
  
                                                                                                                                                                                                              Հավելված N 20 

                                     ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 
                             օգոստոսի 11-ի N 1266 - Ն որոշման 

 
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 

 ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՀԵՏ ՇՓՎՈՂ ՓԱԹԵԹՎԱԾՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ 

  (ՏԳՏԴ ծածկագրեր՝  46.75.2, 47.76.2) 

 
         ____ ___________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) _____________________________________________________ 
 

 

 
6 
 

 
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) 

  

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

  

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

  

11. Աշխատողների թիվը, նրանցից անմիջապես վաճառակետում աշխատողների թիվը   
12. Կազմակերպության շրջանառության (իրացման) ծավալները՝ նախորդ տարվա 

տվյալներով (դրամ) 
  

13. 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 
իրավական ակտը Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Արդյո՞ք շրջանառության մեջ դրված

փաթեթվածքը (խցափակման միջոցները) 
անցել է համապատասխանության գնահատում:

      15 փաստաթղթային 
զննում 

Մաքսային միության 
հանձնաժողովի 2011 
թվականի օգոստոսի 
16-ի N 769 որոշմամբ 
հաստատված ՄՄ ՏԿ 
005/2011 
կանոնակարգի 
(այսուհետ՝ 
Կանոնակարգ) 3-րդ 
հոդվածի 
1-ին կետ 

 

  



2 Արդյո՞ք սննդամթերքի հետ շփվող
փաթեթվածքի մեջ կիրառվող նյութերը
համապատասխանում են սանիտարահիգիենիկ
ցուցանիշներին: 

      15 լաբորատոր 
փորձա-

քննություն 

Կանոնակարգի 5-րդ 
հոդվածի 4-րդ կետ 

  

3 Արդյո՞ք մետաղական փաթեթվածքն
ապահովում է՝ 

1) հերմետիկությունը՝ օդի ներքին 
ավելցուկային ճնշման դեպքում. 

2)  դիմանում է սեղմող ճիգին՝ 
փաթեթվածքի իրանի ուղղահայաց 
առանցքի ուղղությամբ 

3) ներքին պատվածքը կայուն է՝ 
փաթեթավորվող արտադրանքի                   
նկատմամբ և (կամ) դիմանում է 
մանրէազերծմանը կամ պաստերացմանը 
մոդելային միջավայրերում 

4) կոռոզիակայուն է։ 

    

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

լաբորատոր 
փորձա-

քննություն 

Կանոնակարգի 5-րդ 
հոդվածի 
6.1-ին կետ 

 

  

4 Արդյո՞ք ապակյա փաթեթվածքը` 

1) թթվակայուն է. 
2) ալկոհոլային արտադրանքի հետ շփման 

համար կրկնակի չի օգտագործվում 
3) մանկական սննդի հետ շփման համար 

կրկնակի չի օգտագործվում։ 
 

       

2 

2 

2 

լաբորատոր 
փորձա-

քննություն 

Կանոնակարգի 5-րդ 
հոդվածի 
6.1-ին կետ 

 
  

5 Արդյո՞ք սննդամթերքի հետ շփվող
փաթեթվածքի մականշվածքը ներառում է 

1) այն նյութի նույնականացման համար 
անհրաժեշտ տեղեկությունները, որից 

       

 

1 

ակնադիտական 
զննում 

Կանոնակարգի 6-րդ 
հոդվածի 1-ին 
կետ 

 

  



պատրաստված է փաթեթվածքը 
(խցանափակման միջոցները). 

2) ուտիլիզացնելու և սպառողներին 
իրազեկելու հնարավորության մասին 
տեղեկությունները։ 

1 

6 Արդյո՞ք սննդամթերքի հետ շփվող
փաթեթվածքի մականշվածքը ներառում է այն
նյութի թվային նշումը և (կամ) տառային նշումը
(հապավումը), որից պատրաստվում է
փաթեթվածքը (խցանափակման միջոցները): 

      2 ակնադիտական 
զննում 

Կանոնակարգի 6-րդ 
հոդվածի 2-րդ կետ, 
Կանոնակարգի 
հավելված N 3 

  

7 Արդյո՞ք սննդամթերքի հետ շփվող
փաթեթվածքի մականշվածքը ներառում է 

1) սննդամթերքի համար 
սահմանված պիկտոգրամներ 

ու խորհրդանիշներ 
 

2) օգտագործված փաթեթվածքի 
(խցանափակման միջոցների) 
ուտիլիզացիայի հնարավորություն` 
Մեբիուսի ժապավեն. 

       

1 

 

1 

ակնադիտական 
զննում 

Կանոնակարգի 6-րդ 
հոդվածի 2-րդ կետ, 
Կանոնակարգի N 4 
hավելվածի 1-ին և 4-
րդ նկարներ 

  

8 Արդյո՞ք սննդամթերքի հետ 
շփվող փաթեթվածքի մականշվածքի 
տեղեկությունը 
շարադրված է հայերենով։ 

      2 ակնադիտական 
զննում 

Կանոնակարգի 
6-րդ հոդվածի 
4-րդ կետ 

 

  

9 Արդյո՞ք պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների 
սպառողական փաթեթավորման յուրաքանչյուր 
միավոր ուղեկցվում է պիտակով, որի վրա 
նշվում է անվանումը, քաշը։ 

      2 ակնադիտական 
զննում 

Կանոնակարգի 
8-րդ հոդվածի 
1-ին 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․ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի օգոստոսի 16-ի N 769 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 005/2011 կանոնակարգ: 
 

ՍԱՏՄ ծառայող     __________________      Տնտեսավարող ____________________ 

(ստորագրությունը)       (ստորագրությունը) 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                        Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
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