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ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 
 

 ԿԵՐԻ ԵՎ ԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԵՎ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 (ՏԳՏԴ ծածկագրեր՝ 10․9) 

 
  

____ ___________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 անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց 
ֆիրմային անվանումը), անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, անձնագրային 
տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված) 

  

2. Պետական գրանցման տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը   
3. Պետական գրանցման համարը   
4. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), 

անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը 
  

5. Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային 
տվյալները (հեռախոսահամարը և կապի այլ միջոցներ) 

  

6. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված 
ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ 
թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ 

  

7. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված 
ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության տեսակները 

  

8. Տնտեսավարող սուբյեկտների և դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների 
պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը և այլ 
կապի միջոցներ) 

  

10. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, 
ամիսը, ամսաթիվը 

  



11. Տնտեսավարող սուբյեկտների օբյեկտների կառուցման (վերջին վերակառուցման 
(վերանորոգման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը 

  

12. Ապրանքային նշանի, հանրահայտ ապրանքային նշանի առկայության մասին 
տեղեկություն 

  

13. Ներդրված որակի կառավարման համակարգը (եթե առկա են ISO 9001, HACCP, 
ISO 22000, ISO 14000) 

  

15. Սննդի շղթայում ներգրավված աշխատողների թիվը   
16. Թողարկվող արտադրատեսակները, այդ թվում՝ հատուկ նշանակության 

սննդամթերքի արտադրության 
  

17. Կազմակերպության շրջանառության (իրացման) ծավալները՝ նախորդ տարվա 
տվյալներով (դրամ) 

  

18. Նպատակային շուկան` միջազգային և (կամ) ազգային, մարզային, տեղական 
շուկաներ, նշել, թե որ շուկայում է արտադրանքն իրացվում: 

  



Վերահսկողական բնույթի հարցեր 

NN 
ը/կ Հարցերը ԱՅՈ ՈՉ Չ/Պ Կշիռը 

Ստուգման 
եղանակը 

Նորմատիվ 
ակտի 

համարը 
Նշումներ 

      1 2 3 4      5 6 7 8 9 

1. 
ԿԵՐԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ, ՈՐԱԿԻ 
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆԸ, ՓՈԽԱԴՐՄԱՆԸ ԵՎ 
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

       

1.1. 

Արդյո՞ք կերի և կերային հավելումների 
արտադրությամբ և իրացմամբ զբաղվող 
կազմակերպությունը իրականացնում է գործունեություն 
Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված 
կերի շղթայի օպերատորի գործունեության 
եզրակացության հիման վրա: 

   3 փաստաթղթայի
ն զննում 

«Կերի մասին» 
օրենքի 6-րդ 
հոդվածի 1-ին 

մասի 4-րդ 
կետ  

 

1.2. 

Արդյո՞ք արտադրական գործընթացն իրականացվում է 
համաձայն կերի շղթայի օպերատորի կողմից գրավոր 
հաստատված գործընթացների և ցուցումների՝ հսկման 
կրիտիկական կետերի բացահայտման, վերացման կամ 
դրանք մինչև ընդունելի մակարդակը նվազեցնելու 
նպատակով: 

   2 
փաստաթղթայի

ն զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման  
հավելվածի 21-

րդ կետ 

 

1.3. 

Արդյո՞ք կերերի արտադրման, փաթեթավորման, 
պահեստավորման և տեղափոխման համար 
օգտագործվող տարածքները, սարքավորումները, 
բեռնարկղերը և տրանսպորտային միջոցները պահվում 
են մաքուր վիճակում, մաքրելուց հետո դրանք, ըստ 
անհրաժեշտության (հերթափոխից կամ վարակիչ 
հիվանդության հաստատումից հետո), ախտահանվում 
են: 

   2 

ակնադիտական 
և/կամ/ 

փաստաթղթայի
ն զննում և/կամ/ 

լաբորատոր 
փորձաքննությու

ն 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման  
հավելվածի 7-

րդ կետ 

 



1.4. 

Արդյո՞ք աղտոտումից խուսափելու նպատակով աղբն ու 
վտանգավոր նյութերը պահվում են առանձին, և 
թափոնները հեռացվում են յուրաքանչյուր 
աշխատանքային հերթափոխից հետո: 

   1 
ակնադիտական 

զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման 
հավելվածի 8-

րդ կետ 

 

1.5. 

Արդյո՞ք կերերի արտադրության համար չի  
օգտագործվում կենդանիների հատուկ վտանգավոր 
հիվանդությունների ցանկում ներառված կենդանիների 
և թռչունների հատուկ վտանգավոր, ինչպես նաև 
զոոնոզ հիվանդություններից անապահով 
տարածքներից ծագումով հումք: 

   3 
փաստաթղթայի

ն զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման 
հավելվածի 20-
րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

1.6. 

Արդյո՞ք կերերի առաջնային արտադրության 
գործընթացներում վտանգը հսկելու նպատակով՝ 
պատասխանատու անձի կողմից 
գրանցամատյաններում կատարվում են իրականացված 
միջոցառումների վերաբերյալ գրառումներ: 

   1 փաստաթղթայի
ն զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման  
հավելվածի 10-

րդ կետ 

 

1.7. 

Արդյո՞ք կերերի արտադրության օբյեկտները հեռու են 
գտնվում՝ 

1) շրջակա միջավայրն աղտոտող և 
արդյունաբերական գործունեության օբյեկտներից. 

2) հեղեղումներով վտանգված տարածքներից. 
3) տարածքներից, որտեղ արտադրական 

թափոնները չեն կարող արդյունավետ հեռացվել: 

   

 

0.3 

 

0.3 

0.4 

ակնադիտական 
և փաստա-

թղթային զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման 
հավելվածի 26-

րդ կետ 

 



1.8. 

Արդյո՞ք կերերի արտադրությունում օգտագործվող 
ջուրը համապատասխանում է Հայաստանի 
Հանրապետության առողջապահության նախարարի 
սահմանած սանիտարական նորմերի և կանոնների 
պահանջներին: 

   1 
փաստաթղթայի

ն զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման  
հավելվածի 27-

րդ կետ 

 

1.9. 
Արդյո՞ք խաչաձև աղտոտումից խուսափելու 
նպատակով՝ վերամշակված կերերն առանձնացվում են 
չվերամշակված կերային նյութերից և հավելումներից: 

   1 
ակնադիտական 

և փաստա-
թղթային զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման  
հավելվածի 28-

րդ կետ 

 

1.10. 

Արդյո՞ք լվացման և ախտահանման համար 
նախատեսված քիմիական նյութերն օգտագործվում են՝ 
համաձայն օգտագործման հրահանգների, և հեռու են 
պահվում կերերից ու կերակրման տարածքներից: 

   1 
ակնադիտական 

և փաստա-
թղթային զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման  
հավելվածի 29-

րդ կետ 

 

1.11. 
Արդյո՞ք պատուհանները և այլ բացվածքները 
կառուցված  են այնպես, որպեսզի կանխվի 
վնասատուների մուտքը: 

   2 
ակնադիտական 

զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման 
հավելվածի 32-

րդ կետ 

 



1.12. 

Արդյո՞ք առաստաղները և գլխավերևի տարածքները 
նախագծված և կառուցված են այնպես, որպեսզի 
կանխվեն փոշու կուտակումն ու անցանկալի բորբոսի 
աճը: 

   2 
ակնադիտական 

զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015   
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման 
հավելվածի 33-

րդ կետ 

 

1.13. 

 
Արդյո՞ք աշխատողների հանգստի և նախաճաշի համար 
նախատեսված սենյակները առանձնացված են այլ 
տարածքներից: 
 

   2 
ակնադիտական 

զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման  
հավելվածի 34-

րդ կետ 

 

1.14. 
Արդյո՞ք աշխատողների հանդերձարանները, 
լվացարանները և զուգարանները տեղակայված են 
արտադրամասերից հեռու: 

   2 
ակնադիտական 

զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման 
հավելվածի 35-

րդ կետ 

 

1.15. 
Արդյո՞ք զուգարանների մուտքը չի բացվում անմիջապես 
արտադրական կամ պահեստային տարածքներ: 

   2 
ակնադիտական 

զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015   
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման 

հավելվածի 
36-րդ կետ 

 



1.16. 
Արդյո՞ք արտադրական տարածքները ապահովված են 
բնական և արհեստական լուսավորությամբ:    1 

ակնադիտական 
զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման 

հավելվածի 
39-րդ կետ 

 

1.17. 

Արդյո՞ք կերերի արտադրության սարքավորումները, 
տարաները, խառնիչները, փոխադրամիջոցները և 
դրանց անմիջականորեն շրջապատող տարածքները 
պահվում են մաքուր վիճակում: 

   1 
ակնադիտական 

զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման  

հավելվածի 
40-րդ կետ 

 

1.18. 

Արդյո՞ք ճշգրիտ չափումներ և փորձարկումներ 
իրականացնելու նպատակով՝ կերերի արտադրության 
մեջ օգտագործվող կշեռքները և չափիչ 
սարքավորումները ունեն չափման թույլատրելի 
սխալներ: 

   1 

ակնադիտական 
և 

փաստաթղթայի
ն զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման 
հավելվածի 43-

րդ կետ 

 

1.19. 

Արդյո՞ք կերերի արտադրության ժամանակ դրանց 
որակն ու անվտանգությունը ստուգվում են սեփական 
արտադրական հսկողությամբ և 
անասնաբուժասանիտարական փորձաքննությամբ: 

   1 
փաստաթղթայի

ն զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման 
հավելվածի 49-

րդ կետ 

 



1.20. 
 
 

Արդյո՞ք արտադրական ամբողջ գործընթացում որակի 
հսկման համար առկա է հաստատված պլան, որը 
ներառում է հսկման կրիտիկական կետերում ստուգման 
արդյունքները, նմուշառման գործընթացը և կատարման 
հաճախականությունը։ 

   1 
փաստաթղթայի

ն զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման 
հավելվածի 52-

րդ կետ 

 

1.21. 
Արդյո՞ք հետագծելիությունն ապահովելու նպատակով 
շուկայահանված արտադրանքի յուրաքանչյուր 
խմբաքանակից կատարվում է նմուշառում: 

   1 
փաստաթղթայի

ն զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման 
հավելվածի 54-

րդ կետ 

 

1.22. 
Արդյո՞ք կերերը փոխադրվում են համապատասխան 
տարաներով (բեռնարկղերով) և պահվում միայն այդ 
նպատակի համար նախատեսված տեղերում։ 

   1 
ակնադիտական 

զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման 
հավելվածի 55-

րդ կետ 

 

1.23. 
Արդյո՞ք կերերը և կերային հավելումները պահվում կամ 
տեղափոխվում են դրանց անվտանգությունը 
հավաստող պահանջների պահպանմամբ: 

   1 

ակնադիտական 
և 

փաստաթղթայի
ն զննում 

Կերի մասին 
օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 1-ին 

կետ։ 

 

1.24. 

Արդյո՞ք կերերի փոխադրման տրանսպորտային 
միջոցները և (կամ) բեռնարկղերը պահվում են մաքուր, 
չոր և նորոգ վիճակում, որպեսզի կանխարգելվի կերերի 
աղտոտումը և ապահովվի պատշաճ մաքրման և 
ախտահանման իրականացումը: 

   1 

ակնադիտական 
և /կամ/ 

փաստաթղթայի
ն զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման 

հավելվածի 
56-րդ կետ 

 



1.25. 
 

Արդյո՞ք կոնդենսացիան և փչացումը կանխելու 
նպատակով՝ պահեստներում ապահովվում է այնպիսի 
ջերմաստիճան, որի պայմաններում կերերը համարվեն 
անվտանգ և պիտանի՝ ըստ նպատակային 
նշանակության օգտագործելու համար։ 

   1 
ակնադիտական 

զննում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2015 
թվականի 

մայիսի 7-ի N 
471-Ն որոշման 
հավելվածի 57-

րդ կետ 

 

2. 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 
ԻՐԱՑՎՈՂ ԿԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԸ, 
ՄԱԿՆՇՄԱՆԸ ԵՎ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆԸ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

       

2.1. 
Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում 
արտադրված, վերամշակված և փաթեթավորված կերը 
և կերային հավելումները մակնշված են հայերենով: 

   1 ակնադիտական 
զննում 

Կերի մասին  
օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 5-րդ 
մաս 

 

2.2. 

Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում իրացվող 
կերի, կերի հետ շփվող նյութերի և կերային 
հավելումների մակնշումը հայերենով ներառում է  
անվանումը, զտաքաշը կամ ծավալը, հիմնական 
բաղադրիչների ցանկը: 

   1 ակնադիտական 
զննում 

Կերի մասին  
օրենքի 9-րդ 

հոդվածի  6-րդ 
մասի 1-ին կետ  

 

2.3. 

Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում իրացվող 
կերի, կերի հետ շփվող նյութերի և կերային 
հավելումների մակնշումը հայերենով ներառում է կերի 
հիմնական բաղադրիչների ցանկը: 

   1 ակնադիտական 
զննում 

Կերի մասին  
օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 6-րդ 
մասի 2-րդ 

կետ 

 

2.4. 

Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում իրացվող 
կերի, կերի հետ շփվող նյութերի և կերային 
հավելումների մակնշումը հայերենով ներառում է կերի 
մեջ օգտագործված կենսաբանական ակտիվ նյութերի, 
կերային հավելումների և անասնաբուժական 
դեղամիջոցների ցանկը (եթե այդպիսիք կան): 

   2 ակնադիտակա
ն զննում 

Կերի մասին 
օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 6-րդ 
մասի 3-րդ 

կետ 

 



2.5. 

Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում իրացվող 
կերի, կերի հետ շփվող նյութերի և կերային 
հավելումների մակնշումը հայերենով ներառում է 
կենդանիների տեսակը և սեռահասակային խումբը, 
որոնց համար նախատեսված է կերը կամ կերային 
հավելումը: 

   1 
ակնադիտական 

զննում 

Կերի մասին  
օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 6-րդ 
մասի 4-րդ 

կետ  

 

2.6. 

Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում իրացվող 
կերի, կերի հետ շփվող նյութերի և կերային 
հավելումների մակնշումը հայերենով ներառում է 
արտադրության տարեթիվը, ամիսը, օրը, պահման 
պայմանները, առանձնակի ցուցումներ պահման մասին 
(եթե այդպիսիք կան) և պիտանիության ժամկետը: 

   1 ակնադիտական 
զննում 

Կերի մասին 
օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 6-րդ 
մասի 5-րդ 

կետ 

 

2.7. 

 Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում իրացվող 
կերի, կերի հետ շփվող նյութերի և կերային 
հավելումների մակնշումը հայերենով ներառում է կերի, 
կերի հետ շփվող նյութի և կերային հավելման 
օգտագործման վերաբերյալ ցուցումներ, եթե առանց 
դրանց այն չի կարող ըստ նշանակության օգտագործվել, 
առանձնակի հանձնարարականներ դրանց 
օգտագործման մասին (եթե այդպիսիք կան), 
տեղեկատվություն դրանց օգտագործման 
հակացուցումների վերաբերյալ (եթե այդպիսիք կան): 

   1 
ակնադիտական 

զննում 

Կերի մասին 
օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 6-րդ 
մասի 6-րդ 

կետ 

 

2.8. 

Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում իրացվող 
կերի, կերի հետ շփվող նյութերի և կերային 
հավելումների մակնշումը հայերենով ներառում է կերի, 
կերի հետ շփվող նյութի և կերային հավելման ծագման 
երկիրը, տվյալներ արտադրողի մասին (գտնվելու վայրը 
և ֆիրմային անվանումը): 

   1 ակնադիտակա
ն զննում 

Կերի մասին 
օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 6-րդ 
մասի 7-րդ 

կետ 

 



2.9. 

Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում իրացվող 
կերի, կերի հետ շփվող նյութերի և կերային 
հավելումների մակնշումը հայերենով ներառում է 
«Գենետիկորեն ձևափոխված կեր կամ կերային 
հավելում» մակնշումը, եթե կերի կամ կերային 
հավելման բաղադրության մեջ դրա պարունակությունը 
0,9 տոկոսից բարձր է: 

   1 
ակնադիտական 

զննում 

Կերի մասին 
օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 6-րդ 
մասի 8-րդ 

կետ 

 

2.10. 

Արդյո՞ք կերի և կերային հավելումների 
փաթեթավորման, սպառողական տարայի, պիտակի, 
լրացուցիչ պիտակի կամ ներդրակի վրա զետեղված 
տեղեկությունները ընթեռնելի է, ամբողջական ու 
հավաստի: 

   1 ակնադիտական 
զննում 

Կերի մասին 
օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 8-րդ 
մաս 

 

3. ԿԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ        

3.1. 

Արդյո՞ք կերի արտադրությունը, տեխնոլոգիական 
գործելակարգը (ռեժիմը) և տեխնոլոգիական 
գործընթացը իրականացվում են արտադրողի 
հաստատած տեխնոլոգիական հրահանգի և 
բաղադրագրի առկայությամբ և դրանց 
համապատասխան: 

   1 

ակնադիտական 
և 

փաստաթղթայի
ն զննում 

Կերի մասին 
օրենքի  7-րդ 
հոդվածի 1-ին 

մաս 

 

3.2. 

Արդյո՞ք կերի անվտանգությունն ապահովելու 
նպատակով կերեր և կերային հավելումներ 
արտադրողների կողմից ներդրված են վտանգի 
վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման 
(ՎՎԿԿՀ) համակարգի սկզբունքների վրա հիմնված 
համակարգեր։ 

   1 

ակնադիտական 
և 

փաստաթղթայի
ն զննում 

Կերի մասին 
օրենքի 7-րդ 

հոդվածի 6-րդ 
մաս  

 

3.3. 

Արդյո՞ք արտադրական գործընթացի որևէ փուլում 
փոփոխություն կատարելու դեպքում կերի շղթայի 
օպերատորը վերանայում է ՎՎԿԿՀ պլանը և 
անհրաժեշտության դեպքում կատարում ուղղումներ։ 

   1 
փաստաթղթայի

ն զննում 

Կերի մասին 
օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 3–րդ 
մաս  

 

 
 



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․ Կերի մասին օրենք 
2․ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայիսի 7-ի N 471-Ն որոշում։ 
 

 

ՍԱՏՄ ծառայող     __________________      Տնտեսավարող ____________________ 

      (ստորագրությունը)       (ստորագրությունը) 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                        Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
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