հրահանգները
համապատասխանում են ՀՀ
10.2. կառավարության կողմից
հաստատված
տեխնոլոգիական
հրահանգին ներկայացվող
պահանջներին:

3

ակնադիտական և
փաստաթղթային
զննում

3

ակնադիտական և
փաստաթղթային
զննում

3

ակնադիտական և
փաստաթղթային
զննում

3

3

«Սննդամթերքի
անվտանգության
մասին» ՀՀ
օրենքի 15-րդ
հոդվածի 1-ին
մաս
«Սննդամթերքի
անվտանգության
մասին» ՀՀ
օրենքի 15-րդ
հոդվածի 1-ին
մաս
«Սննդամթերքի
անվտանգության
մասին» ՀՀ
օրենքի 9-րդ
հոդվածի 10-րդ
մասի 1-ին կետ

«Սննդամթերքի
անվտանգության
մասին» ՀՀ
օրենքի 8-րդ
ակնադիտական և հոդվածի 1-րդ
փաստաթղթային
մաս
զննում

«Սննդամթերքի
անվտանգության
մասին» ՀՀ
ակնադիտական և օրենքի հոդված
փաստաթղթային 6-րդ հոդվածի 1զննում
ին մասի 10-րդ
կետ

1. «Այո»` առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
(«Այո»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի դրական
պատասխանի դեպքում, որը չի կշռավորվում)
2. «Ոչ»՝ ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում
(«Ոչ»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների` մինչև կեսի դրական պատասխանի
դեպքում, որը կշռավորվում է)
3. «Չ/Պ»` չի պահանջվում, չի վերաբերվում

V
V

(հավելվածը խմբ. 04.06.15 N 626-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբրիելյան

V

