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                       օգոստոսի 11-ի N 1266 - Ն որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ 
  

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 
 ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՇԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

(ՏԳՏԴ ծածկագրեր՝ 10.3, 10.6, 10.7, 10.8, 11.0) 

____ ___________20   թ.
 

_____________________________
_ 

(Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 

մարմնի (ՍԱՏՄ) 
ստորաբաժանման անվանումը) 

_____________ 
(գտնվելու վայրը) 

_________________________________
__ 

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), 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 կապի այլ 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 կապի այլ 
միջոցներ) 

  

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

  

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

  

11. Ապրանքային նշանի, հանրահայտ ապրանքային նշանի առկայության մասին 
տեղեկություն 

  

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

  

13. Սննդի շղթայում ներգրավված աշխատողների թիվը   
14. Թողարկվող արտադրատեսակները, այդ թվում՝ հատուկ նշանակության 

սննդամթերքի արտադրության 
  

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

  

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

  

  
 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր 
NN 
ը/կ 

Հարցեր Այո Ոչ Չ/
Պ 

Կշիռ Ստուգման եղանա
կ 

Նորմատիվ ակտի հ
ամար 

Նշումներ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ        

1.1. Արդյո՞ք հացահատիկը պահվում է հացահատիկի անվտանգությունը և 
դրա սպառողական հատկությունների պահպանվածությունն 
ապահովող հացահատիկի պահման շտեմարաններում՝ պահպանելով 
տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված՝ հացահատիկի պահման 
գործընթացներին ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված պահման պայմանները։ 

 

  3 
ակնադիտական 

զննում 

 «Հացահատիկի 
անվտանգության 
մասին» Մաքսային 
միության 
տեխնիկական 
կանոնակարգ ՄՄ 
ՏԿ 015/2011 4-րդ 
հոդվածի 6-րդ կետ 

  

1.2. Արդյո՞ք արտադրական տարածքների, ինչպես նաև սիլոսների և 
բունկերների պատերի, առաստաղների, կրող կոնստրուկցիաների, 
դռների, հատակների մակերեսները հասանելի են մաքրման և 
վարակազերծման համար։ Հացահատիկի պահման շտեմարանների 
տանիքի և պատերի վիճակը, ակտիվ օդափոխության ուղիների 
մուտքային անցքերի կառուցվածքները ապահովում են մթնոլորտային 
տեղումների և կողմնակի իրերի ներթափանցման կանխումը: 

   1 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 015/2011 4-րդ 
հոդվածի 7-րդ կետ 

  

1.3. Արդյո՞ք հացահատիկի պահման շտեմարաններում հացահատիկի 
մշակման տեխնոլոգիական գործընթացը ապահովում է հացահատիկի 
այն աստիճանի չորացումը, մաքրումը և վարակազերծումը, որն
ապահովում է պահպանման համար անվտանգ և կայուն վիճակ: 

 

  1 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 015/2011 4-րդ 
հոդվածի 8-րդ կետ 

  

1․4․ Արդյո՞ք հացահատիկի պահման շտեմարաններում թույլ 
հացահատիկի հետ միասին չի պահվում թունավոր, դյուրավառ 
քիմիական նյութեր, վառելիքաքսուքային նյութեր և նավթամթերքներ, 
ինչպես նաև այլ տեսակի սննդամթերք և ոչ սննդային արտադրանք, 
եթե դա կարող է հանգեցնել հացահատիկի աղտոտմանը։ 

 

  1 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 015/2011 4-րդ 
հոդվածի 9-րդ կետ 

 

1.5. Արդյո՞ք հացահատիկի պահման շտեմարաններում հացահատիկի 
պահման ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում կազմակերպվում է
պահման պայմանների (խոնավություն, ջերմաստիճան), ինչպես նաև 

   1 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 015/2011 4-րդ 
հոդվածի 11-րդ կետ  



վնասատուներով վարակվածության, հացահատիկի գույնի և կողմնակի 
հոտի առկայության ցուցանիշների ստուգում: 

1․6․ Արդյո՞ք հացահատիկի պահման շտեմարաններում հացահատիկի 
պահման ժամանակ ապահովվում են հացահատիկի 
ինքնաբոցավառումը բացառող, ինչպես նաև պայթյունա- և 
հրդեհաանվտանգությունն ապահովող պայմաններ։ 

 

  1 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 015/2011 4-րդ 
հոդվածի 12-րդ կետ 

 

2. ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ, ՄԱԿՆՇՈՒՄ ԵՎ
 ՊԱՀՈՒՄ 

         
  

2․1 Արդյո՞ք հացահատիկի փոխադրումն իրականացվում է փոխադրման 
ժամանակ հացահատիկի անվտանգությունն ու պահպանվածությունն 
ապահովող տրանսպորտային միջոցներով: 

 
  1 

ակնադիտական 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 015/2011 4-րդ 
հոդվածի 13-րդ կետ  

2․2 Արդյո՞ք տրանսպորտային միջոցների բեռնային բաժանմունքների և 
կոնտեյներների կառուցվածքն ապահովում է հացահատիկի 
պաշտպանությունն աղտոտվածությունից, խոչընդոտում 
հացահատիկի թափվելը, կենդանիների, այդ թվում՝ կրծողների և 
միջատների մուտքը, ինչպես նաև ապահովում մաքրման և (կամ) 
լվացման, և (կամ) ախտահանման, և (կամ) միջատազերծման 
(դեզինսեկցիայի), և (կամ) կրծողազերծման (դեռատիզացիայի) 
իրականացումը: 

      1 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 015/2011 4-րդ 
հոդվածի 14-րդ կետ 

  

2․3 Արդյո՞ք տրանսպորտային միջոցների բեռնային բաժանմունքները և 
կոնտեյներները հացահատիկի աղտոտման աղբյուր չեն: 

 
  1 ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 015/2011 4-րդ 
հոդվածի 15-րդ կետ   

2․4 Արդյո՞ք հացահատիկը փոխադրվում է առանց տարայի, 
տրանսպորտային տարայով կամ սպառողական փաթեթվածքով: 

Արդյո՞ք առանց տարայի փոխադրվող հացահատիկը ուղեկցվում 
է վերջինիս հետագծելիությունն ապահովող ապրանքաուղեկից 
փաստաթղթերով, որոնք պարունակում են տեղեկատվություն 
հետևյալի մասին. 

1) հացահատիկի տեսակի, բերքահավաքի տարեթվի, 
ծագման վայրի, հացահատիկի նշանակության (սննդային կամ կերային 

 

  

 

 

 

 

1 

ակնադիտական 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 015/2011 4-րդ 
հոդվածի 16-րդ կետ 

 



նպատակներով, պահման և (կամ) մշակման, արտահանման համար), 

2) հացահատիկի քանակության՝ արտահայտված զանգվածի 
միավորներով, 

3) հայտատուի անվանման և գտնվելու վայրի, 

4) հացահատիկի մեջ գենետիկորեն ձևափոխված 
(տրանսգենային) oրգանիզմների (այսուհետ՝ ԳՁՕ) առկայության 
մասին, այն դեպքում, երբ նշված օրգանիզմների պարունակությունը 
հացահատիկի մեջ կազմում է 0,9 տոկոսից ավելին: 

ԳՁՕ կիրառմամբ ստացված հացահատիկի համար 

ներկայացված է հետևյալ տեղեկատվությունը. «գենետիկորեն 

ձևափոխված հացահատիկ» կամ «գենո-ձևափոխված օրգանիզմների 

կիրառմամբ ստացված հացահատիկ» կամ «հացահատիկը 

պարունակում է գենո-ձևափոխված օրգանիզմների բաղադրիչներ»՝ 

նշելով տրանսֆորմացիոն իրադարձության եզակի նույնացուցիչը։ 

 

1 
 
 
1 
 
1 

 

2.5 Արդյո՞ք սպառողական փաթեթվածքում փաթեթավորված 

հացահատիկի (կերային նպատակներով հացահատիկ) և 

տրանսպորտային տարայում հացահատիկի մակնշումը պարունակում 

է հացահատիկի տեսակի, բերքահավաքի տարեթվի, ծագման վայրի, 

հացահատիկի նշանակության (սննդային կամ կերային 

նպատակներով, պահման և (կամ) մշակման, արտահանման համար), 

հացահատիկի քանակության՝ արտահայտված զանգվածի 

միավորներով, հայտատուի անվանման և գտնվելու վայրի, 

 

  3 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 015/2011 4-րդ 
հոդվածի 16-րդ կետ 

 



հացահատիկի մեջ գենետիկորեն ձևափոխված (տրանսգենային) 

oրգանիզմների (այսուհետ՝ ԳՁՕ) առկայության մասին, այն դեպքում, 

երբ նշված օրգանիզմների պարունակությունը հացահատիկի մեջ 

կազմում է 0,9 տոկոսից ավելին: տեղեկատվությունը, ինչպես նաև 

հացահատիկի պիտանելիության ժամկետի և պահման պայմանների 

մասին տեղեկատվությունը (կերային նպատակների համար 

նախատեսված և սպառողական փաթեթվածքում փաթեթավորված 

հացահատիկի համար) տեղեկատվությունը: 

2.6 Տրանսպորտային տարայում տեղադրված հացահատիկի և (կամ) 

սպառողական փաթեթվածքում փաթեթավորված հացահատիկի 

մակնշումը ռուսերեն և հայերեն է, բացառությամբ  

Եվրասիական տնտեսական միասնական մաքսային տարածքի 

սահմաններից դուրս գտնվող՝ հացահատիկն արտադրողի գտնվելու 

վայրի անվանման մասին տեղեկատվությունը ռուսերեն և հայերեն է 

կամ լատինական այբուբենի տառերով և արաբական թվերով կամ 

հացահատիկն արտադրողի գտնվելու վայրի երկրի պետական լեզվով 

(լեզուներով)՝ երկրի անվանումը ռուսերենով նշելու պայմանով։ 

 

  3 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 015/2011 4-րդ 
հոդվածի 16-րդ կետ 

 

2.7 Արդյո՞ք մակնշման մեջ նշված՝ ձեռքբերողի (սպառողի) համար 

նախատեսված տեղեկատվությունը հասկանալի է, դյուրընթեռնելի, 

հավաստի և մոլորության մեջ չգցող: Գրությունները, նշանները, 

պայմանական նշանները կոնտրաստային են այն ֆոնի հետ, որոնց 

վրա զետեղված է մակնշումը: 

 

  
3 

 

ակնադիտական 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 015/2011 4-րդ 
հոդվածի 16-րդ կետ 

 



2.8 Արդյո՞ք սպառողական փաթեթվածքում փաթեթավորված 

հացահատիկի (կերային նպատակներով հացահատիկ) մակնշումը 

զետեղված է սպառողական փաթեթվածքի և (կամ) պիտակի, և (կամ) 

հակադարձ պիտակի վրա, և (կամ) յուրաքանչյուր փաթեթավորման 

միավորում տեղադրվող կամ յուրաքանչյուր փաթեթավորման 

միավորին կցվող ներդիր-թերթիկի վրա։ 

 

  3 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 015/2011 4-րդ 
հոդվածի 16-րդ կետ 

 

2.9. Արդյո՞ք անմիջապես տրանսպորտային տարայում տեղադրված 

հացահատիկի մակնշումը զետեղված է տրանսպորտային տարայի և 

(կամ) պիտակի, և (կամ) հակադարձ պիտակի վրա, և (կամ) 

յուրաքանչյուր տրանսպորտային տարայում տեղադրվող կամ 

յուրաքանչյուր տրանսպորտային տարային կցվող ներդիր-թերթիկի 

վրա, կամ ապրանքաուղեկից փաստաթղթերում: 

 

  

 

3 

 

 

 

 

ՄՄ ՏԿ 015/2011 4-րդ 
հոդվածի 16-րդ կետ 

 

3.  ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ            

3.1․  Արդյո՞ք Եվրասիական տնտեսական միության միասնական մաքսային 

տարածքում շրջանառության մեջ դրվող, սննդային և կերային 

նպատակներով մատակարարվող հացահատիկի

համապատասխանությունը հավաստված է՝ համապատասխանության 

հայտարարագրման ձևով։ 

      5 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 015/2011 7-րդ 
հոդվածի 1-ին մաս 

  

3.2. Արդյո՞ք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 

պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության 

միասնական նշանը զետեղված է փաթեթվածքի կամ կցվող 

      3 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 015/2011 8-րդ 
հոդվածի 2-րդ մաս 

  



փաստաթղթերի վրա՝ հացահատիկը առանց փաթեթվածքի 

փոխադրելու դեպքում։ 

3.3. Արդյո՞ք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 

պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության 

միասնական նշանը հացահատիկի պիտանիության ամբողջ ժամկետի 

ընթացքում ապահովվում է հստակ և պարզ պատկերը։ 

    
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 015/2011 8-րդ 
հոդվածի 2-րդ մաս 

 

3․4․ Արդյո՞ք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 

պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության 

միասնական նշանով մակնշումն իրականացվում է նախքան Մաքսային 

միության միասնական մաքսային տարածքում հացահատիկը 

շրջանառության մեջ դնելը։ 

  

 3 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 015/2011 8-րդ 
հոդվածի 3-րդ մաս 

 

4․ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ   
   

 
 

4․1. 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։ 

  

 3 
փաստաթղթային 

զննում 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 

2011թվականի 
հունվարի 20-ի 

N 34-Ն որոշման 
հավելվածի 55-րդ 

կետ, «Սննդամթերքի 
անվտանգության 

մասին» օրենք  16-րդ 
հոդվածի 6-րդ մաս 

 

4․2 Արդյո՞ք սննդամթերքի միջոցով փոխանցվող հիվանդության 

վիրուսակիր կամ վարակիչ վերք, մաշկային հիվանդություն, խոց 

  
 3 

ակնադիտական 
զննում 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 

 



ունեցող անձինք չեն շփվում սննդամթերքի հետ և չեն մտնում 

սննդամթերքի տեղակայման գոտի, եթե առկա է սննդամթերքի վրա 

ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցության հավանականություն։ 

2011թվականի 
հունվարի 20-ի 

N 34-Ն որոշման 
հավելվածի 54-րդ 

կետ, ՄՄ ՏԿ 021/2011 
կանոնակարգի 17-րդ 
հոդվածի 11-րդ կետ 

4․3 Արդյո՞ք սննդի շղթայում ներգրավված յուրաքանչյուր անձ պահպանում 

է անձնական հիգիենայի կանոնները և կրում է համապատասխան 

մաքուր, անհրաժեշտության դեպքում, պաշտպանիչ հագուստ: 

  

 3 
ակնադիտական 

զննում 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 

2011թվականի 
հունվարի 20-ի 

N 34-Ն որոշման 
հավելվածի 53-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 վերաբերում     V
 

Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝ 

1․ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունվարի 20-ի 
N 34-Ն որոշում 

           2․ «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» օրենք   

           3․ «Հացահատիկի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ ՄՄ ՏԿ 015/2011։ 



 

ՍԱՏՄ ծառայող     __________________      Տնտեսավարող ____________________ 

(ստորագրությունը)       (ստորագրությունը) 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                        Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
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