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                                                    ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          օգոստոսի 11-ի N 1266 - Ն որոշման 
Ս Տ ՈՒ Գ Ա Թ Ե Ր Թ  N 

ԱՆԱՍՆԱՊԱՀԱԿԱՆ ՖԵՐՄԱՆԵՐԻ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ  
ԿԱՐԱՆՏԻՆԱՑՄԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ (ՍԵՆՔԵՐԻ) ՀԱՄԱՐ 

 (ՏԳՏԴ ծածկագրեր՝ 01.4) 

 
____ ___________20   թ.

 
______________________________ 

(Սննդամթերքի անվտանգության 
տեսչական մարմնի (ՍԱՏՄ) 

ստորաբաժանման անվանումը) 

_____________ 
(գտնվելու վայրը) 

___________________________________ 
(հեռախոսահամարը, էլ. հասցեն) 

     
______________________________ 

 (ՍԱՏՄ ծառայողի պաշտոնը) 
________________________________________ 

(ազգանունը, անունը, հայրանունը) 
    

______________________________ 
 (ՍԱՏՄ ծառայողի պաշտոնը) 

________________________________________ 
(ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

    
______________________________ 

 (ՍԱՏՄ ծառայողի պաշտոնը) 
________________________________________ 
         (ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

   
Ստուգման սկիզբը 
_____________________________ 
(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը) 

ավարտը  
                ___________________________________ 
                            (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը) 

  
Ստուգման հիմքը __________________________________________________________ 

(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն) 
   

_____________________________________________ 
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը) 

                
 

 (ՀՎՀՀ) 
_______________________________________________ 

(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները) 
____________________________________ 

(հեռախոսահամարը, էլ. հասցեն) 
_______________________________________________ 

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, 
անունը, հայրանունը) 

____________________________________ 
(հեռախոսահամարը, էլ. հասցեն) 



________________________________________________ 
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները) 

____________________________________ 
(հեռախոսահամարը, էլ. հասցեն) 

  
  

Ստուգման հրամանի համարը __________ ամսաթիվը _____________________________________ 
Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) _____________________________________________________ 
 

  

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր 
NN 
ը/կ Հարցը Պատասխանը 

1. 
Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված 

ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային 
հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցները: 

  

2. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու 
տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը: 

  

3. Կենդանիների հետ շփում ունեցող աշխատող անձանց թիվը:   
4. Գյուղատնտեսական կենդանիների, թռչունների թիվը (գլուխ, թև):   
5. Բուծվող, պահվող կենդանատեսակները (խեկ, մեկ, խոզ, թռչուն):   

6. 
Նպատակային շուկան` արտերկիր, ազգային տեղական շուկաներ (նշել, 

թե որ շուկայում է արտադրանքն իրացվում): 
  

 
  

 
 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր 

NN 
ը/կ 

Հարցերը Այո Ոչ Չ/Պ Կշիռ
ը 

Ստուգման 
 եղանակը 

Նորմատիվ ակտի համարը Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
1. 
 

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ 
ՍԵՆՔԵՐ   

  
   

1.1. Արդյո՞ք անասնապահական ֆերմայի և կամ
կենդանիների  կարանտինացման շենքերի 
սենքերի  տարածքը ամբողջությամբ 
ցանկապատված է կամ այլ կերպ բացառվում է այդ 
տարածք կողմնակի անձանց և տրանսպորտային 

   4 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 
թվականի փետրվարի 13-ի 
թիվ 27 որոշման 8-րդ կետ  



միջոցների մուտքի հնարավորությունը, ինչպես նաև 
սահմանափակվում է վայրի ու թափառող 
կենդանիների մուտքը: 

1.2. Արդյո՞ք կենդանիների պահման համար
նախատեսված արտադրական բոլոր շենքերը
(սենքերը) մասնագիտացված են կենդանիների
տարիքային և ֆիզիոլոգիական
առանձնահատկություններին համապատասխան: 

   1 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 
թվականի փետրվարի 13-ի 
թիվ 27 որոշման 9-րդ կետ  

1.3. Արդյո՞ք անասնապահական ֆերմայի և կամ
կարանտինացման շենքերի սենքերի  տարածք
մուտքի և ելքի ժամանակ ապահովվում է
ցանկացած եղանակային պայմաններում
տրանսպորտային միջոցի արդյունավետ
ախտահանումը: 

   4 ակնադիտական 
զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 
թվականի փետրվարի 13-ի 
թիվ 27 որոշման 21-րդ կետ 

 

1.4. Արդյո՞ք անասնապահական ֆերմայում և կամ
կարանտինացման շենքերում սենքեր  առկա է
արտադրական կեղտաջրերի հեռացման
համակարգ:  

   2 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 
թվականի փետրվարի 13-ի 
թիվ 27 որոշման 7-րդ կետ 

 

1.5. Արդյո՞ք անասնապահական ֆերմայում և կամ
կարանտինացման շենքերի սենքերի   տարածքում
առկա են գոմաղբի հավաքման, հեռացման, 
պահպանման, վարակազերծման և օգտահանման
համակարգեր: 

   2 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 
թվականի փետրվարի 13-ի 
թիվ 27 որոշման 7-րդ կետ  

1.6. Արդյո՞ք անասնապահական ֆերմայում և կամ
կարանտինացման շենքերի սենքերի
տեղակայման վայրում ապահովված են պայմաններ 
կենդանիների (թռչունների) դիակների, 
անասնաբուժական կոնֆիսկատների և 
կենսաբանական այլ թափոնների հավաքման 
համար դրանց հետագա ոչնչացման 
(օգտահանման) նպատակով: 

   3 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 
թվականի փետրվարի 13-ի 
թիվ 27 որոշման 18-րդ կետ 

 

1.7. Արդյո՞ք անասնապահական ֆերմայում և կամ
կարանտինացման շենքերի սենքերի
տեղակայման վայրում կենդանիների  և
կենդանական ծագման ապրանքների  բեռնման
(բեռնաթափման) սարքավորումները նախագծված
և կառուցված են այնպես, որ հնարավոր լինի
խուսափել կենդանիներին վնասվածք և վնաս

   2 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 
թվականի փետրվարի 13-ի 
թիվ 27 որոշման 188-րդ կետ 

 



հասցնելուց, ինչպես նաև ապահովել դրանց
անվտանգությունը:  

1.8. Արդյո՞ք անասնապահական ֆերմայում և կամ
կարանտինացման շենքերում սենքեր   կերերի
պահեստային սենքերը սարքավորված են այնպես, 
որպեսզի սահմանափակվի թափառող
կենդանիների, կրծողների, թռչունների և
միջատների մուտքն այնտեղ:  

   2 ակնադիտական 
զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 
թվականի փետրվարի 13-ի 
թիվ 27 որոշման 15-րդ կետ 

 

1.9. Արդյո՞ք անասնապահական ֆերմայում կերի
արտադրամասը (առկայության դեպքում) 
նախագծված և սարքավորված է այնպես, որ
բացառվի պատրաստի կերախառնուրդների շփումը
կերի արտադրամաս բերվող՝ դրա պատրաստման
համար նախատեսված բաղադրիչների հետ: 

   1 ակնադիտական 
զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 
թվականի փետրվարի 13-ի 
թիվ 27 որոշման 15-րդ կետ 

 

1.10. Արդյո՞ք անասնապահական ֆերման և կամ
կարանտինացման շենքերը սենքեր  ապահովված
են կենդանիներին հետևելու և դրանց զննելու
համար բավականաչափ հզորության
լուսավորությամբ: 

   1 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 
թվականի փետրվարի 13-ի 
թիվ 27 որոշման 191-րդ կետ 

 

1.11. Արդյո՞ք անասնապահական ֆերմայում կախված
կենդանիների վերարտադրության և պահման
առանձնահատկություններից՝ առկա է
կենդանիների կարանտինացման համար շենք
(սենք): 

   2 ակնադիտական 
զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 
թվականի փետրվարի 13-ի 
թիվ 27 որոշման 25-րդ կետի 
ա ենթակետ 

 

1.12. Արդյո՞ք անասնապահական ֆերմայում և կամ
կարանտինացման շենքերի սենքերի
տեղակայման վայրում կախված կենդանիների
վերարտադրության և պահման
առանձնահատկություններից՝ առկա է մեկուսարան:

   3 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 
թվականի փետրվարի 13-ի 
թիվ 27 որոշման 25-րդ կետի 
բ ենթակետ 

 

1.13. Արդյո՞ք անասնապահական ֆերմայում կախված
կենդանիների վերարտադրության և պահման
առանձնահատկություններից՝ առկա է
արհեստական սերմնավորման կետ: 

   0.5 ակնադիտական 
զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 
թվականի փետրվարի 13-ի 
թիվ 27 որոշման 25-րդ կետի 
գ ենթակետ 

 

1.14. Արդյո՞ք անասնապահական ֆերմայում և կամ
կարանտինացման շենքերի սենքերի   տեղկայման
վայրում կախված կենդանիների
վերարտադրության և պահման
առանձնահատկություններից՝ առկա է

   2 ակնադիտական 
զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 
թվականի փետրվարի 13-ի 
թիվ 27 որոշման 25-րդ կետի 
դ ենթակետ 

 



անասնաբուժապրոֆիլակտիկ կետ: 
1.15. Արդյո՞ք անասնապահական ֆերմայում և կամ

կարանտինացման շենքերի սենքերի   տեղկայման
վայրում առանձնացված են առանձին սենքեր կամ
տեղ՝ անասնաբուժական դեղապատրաստուկների, 
ինչպես նաև անասնաբուժական ուղեկցող
փաստաթղթերի և այլ փաստաթղթերի
(մատյանների) պահպանման համար, որոնցով
հաստատվում է ֆերմայում
հակաանասնահամաճարակային, կանխարգելիչ և
բուժիչ համալիր միջոցառումների իրականացումը: 

   1.5 

ակնադիտական 
և 

փաստաթղթային 
զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 
թվականի փետրվարի 13-ի 
թիվ 27 որոշման 24-րդ կետ 

 

1.16. Արդյո՞ք խոշոր եղջերավոր կենդանիների պահման
համար նախատեսված անասնապահական
ֆերմայում առկա է կաթի առաջնային մշակման և
ժամանակավոր պահպանման, կթման
սարքավորումը լվանալու և մշակելու համար
կովանոցում մեկուսացված սենք կամ առանձին
շենք: 

   1.5 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 
թվականի փետրվարի 13-ի 
թիվ 27 որոշման 41-րդ կետ 

 

1.17. Արդյո՞ք թռչնաբուծական ֆաբրիկայի
ինկուբատորի, ձվերի սորտավորման և
փաթեթավորման արտադրամասի անձնակազմի
համար անասնաբուժասանիտարական
անցարանները  տեղակայված են նշված շենքերի
կազմում:  

  

 

1.5 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 
թվականի փետրվարի 13-ի 
թիվ 27 որոշման 82-րդ կետ 

 

1.18. Արդյո՞ք թռչնաբուծական սենքերում, կերերի
պատրաստման արտադրամասում, հացահատիկի
պահեստում և այլ արտադրական սենքերում դռներն
ու օդափոխման անցքերը սարքավորված են
սինանտրոպ թռչունների մուտքը կանխարգելող
ցանց ունեցող շրջանակներով: 

  

 

1 
ակնադիտական 

և փաստա-
թղթային զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 
թվականի փետրվարի 13-ի 
թիվ 27 որոշման 90-րդ կետ 

 

2. ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԵՎ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ 
ԲՈՒԾՄԱՄԲ, ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅԱՄԲ 
ԶԲԱՂՎՈՂՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

     
  

2.1. Արդյո՞ք կենդանիները անասնապահական ֆերմա 
և կամ կարանտինացման շենքերի սենքերի   
տեղակայման վայր բերվել են ուղեկցող 
անասնաբուժական փաստաթղթերով: 

   1 
փաստաթղթային 

զննում 

Անասնաբուժության 
մասին օրենքի 22-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ 
կետ, 2-րդ մասի 3-րդ կետ, 

 



Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 
2010 թվականի հոկտեմբերի 
21-ի N 1499-Ն որոշման N 1 
հավելվածի 6-րդ կետի 1-ին 
ենթակետ 

2.2. Արդյո՞ք անասնապահական ֆերմայում և կամ
կարանտինացման շենքերում սենքեր   գտնվող 
համարակալման ենթակա կենդանիներ  
համարակալված են:  

   0.5 

ակնադիտական 
և 

փաստաթղթային 
զննում 

«Անասնաբուժության մասին» 
օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 3-րդ կետ 

 

2.3. Արդյո՞ք անասնապահական ֆերմայում գտնվող 
կենդանիները պատվաստված են և ախտորոշիչ 
հետազոտության ենթարկված: 

   0.5 փաստաթղթային 
զննում 

«Անասնաբուժության մասին» 
օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 3-րդ կետ 

 

2.4. Արդյո՞ք կենդանիների և թռչունների բուծմամբ, 
անասնապահությամբ զբաղվող իրավաբանական 
անձը, անհատ ձեռնարկատերը պահում է ֆերման 
սպասարկող անասնաբույժի կամ 
անասնաբուժական ծառայության կողմից 
սահմանված կարգով լրացվող գրանցամատյան: 

   1.5 փաստաթղթային 
զննում 

«Անասնաբուժության մասին» 
օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 4-րդ կետ 

 

2.5. Արդյո՞ք կենդանիների և թռչունների բուծմամբ, 
անասնապահությամբ զբաղվող իրավաբանական 
անձը, անհատ ձեռնարկատերը ֆերման 
սպասարկող անասնաբույժին կամ 
անասնաբուժական ծառայությանը ծանուցում է նոր 
ձեռք բերված կամ տնտեսությունը լքած կամ անկած 
կամ սպանդի կամ հարկադիր մորթի ենթարկված 
կենդանիների վերաբերյալ` 3 օրվա ընթացքում: 

   0.5 
փաստաթղթային 

զննում 

«Անասնաբուժության 
մասին»  օրենքի 21-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 1-ին 
կետի «ա» ենթակետ 

 

2.6. Արդյո՞ք անասնապահական ֆերմայում և կամ
կարանտինացման շենքերում սենքեր
օգտագործվող դեղամիջոցները ունեն պետական 
գրանցում: 

   2 փաստաթղթային 
զննում 

«Անասնաբուժության մասին» 
օրենքի 28-րդ հոդվածի 2-րդ 
մաս 

 

2.7. Արդյո՞ք անասնապահական ֆերմայում և կամ
կարանտինացման շենքերում սենքեր
անասնաբուժական դեղապատրաստուկները
պահպանվում են դրանց օգտագործման
հրահանգների պահանջներին համապատասխան:  

   0.5 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 
թվականի փետրվարի 13-ի 
թիվ 27 որոշման 24-րդ կետ 

 



2.8. Արդյո՞ք սննդամթերքի արտադրության և
շրջանառության  փուլերում, սննդամթերքի հետ
անմիջական շփում ունեցող աշխատակիցները
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության
համաձայն ենթարկվել են  պարտադիր նախնական
և պարբերական բժշկական զննությունների և ունեն
սանիտարական (բժշկական) գրքույկ։ 

  

 

2.5 
փաստաթղթային 

զննում 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 
20.01.2011թ. 
N 34-Ն որոշման հավելվածի 
55-րդ կետ, «Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին» 
օրենք  16-րդ հոդված 6-րդ 
մաս 

 

2.9.  Արդյո՞ք ներմուծված և անդամ երկրներից 
տեղափոխված կենդանիները կարանտինացվում են 
21 օրից ոչ պակաս ուղարկողի երկրում և 
Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե ըստ 
կենդանիների կոնկրետ տեսակի՝ 
անասնաբուժական պահանջներով այլ բան 
նախատեսված չէ: 

   

0.5 
փաստաթղթային 

զննում 

ՄՄ Հանձնաժողովի 2010 
թվականի հունիսի 18-ի N 
317 որոշման 4-րդ հավելված 

 

2.10. Արդյո՞ք հանձնողի մոտ կաթը (4±2)0 C 
ջերմաստիճանում պահվում է 24 ժամվանից ոչ 
ավելի` հաշվի առնելով տեղ հասցնելու ժամանակը: 

  

 

0.5 

ակնադիտական 
և 

փաստաթղթային 
զննում 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 2006 թ. 
դեկտեմբերի 21-ի 
N 1925-Ն որոշման 
հավելվածի 14-րդ կետ 

 

2.11. Արդյո՞ք թռչունների համար սենքերը
պարբերաբար մաքրվում են, իսկ թառերը, 
հատակները, բները, ընդկալները, վանդակները, 
կերամաններն ու խմոցները լվացվում են, 
անհրաժեշտության դեպքում ախտահանվում և
ենթարկվում վարակազերծման, ծերտը հավաքվում
է: 

  

 

0.5 

ակնադիտական 
և 

փաստաթղթային 
զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 
թվականի փետրվարի 13-ի 
թիվ 27 որոշման 86-րդ կետ 

 

3. ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ  
ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ,  
ՄԱԿՆՇՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄ 

  
 

  
 

 

3.1. Արդյո՞ք ձվի փոխադրումը (տրանսպորտային
փոխադրումը) իրականացվում է տրանսպորտային
միջոցներով՝ պատրաստողի կողմից սահմանված
փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) 
պայմաններին համապատասխան, իսկ դրանց
բացակայության դեպքում՝ պատրաստողի կողմից

  

 

0.6 ակնադիտական 
զննում 

Մաքսային միության 
հանձնաժողովի 2011 
թվականի դեկտեմբերի 9-ի 
N 880 որոշմամբ 
հաստատված 
«Սննդամթերքի 

 



սահմանված սննդամթերքի պահպանման
պայմաններին համապատասխան։ 
 

անվտանգության մասին» 
(ՄՄ ՏԿ 021/2011) Մաքսային 
միության տեխնիկական 
կանոնակարգի (այսուհետ՝ 
Կանոնակարգի) 17-րդ 
հոդվածի 1-ին կետ 

3.2. Արդյո՞ք  ձվի պահպանման ժամանակ 
պահպանվում են պատրաստողի կողմից 
սահմանված պահպանման պայմանները և 
պիտանիության ժամկետը։  

  

 

0.6 ակնադիտական 
զննում 

Կանոնակարգի 17-րդ 
հոդվածի 7-րդ կետ 

 

3.3. Արդյո՞ք ձվերի մակնշման համար օգտագործվում
են մեթիլվիոլետ (ըստ ներկանյութերի միջազգային 
դասակարգման` C.I. 42535), ռոդամին C (C.I. 
45170), ֆուքսին թթու (C.I. 45685) 

  

 

0.6 
փաստաթղթային 

զննում 

Եվրասիական տնտեսական 
հանձնաժողովի խորհրդի 
2012 թվականի հուլիսի 20-ի 
N 58 որոշմամբ 
հաստատված «Սննդային 
հավելումների, 
բուրավետիչների և 
տեխնոլոգիական օժանդակ 
միջոցների 
անվտանգությանը 
ներկայացվող պահանջներ» 
(ՄՄ ՏԿ 029/2012) 
Մաքսային միության 
տեխնիկական 
կանոնակարգի 7-րդ 
հոդվածի 17-րդ կետի 5-րդ 
ենթակետ 

 

3.4. Արդյո՞ք ձու փոխադրող տրանսպորտային 
միջոցների և (կամ) բեռնարկղերի բեռնախցիկները 
չեն օգտագործվում սննդամթերքից բացի այլ 
ապրանք փոխադրելու համար, եթե դա կարող է 
առաջացնել սննդամթերքի աղտոտում: Ըստ 
անհրաժեշտության, ձու փոխադրող 
տրանսպորտային միջոցները և (կամ) բեռնարկղերը 
ապահովված են ձուն համապատասխան 
ջերմաստիճանում պահպանող և այդ 
ջերմաստիճանի պահպանումը վերահսկող 
սարքերով: 

  

 

0.6 

ակնադիտական 
և 

փաստաթղթային 
զննում 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 
20.01.2011թ. 
N 34-Ն որոշման հավելվածի 
33-րդ և 38-րդ կետեր  



3.5. Արդյո՞ք ձվի փոխադրման տրանսպորտային 
միջոցները և (կամ) բեռնարկղերը պահվում են 
մաքուր և նորոգ վիճակում, որպեսզի կանխարգելվի 
սննդամթերքի աղտոտումը և ապահովի պատշաճ 
մաքրման և ախտահանման իրականացումը: 

  

 

1 

ակնադիտական 
և 

փաստաթղթային 
զննում 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 20.01.2011 
թ. 
N 34-Ն որոշման հավելվածի 
32-րդ կետ 

 

3․6․ Արդյո՞ք փաթեթավորման գործընթացները 
կատարվում են սննդամթերքի աղտոտումը 
բացառող պայմաններում՝ ապահովելով 
փաթեթավորման ամբողջականությունն ու 
մաքրությունը: 

  

 

0.6 
ակնադիտական 

զննում 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 2011 
թվականի հունվարի 20-ի 
N 34-Ն որոշման հավելվածի 
66-րդ կետ 

 

4 ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ        
4․1 Արդյո՞ք սննդամթերքի արտադրության 

(պատրաստման) գործընթացների իրականացման 
ժամանակ, արտադրողի (պատրաստողը) կողմից 
մշակվել, իրականացվում և պահպանվում է 
վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական 
կետերի համակարգի (ՎՎՀԿԿ) (անգլերեն 
տարբերակը՝ НАССР — Hazard Analysis and Critical 
Control Points) սկզբունքների վրա հիմնված 
ընթացակարգերը։ 

  

 

0.5 փաստաթղթային 
զննում 

Մաքսային միության 
հանձնաժողովի 2011 
թվականի դեկտեմբերի 9-ի 
N 880 որոշմամբ 
հաստատված 
«Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին» 
(ՄՄ ՏԿ 021/2011) Մաքսային 
միության տեխնիկական 
կանոնակարգի 10-րդ 
հոդվածի 2-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) 

V     

2. «Ոչ»՝ ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում 
(«Ոչ»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների` մինչև կեսի դրական պատասխանի 
դեպքում, որը կշռավորվում է) 

  V   

3. «Չ/Պ»` չի պահանջվում, չի վերաբերվում     V

 

 



Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝ 
 
1․ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 880 որոշմամբ հաստատված «Սննդամթերքի անվտանգության 
մասին» (ՄՄ ՏԿ 021/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ 
2․ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 20-ի N 58 որոշմամբ հաստատված «Սննդային հավելումների, 
բուրավետիչների և տեխնոլոգիական օժանդակ միջոցների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջներ» (ՄՄ ՏԿ 029/2012) Մաքսային 
միության տեխնիկական կանոնակարգ 
3.Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունվարի 20-ի N 34-Ն որոշում 
4․ «Անասնաբուժության մասին» օրենք 
5․ ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 թվականի փետրվարի 13-ի թիվ 27 որոշում 
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1499-Ն որոշում 
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1925-Ն որոշում։ 
 
 
ՍԱՏՄ ծառայող     __________________      Տնտեսավարող ____________________ 

                            (ստորագրությունը)       (ստորագրությունը) 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

       ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                        Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
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