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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ 
  

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 
ՁԿՆԱՄԹԵՐՔԻ  ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 10.2 ) 
  

____ ___________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) _____________________________________________________ 
 

 
 
 

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. 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 Հարցերը Այո Ոչ Չ/Պ Կշիռը 

Ստուգման  

եղանակը 

Նորմատիվ ակտի հ
ամարը 

Նշումներ 

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

1.1. Արդյո՞ք արտադրական այն օբյեկտները, որոնցում 

իրականացվում է ակվակուլտուրայի արտադրանքի և 

ջրային կենսապաշարների որսի (արդյունագործության ոչ 

ձկնային օբյեկտներ), արտադրություն (պատրաստում) և 

վերամշակում (մշակում) ունեն պետական գրանցում։ 

  

2 
փաստաթղ

թային զննում 

Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2011 

թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի N 

880 որոշմամբ 

հաստատված 

«Սննդամթերքի 

անվտանգության 

մասին» (ՄՄ ՏԿ 

021/2011) Մաքսային 

միության 

տեխնիկական 

կանոնակարգի 

(այսուհետ ՄՄ ՏԿ 

 



021/2011կանոնակար

գ) 31-րդ հոդվածի 1-

ին կետ 

1.2. Արդյո՞ք արտադրական շինությունների նախագծումը, 

դրանց կառուցվածքը, դասավորվածությունը և չափսը 

ապահովում են․ 

1) պարենային (սննդային) հումքի և 

սննդամթերքի, աղտոտված և մաքուր գույքի 

հանդիպական կամ խաչաձևվող հոսքերը բացառող 

տեխնոլոգիական գործառնությունների հոսքայնության 

հնարավորությունը. 

2) սննդամթերքի արտադրության 

(պատրաստման) գործընթացում օգտագործվող օդի 

աղտոտման մասին նախազգուշացումը կամ դրա 

նվազեցումը. 

3) կենդանիների, այդ թվում՝ կրծողների և 

միջատների՝ արտադրական շինություններ 

ներթափանցումից պաշտպանությունը. 

4) տեխնիկական սարքավորումների 

անհրաժեշտ տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ 

վերանորոգում, արտադրական շինությունների մաքրման, 

լվացման, ախտահանման, միջատազերծման և 

կրծողների ոչնչացման գործընթացներ իրականացնելու 

հնարավորությունը. 

5) տեխնոլոգիական գործառնությունների 

իրականացման համար անհրաժեշտ տարածությունը. 

6) կեղտի կուտակումներից, արտադրվող 

    

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 

կանոնակարգի 14-

րդ հոդվածի 1-ին 

կետի, 1-ին, 2-րդ, 3-

րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ 

և 7-րդ ենթակետեր 

 



սննդամթերքում մասնիկները թափվելուց, արտադրական 

շինությունների մակերևույթին կոնդենսատի, բորբոսի 

առաջացումից պաշտպանությունը. 

7) պարենային (սննդային) հումքի, 

փաթեթավորման նյութերի և սննդամթերքի 

պահպանման պայմանները։ 

 

 

0.5 

 

1.3. Արդյո՞ք արտադրական շինությունները, որտեղ 

իրականացվում է սննդամթերքի արտադրությունը 

(պատրաստումը) սարքավորված են՝ 

1) բնական և մեխանիկական օդափոխության 

միջոցներով, որոնց քանակը և (կամ) հզորությունը, 

կառուցվածքը և գործարկումը թույլ են տալիս խուսափել 

սննդամթերքի աղտոտումից, ինչպես նաև ապահովում են 

նշված համակարգերի ֆիլտրերի և մաքրման ու փոխման 

ենթակա այլ մասերի հասանելիությունը. 

2) բնական կամ արհեստական 

լուսավորվածությամբ. 

3) սանհանգույցներով, որոնց դռները չեն 

բացվում դեպի արտադրական շինություն և 

սարքավորված են մինչև նախամուտք մտնելուց առաջ 

աշխատանքային համազգեստի համար կախիչներով, 

ձեռքերը լվանալու համար նախատեսված 

լվացարաններով. 

4) ձեռքերը լվանալու համար նախատեսված 

    

 

 

 

0.2 

 

 

 

 

 

0.2 

 

 

0.2 

 

 

 

 

 

 

ակնադիտական 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 
կանոնակարգի 1-րդ 
հոդվածի  4-րդ կետի 
2, 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4 
-րդ ենթակետեր 

 



լվացարաններով՝ տաք և սառը ջրով, ձեռքերը լվանալու 

միջոցներով և ձեռքերը սրբելու և (կամ) չորացնելու 

համար նախատեսված սարքերով։ 

0.2 

1.4. Արդյո՞ք արտադրական շինություններում չի պահվում 
անձնակազմի անձնական և արտադրական (հատուկ) 
հագուստ և կոշիկներ։ 

   

0.5 ակնադիտական 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 
կանոնակարգի 14-րդ 
հոդվածի 3-րդ կետ 

 

1.5. Արտադրական շինություններում չի պահվում 
սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) 
ընթացքում չօգտագործվող ցանկացած նյութ և պարագա, 
այդ թվում՝ լվացող և ախտահանող նյութեր, 
բացառությամբ արտադրական շինությունների և 
սարքավորումների ընթացիկ լվացման և ախտահանման 
համար անհրաժեշտ լվացող և ախտահանող միջոցների։ 

   

0.1 ակնադիտական 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 
կանոնակարգի14-րդ 
հոդվածի 4-րդ կետ 

 

1.6. Արդյո՞ք արտադրական շինությունների մասերը, որտեղ 
իրականացվում է սննդամթերքի արտադրությունը 
(պատրաստումը), համապատասխանում են՝ 
1) հատակների մակերևույթները 
պատրաստված են անջրանցիկ, լվացվող նյութերից, 
հեշտորեն լվացվում են, անհրաժեշտության դեպքում 
ախտահանվում, ինչպես նաև պատշաճ ձևով 
ցամաքեցվում. 
2) պատերի մակերևույթները պատրաստված են 
անջրանցիկ, լվացվող, որոնք կարելի է լվանալ և, 
անհրաժեշտության դեպքում, ախտահանել. 
3) առաստաղները կամ դրանց բացակայության 
դեպքում տանիքների ներքին մակերևույթները և 
արտադրական շինությունների վերևում գտնվող 
կառուցվածքները ապահով են, ինչը կանխարգելում է 
կեղտի կուտակումը, բորբոսի առաջացումը և 
առաստաղից կամ այդպիսի մակերևույթներից և 
կառուցվածքներից մասնիկների թափվելու 
հնարավորությունն ու նպաստում խոնավության 
խտացման նվազեցմանը. 

    

 

 

0.1 

 

0.1 

 

0.1 

 

 

 

ակնադիտական 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 
կանոնակարգի 14-
րդ հոդվածի 5-րդ 
կետի, 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-
րդ և 5-րդ 
ենթակետեր 

 



4) բացվող ներքին պատուհանները 
(վերնափեղկերը) ունեն հեշտությամբ հանվող և մաքրվող 
միջատապաշտպան ցանցեր. 
5) արտադրական շինությունների դռները 
հարթ, են՝ պատրաստված չներծծող նյութերից։ 

0.1 

 

0.1 
1.7. Արդյո՞ք արտադրական շինություններում կոյուղու 

համակարգերը նախագծված և իրականացված են 
այնպես, որպեսզի բացառեն սննդամթերքի աղտոտման 
ռիսկը։ 

   

0.1 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 
կանոնակարգի 14-
րդ հոդվածի 7-րդ 
կետ 

 

1.8. Արդյո՞ք արտադրական շինություններում չի 
իրականացվում վերանորոգման աշխատանքներ այդ 
արտադրական շինություններում սննդամթերքի 
արտադրության (պատրաստման) գործընթացի հետ 
միաժամանակ։ 

   

0.1 ակնադիտական 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 
կանոնակարգի 14-
րդ հոդվածի 8-րդ 
կետ 

 

1.9. Արդյո՞ք սննդի կառույցն ապահովված է անձնակազմի
համար հանդերձարանով: 

      

0.1 
ակնադիտական 

զննում 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 
2011 թվականի 
հունվարի 20-ի 
N 34-Ն որոշման 
հավելվածի 25-րդ 
կետի 6-րդ ենթակետ 

 

1.10. Արդյո՞ք սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) 
գործընթացում օգտագործվող տարբեր ագրեգատային 
վիճակներով ջուրը համապատասխանում է՝ 

1) սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) 

գործընթացում օգտագործվող ջուրը, որն անմիջական 

շփման մեջ է գտնվում պարենային (սննդային) հումքի և 

փաթեթավորման նյութերի հետ, համապատասխանում է 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված՝ խմելու ջրին ներկայացվող պահանջներին. 

2) սննդամթերքի արտադրության 

    
 
 
 

0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

ակնադիտական 
և 

փաստաթղթային 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 
կանոնակարգի 12-րդ 
հոդվածի 2-րդ կետի 
1-ին, 2-րդ և 3-րդ 
ենթակետեր 
 

 



(պատրաստման) գործընթացում օգտագործվող գոլորշին, 

որն անմիջական շփման մեջ է գտնվում պարենային 

(սննդային) հումքի և փաթեթավորման նյութերի հետ, չի 

հանդիսանում սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր. 

3) սննդամթերքի արտադրության 

(պատրաստման) գործընթացում օգտագործվող սառույցը 

պատրաստված է Հայաստանի Հանրապետության  

օրենսդրությամբ սահմանված՝ խմելու ջրին ներկայացվող 

պահանջներին համապատասխանող խմելու ջրից։ 

0.2 
 
 
 
 
 
 
 

0.2 

1.11. Արդյո՞ք սննդի կառույցը ապահովված է խմելու ջրի 
անխափան ջրամատակարարմամբ: 

   

0.5 

ակնադիտական 
և 

փաստաթղթային 
զննում 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 
2011 թվականի 
հունվարի 20-ի 
N 34-Ն որոշման 
հավելվածի 46-րդ 
կետ 

 

1.12. Արդյո՞ք սառույցի պաղեցման և պատրաստման համար
օգտագործվում է խմելու և մաքուր ջուր: Սառույցը
պաշտպանված է աղտոտումից: 

 

   

0.5 
ակնադիտական 

զննում 

Եվրասիական 
տնտեսական 
հանձնաժողովի 
խորհրդի 2016 
թվականի 
հոկտեմբերի 18-ի N 
162 որոշմամբ 
հաստատված 
«Ձկան և 
ձկնամթերքի 
անվտանգության 
մասին» (ԵՏՄ ՏԿ 
040/2016) 
Եվրասիական 
տնտեսական 

 



միության 
տեխնիկական 
կանոնակարգի 
(այսուհետ՝ ԵՏՄ ՏԿ 
040/2016 
կանոնակարգ) 
28-րդ կետ 

1.13. Արդյո՞ք չվերամշակված ձկնային սննդամթերքի
մասնատման համար նախատեսված տեղամասը
ապահովված է խմելու կամ մաքուր ջրով: 

   

0.3 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 
կանոնակարգի 27-
րդ կետ 

 

1.14. Արդյո՞ք սահմանված է սննդամթերքի արտադրության 
(պատրաստման) գործընթացում օգտագործվող 
արտադրական շինությունների, տեխնոլոգիական 
սարքավորումների և գույքի մաքրման, լվացման, 
ախտահանման, միջատազերծման և կրծողների 
ոչնչացման գործընթացների պարբերականություն և 
իրականացվում  է։ 

      

0.5 

ակնադիտական 
և 

փաստաթղթային 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 
կանոնակարգի 
հոդված 10-րդ կետ 3 
-րդ 10-րդ ենթակետ 

 

2. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ           
2.1. Արդյո՞ք սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) 

գործընթացում գոյացող թափոնները պարբերաբար 
հեռացվում են արտադրական շինություններից։ 

   

0.2 ակնադիտական 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 
կանոնակարգի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին կետ  

2.2. Արդյո՞ք թափոնները, իրենց կատեգորիաներին 
համապատասխան, տեղադրված են առանձին մակնշված, 
սարքին վիճակում գտնվող և բացառապես այդ 
թափոնների ու աղբի հավաքման և պահպանման համար 
օգտագործվող փակվող տարողություններում։ 

   

0.2 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 
կանոնակարգի 16-րդ 
հոդվածի 3-րդ կետ 

 

2.3. Արդյո՞ք արտադրական շինություններից, սննդամթերքի 
արտադրության (պատրաստման) արտադրական օբյեկտի 
տարածքից թափոնների հեռացումը և վերացումը չի 
հանգեցնում սննդամթերքի, շրջակա միջավայրի 

   

0.2 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 
կանոնակարգի 16-րդ 
հոդվածի 5-րդ կետ  



աղտոտմանը, մարդու կյանքին և առողջությանը 
սպառնացող վտանգի առաջացմանը։ 

3. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ           
3.1. 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։ 

   

2 
փաստաթղթային 

զննում 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 
2011 թվականի 
հունվարի 20-ի 
N 34-Ն որոշման 
հավելվածի 55-րդ 
կետ, 
«Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին» օրենքի  16-
րդ հոդվածի 6-րդ 
մաս 

 

3.2. Արդյո՞ք սննդի շղթայում ներգրավված յուրաքանչյուր անձ
պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոնները և կրում
է համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության
դեպքում, պաշտպանիչ հագուստ: 

      

0.6 ակնադիտական 
զննում 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 
2011 թվականի 
հունվարի 20-ի 
N 34-Ն որոշման 
հավելվածի 53-րդ 
կետ 

 

3.3. Արդյո՞ք սննդամթերքի միջոցով փոխանցվող
հիվանդության վիրուսակիր կամ վարակիչ վերք, 
մաշկային հիվանդություն, խոց ունեցող անձինք չեն
շփվում սննդամթերքի հետ և չեն մտնում սննդամթերքի
տեղակայման գոտի, եթե առկա է սննդամթերքի վրա
ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցության
հավանականություն։ 

   

0.6 
ակնադիտական 

զննում 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 
2011 թվականի 
հունվարի 20-ի N 34-
Ն որոշման 
հավելվածի 54-րդ 
կետ, ՄՄ ՏԿ 
021/2011 
կանոնակարգի 17-րդ 
հոդվածի 11-րդ կետ 

 

4. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ           



4.1. Արդյո՞ք սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) 

գործընթացում օգտագործվում են սննդամթերքի հետ 

շփման մեջ գտնվող տեխնոլոգիական սարքավորումներ 

և գույք, որոնք՝ 

1) ունեն սննդամթերքի արտադրությունն 

(պատրաստումն) ապահովող կառուցվածքային և 

շահագործման բնութագրեր 

2) հնարավորություն են տալիս իրականացնելու 

դրանց լվացման և (կամ) մաքրման և ախտահանման 

աշխատանքները. 

3) պատրաստված են սննդամթերքի հետ 

շփման մեջ գտնվող նյութերին ներկայացվող 

պահանջներին համապատասխանող նյութերից։ 

   
 
 
 
 
 

0.2 
 
 
 
 

0.2 
 
 
 
 

0.2 
 
 

ակնադիտական 
և/կամ/ 

փաստաթղթային 
զննում և/կամ/ 
լաբորատոր 

փորձաքննություն 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 
կանոնակարգի 15-րդ 
հոդվածի 1-ին կետի 
1-ին, 2-րդ և 3-րդ 
ենթակետեր 

 

4.2. Արդյո՞ք բոլոր սարքավորումները, գործիքները, 
պարագաները և բեռնարկղերը, որոնք անմիջական
շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, կառուցված են
հիգիենայի պահանջները բավարարող նյութերից և
պահվում են նորոգ ու բարվոք վիճակում: 

      

0.2 
ակնադիտական 

զննում 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 
2011 թվականի 
հունվարի 20-ի 
N 34-Ն որոշման 
հավելվածի 39-րդ 
կետի 2-րդ ենթակետ 

 

4.3. Արդյո՞ք բոլոր սարքավորումները, գործիքները, 
պարագաները և բեռնարկղերը, որոնք անմիջական
շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, ենթարկվում
են պատշաճ մաքրման ու ախտահանման: 

      

0.2 

ակնադիտական 
և/կամ/ 

փաստաթղթային 
զննում և/կամ/ 
լաբորատոր 

փորձաքննություն 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 
2011 թվականի 
հունվարի 20-ի 
N 34-Ն որոշման 
հավելվածի 39-րդ 
կետի 1-ին ենթակետ 

 

4.4. Արդյո՞ք տեխնիկական սարքավորումները, ըստ 
անհրաժեշտության սարքավորված/հագեցված են 
համապատասխան հսկիչ սարքերով։ 

   
0.1 

ակնադիտական 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 
կանոնակարգի 15-րդ 
հոդվածի 2-րդ կետ 

 



4.5. Արդյո՞ք սննդամթերքի հետ շփման մեջ գտնվող 
տեխնոլոգիական սարքավորումների և գույքի 
աշխատանքային մակերևույթները պատրաստված են 
չներծծող նյութերից։ 

   

0.1 ակնադիտական 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 
կանոնակարգի 15-րդ 
հոդվածի 3-րդ կետ  

4.6. Արդյո՞ք սառեցրած ձկնային սննդամթերքի 
արտադրության գործընթացում օգտագործվող 
սարքավորումները ապահովում են՝ 

ա) ձկնային սննդամթերքի ջերմաստիճանը 
մինչև մինուս 18 °С-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանը 
իջեցնելը. 

բ) սառեցրած ձկնային սննդամթերքի 
ջերմաստիճանը մկանային հյուսվածքի հաստության մեջ 
մինուս 18 °С-ից ոչ բարձր պահպանելը՝ 
նավամբարներում, ցիստեռններում կամ բեռնարկղներում 
պահպանման ժամանակ: 

 

   

0.5 
 
 
 
 

0.5 

ակնադիտական 
զննում 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 
կանոնակարգի 26-
րդ կետ 

 

5. ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ 
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ, ՄԱ
ԿՆՇՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄ 

      
  

 
 

5.1. Արդյո՞ք հում ձկան (թարմ), թարմ ջրային

կաթնասունների, հում ջրիմուռների (թարմ), թարմ ջրային

բույսերի եւ թարմ ջրային անողնաշարավորների

արտադրության գործընթացում բացառվում է ձկան, 

փշամորթների, կակղամորթների, խեցեմորթների, ջրային

կաթնասունների և այլ ջրային կենդանիների, ինչպես նաև

ջրիմուռների և այլ ջրային բույսերի աղտոտումն ու

ապահովվում է դրանց պաշտպանությունը արևի և

մթնոլորտային ներգործությունից, ինչպես նաև՝ ձկնային

սննդամթերքի պահպանման համապատասխան

   

1 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 
կանոնակարգի 29-
րդ կետի «ա» 
ենթակետ 

 



ջերմաստիճանային պայմանները։ 

5․2. Արդյո՞ք աղ դրված և մարինացված ձկնային սննդամթերքի

արտադրության ժամանակ օգտագործվում է

չվերամշակված ձկնային սննդամթերք, որը

համապատասխանում է տեխնիկական կանոնակարգերի

պահնաջներին: 

   

1 
ակնադիտական 
զննում և /կամ/ 

փաստաթղթային 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 
կանոնակարգի 34-
րդ կետ 

 

5․3. Արդյո՞ք տաք և սառը ապխտման ձկնային սննդամթերքի, 

ինչպես նաև քիչ ապխտած ձկնային սննդամթերքի

արտադրության ժամանակ օգտագործվում է

կենդանական ծագման չվերամշակված ձկնային

սննդամթերք, որը համապատասխանում է տեխնիկական

կանոնակարգերի պահաջներին: 

   

1 
ակնադիտական  
զննում և /կամ/ 

փաստաթղթային 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 
կանոնակարգի 35-
րդ կետ 

 

5․4. Արդյո՞ք ձկնկիթի արտադրության ժամանակ՝ 

ա) ձկան ձկնկիթը հավաքվում է մաքուր 

տարողությունների մեջ և արտադրամաս մատակարարվի 

պաղեցրած վիճակում. 

բ) ձկնկիթի կշռածրարումը տարողությունից կամ 

տրանսպորտային փաթեթվածքից սպառողական 

փաթեթվածք իրականացվում է դրա անվտանգությունն 

ապահովող պայմաններում. 

գ) ձկնկիթի վերակշռածրարումը սպառողական 

փաթեթվածքից չի իրականացվում: 

   
 
 

0.5 
 
 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 
 

0.5 

ակնադիտական 
զննում 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 
կանոնակարգի 36-
րդ կետի «բ», «ե» և 
«զ» ենթակետեր 

 



5.5. Արդյո՞ք չորացրած, չորացրած-թորշոմած, թորշոմած և

օդում չորացրած ձկնային սննդամթերքի արտադրության

ժամանակ օգտագործվում է չվերամշակված ձկնային

սննդամթերք, որը համապատասխանում է տեխնիկական

կանոնակարգերի պահաջներին: 

   

0.5 

ակնադիտական 
զննո և /կամ/ 

փաստաթղթային 
ւմ 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 
կանոնակարգի 37-
րդ կետ 

 

5․6. Արդյո՞ք ձկան պահածոների և պրեսերվների

արտադրության ժամանակ  օգտագործվում է ձկնային

սննդամթերք, որը համապատասխանում է տեխնիկական

կանոնակարգերի պահաջներին: 

   

0.5 
ակնադիտական 
զննում և /կամ/ 

փաստաթղթային 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 
կանոնակարգի 38-
րդ կետ 

 

5․7. Արդյո՞ք ձկան պահածոների և պրեսերվների

արտադրության ժամանակ չի օգտագործվում փչանալու, 

քայքայման կամ աղտոտման նշաններ ունեցող

բաղադրամասեր (սննդային բաղադրիչներ): 

   

0.5 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 
կանոնակարգի 38-
րդ կետի 1-ին ն 

 

5․8. Արդյո՞ք ձկան պահածոների արտադրության ժամանակ՝

  

ա) փաթեթվածքի մեջ ձկնային սննդամթերքը 

կշռածրարելուց մինչեւ խցանափակումն ընկած 

ժամանակը 30 րոպեից ոչ ավելի է, փաթեթվածքի մեջ 

կշռածրարելուց մինչեւ մանրէազերծումն ընկած 

ժամանակը՝ 60 րոպեից ոչ ավելի. 

բ) փաթեթվածքը խցանափակելու ընթացքում 

ապահովվում է հերմետիկության այնպիսի աստիճան, որը 

բավարար է՝ ջերմամշակման ընթացքում եւ դրանից հետո 

մթերքի երկրորդային աղտոտումը կանխարգելելու 

համար. 

    
 
 

0.5 
 
 
 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 
 
 
 

ակնադիտական 
զննում և /կամ/ 

փաստաթղթային 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 
կանոնակարգի 38-
րդ կետ 

 



գ) ձկան պահածոները շրջանառության մեջ դնելը 

իրականացվում է թերմոստատով փորձի դրական 

արդյունք ստանալուց և թերություններով բանկաների 

խոտանումից հետո: 

  0.5 

5․9. Արդյո՞ք ձկան պահածոների՝ դրանց արտադրության 

ընթացքում անվտանգության ապահովման համար ՝ 

ա) մանրէազերծման համար սարքավորումները 

ստուգիչ-չափիչ եւ ավտոմատ ստուգիչ-գրանցող 

սարքերով ապահովված են. 

բ) մանրէազերծման գործընթացի պարամետրերի 

գրանցման արդյունքները պահպանվում են՝ պահածոների 

անվանման, փաթեթվածքի տիպային չափերի, 

մանրէազերծման սարքավորման համարի, եփման 

համարի, հերթափոխի համարի, մանրէազերծման 

ամսաթվի նշումով՝ արտադրված ձկան պահածոների 

պիտանիության ժամկետը 6 ամսով գերազանցող 

ժամկետի ընթացքում: 

   

0.5 
 
 
 
 
 

0.5 

ակնադիտական 
զննում և /կամ/ 

փաստաթղթային 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 
կանոնակարգի 38-
րդ կետ 

 

5.10. Արդյո՞ք մինչեւ մեկ տարեկան երեխաների սննդի համար
նախատեսված ձկնային սննդամթերքի արտադրությունն
իրականացվում է մասնագիտացված արտադրական
օբյեկտներում կամ մասնագիտացված
արտադրամասերում կամ մասնագիտացված
տեխնոլոգիական հոսքագծերով: 
 

   

0.1 

ակնադիտական 

զննում և /կամ/ 

փաստաթղթային 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 

կանոնակարգի 39-

րդ կետ 
 

5.11. Արդյո՞ք մեկից երեք տարեկան, նախադպրոցական
ու դպրոցական տարիքի երեխաների սննդի համար

   
0.1 

ակնադիտական 

զննում և /կամ/ 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 

կանոնակարգի 39-
 



նախատեսված ձկնային սննդամթերքի արտադրությունը
իրականացվում է մասնագիտացված արտադրական
օբյեկտներում կամ մասնագիտացված
արտադրամասերում կամ մասնագիտացված
տեխնոլոգիական հոսքագծերով կամ ընդհանուր
նշանակության ձկնային սննդամթերքի արտադրության
համար նախատեսված տեխնոլոգիական
սարքավորումներով՝ հերթափոխի սկզբում կամ առանձին
հերթափոխով՝ սարքավորումները լվանալուց և
ախտահանելուց հետո: 

փաստաթղթային րդ կետ 

5.12. Արդյո՞ք բոլոր տարիքային խմբերի երեխաների
համար նախատեսված պահածոյացված ձկնային
սննդամթերքի արտադրության ժամանակ
մանրէաբանական կայունությունը և անվտանգությունը
պարզելու նպատակով պատրաստողի պահեստում այն
պահվում է 21 օրից ոչ պակաս: 

   

0.1 

ակնադիտական 

զննում և /կամ/ 

փաստաթղթային 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 

կանոնակարգի 39-

րդ կետ  

5.13. Արդյո՞ք վաղ տարիքի երեխաների մանկական սննդի
համար ձկնային սննդամթերքի արտադրության ժամանակ
չի օգտագործվում չվերամշակված կենդանական ծագման
ձկնային սննդամթերք, որն ստացվել է
ձկնաբուծարաններում պահված ձկից և ձկների
հատակամերձ տեսակներից: 

   

0.1 

ակնադիտական 

զննում և /կամ/ 

փաստաթղթային 

և /կամ/ 

լաբորատոր 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 

կանոնակարգի 40-

րդ կետ  

5.14. Արդյո՞ք վաղ տարիքի, նախադպրոցական ու դպրոցական
տարիքի երեխաների մանկական սննդի համար ձկնային
սննդամթերքի արտադրության ժամանակ չի
օգտագործվում կրկնակի սառեցման ենթարկված՝
չվերամշակված ձկնային սննդամթերք: 

   

0.1 

ակնադիտական 

զննում և /կամ/ 

փաստաթղթային 

և /կամ/ 

լաբորատոր 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 

կանոնակարգի 40-

րդ կետ  

5․15. Արդյո՞ք մանկական սննդի համար ձկնային սննդամթերքի
արտադրության ժամանակ չի օգտագործվում
ֆոսֆատներ, համի (բույրի) ուժեղացուցիչներ, 
բենզոյաթթու, սորբինաթթու եւ դրանց աղերը, ինչպես

   

0.1 

ակնադիտական 

զննում և /կամ/ 

փաստաթղթային 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 

կանոնակարգի 40-

րդ կետ 
 



նաեւ համալիր սննդային հավելումներ, որոնց
բաղադրության մեջ առկա են ֆոսֆատներ, համի (բույրի) 
ուժեղացուցիչներ, բենզոյաթթու, սորբինաթթու, դրանց
աղերն ու եթերները, ինչպես նաև ներկանյութեր: 

և /կամ/ 

լաբորատոր 

5․16. Արդյո՞ք մանկական սննդի համար ձկնային սննդամթերքի

արտադրության ժամանակ չի օգտագործվում պարենային

(սննդային) հումք, որը՝ 

ա) պարունակում է գենետիկորեն ձեւափոխված 

օրգանիզմներ. 

բ) աճեցված է կենդանիների աճի խթանիչների, այդ 

թվում՝ հորմոնալ պատրաստուկների կիրառմամբ. 

գ) պարունակում է հակամանրէային միջոցների 

մնացորդային քանակներ (որոշման մեթոդիկայի 

սխալանքը հաշվի առնելով): 

   
 

 

 

0.1 

 

 

0.1 

 

 

0.1 

ակնադիտական 

զննում և /կամ/ 

փաստաթղթային 

և /կամ/ 

լաբորատոր 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 

կանոնակարգի 40-

րդ կետ 

 

5․17. Արդյո՞ք վաղ տարիքի երեխաների համար

պահածոյացված ձկնային սննդամթերքը  կշռածրարված է

հերմետիկ սպառողական փաթեթվածքի մեջ, որի

տարողությունը չի գերազանցում՝ 

ա) ձկնային հիմքով հավելյալ կերակրման 

սննդամթերքի համար՝ 0.13 կիլոգրամ. 

բ) ձկնաբուսական և բուսական-ձկնային հիմքով 

հավելյալ կերակրման սննդամթերքի համար՝ 0.25 

կիլոգրամ: 

   

 

 

 

0.2 

 

 

0.2 

ակնադիտական 

և /կամ/ 

փաստաթղթային 

զննում 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 

կանոնակարգի 41-րդ 

կետի «ա» և «բ» 

ենթակետեր 

 



5․18. Արդյո՞ք ձկնային սննդամթերքի պահպանման համար
սառնարանային խցերը սարքավորված են ջերմաչափերով
և (կամ) խցում օդի ջերմաստիճանի ավտոմատ
վերահսկման միջոցներով, ինչպես նաև ջերմաստիճանի
գրանցման միջոցներով։ 

   

0.5 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 

կանոնակարգի 59-

րդ կետ 
 

5.19. Արդյո՞ք փաթեթավորված ձկնային սննդամթերքի 

մականշվածքը ներառում է հետևյալ տեղեկությունները՝ 

ա) ձկնային սննդամթերքի անվանումը, որը 

ներառում է՝ 

ձկնային սննդամթերքի տեսակի անվանումը 

(օրինակ՝ «ձկնային խոհարարական 

կիսապատրաստվածք», «ձկան պահածոներ»). 

ջրային կենսաբանական պաշարի կամ 

ակվակուլտուրայի օբյեկտի կենդանաբանական 

անվանումը (օրինակ՝ «սև գրենլանդական 

վահանաձուկ»). 

ձկնային սննդամթերքի մասնատման տեսակը 

(օրինակ՝ «ձողաձկան ֆիլե», «մինտայի մեջք», 

«ծովատառեխի մարմին»). 

մշակման տեսակը (օրինակ՝ «պաստերացված», 

«մարինացված», «վերականգնված»): 

Նմանակված ձկնային սննդամթերքի համար 

նմանակման մասին տեղեկատվությունը նշվում է 

անվանման մեջ կամ անվանումից հետո անջատման 

    

 

 

0.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ակնադիտական 

և /կամ/ 

փաստաթղթային 

զննում և /կամ/ 

լաբորատոր 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 

կանոնակարգի 73-

րդ կետի «ա», «բ», 

«գ», «դ»,  «ե», «զ»,  

«է»,  «ը»,  «թ»,  «ժ»,  

«ժա»,  «ժբ»,  «ժգ»,  

«ժդ»,  «ժե»,  «ժզ», 

«ժէ»  և «ժը» 

ենթակետեր 

 



գծով՝ մթերքի անվանման համար օգտագործված 

տառատեսակից չտարբերվող տառատեսակով ՝ ներառյալ 

այդ տառատեսակի չափը. 

բ) չվերամշակված ձկնային սննդամթերքի 

համար՝ ստացման, դուրս բերման (որսալու) շրջանին կամ 

ակվակուլտուրայի օբյեկտներին պատկանելիության 

մասին տեղեկատվություն. 

գ) տեղեկատվություն ձկնային սննդամթերքի 

բաղադրության մասին. 

դ) պատրաստողի անվանումը եւ գտնվելու 

վայրը կամ անհատ ձեռնարկատեր-պատրաստողի 

ազգանունը, անունը, հայրանունն ու գտնվելու վայրը, 

պատրաստողի կողմից լիազորված անձի (առկայության 

դեպքում) անվանումը եւ գտնվելու վայրը, ներմուծողի 

անվանումն ու գտնվելու վայրը. 

ե) ձկնային սննդամթերքի արտադրման 

ամսաթիվը (ոչ պատրաստման վայրում փաթեթավորված 

արտադրանքի համար լրացուցիչ նշվում է 

փաթեթավորման ամսաթիվը): 

Այն ձկնային սննդամթերքի մականշվածքը, որը 

փաթեթավորվել է ոչ այդ արտադրանքի պատրաստման 

վայրում (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մանրածախ 

առևտրի կազմակերպությունները ձկնային սննդամթերքը 

փաթեթավորում են սպառողական փաթեթվածքում) 
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պարունակում է տեղեկատվություն պատրաստողի և 

իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ 

մասին, որոնք ձկնային սննդամթերքի փաթեթավորումն 

իրականացնում են ոչ դրա պատրաստման վայրում՝ դրա 

հետագա իրացման համար կամ այլ իրավաբանական 

անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պատվերով. 

զ) ձկնային սննդամթերքի պիտանիության 

ժամկետը (բացի կենդանի ձկից եւ կենդանի ջրային 

անողնաշարավորներից). 

է) ձկնային սննդամթերքի պահպանման 

պայմանները. 

ը) զտաքաշը (սառեցրած ջնարակված ձկնային 

սննդամթերքի համար՝ սառեցրած ձկնային 

սննդամթերքի՝ առանց ջնարակի զտաքաշը). 

թ) իոնացնող ճառագայթում օգտագործելու 

մասին տեղեկատվություն (օգտագործելու դեպքում). 

ժ) ձկնային սննդամթերքի սպառողական 

փաթեթվածքի մեջ ձեւափոխված գազային միջավայրի 

բաղադրությունը (օգտագործելու դեպքում). 

ժա) վակուումի առկայությունը՝ բացի ձկան 

պահածոներից (օգտագործելու դեպքում). 

ժբ) ձկնային սննդամթերքի օգտագործման (այդ 

թվում՝ պատրաստման) վերաբերյալ առաջարկություններ, 
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այն դեպքում, երբ առանց նման առաջարկությունների, 

դրա օգտագործումը դժվարացած է կամ կարող է վնաս 

պատճառել սպառողների առողջությանը, հանգեցնել այդ 

ձկնային սննդամթերքի համային հատկանիշների 

նվազմանը կամ կորստին. 

ժգ) ձկնային սննդամթերքի արտադրության 

ժամանակ ձկնկիթ դնելու փոփոխություններով ձկան 

օգտագործումը (ձկան պահածոների արտադրության 

ժամանակ). 

ժդ) տեղեկատվություն ձկնային սննդամթերքի 

սառեցման (պաղեցման) մասին. 

ժե) ջնարակի զանգվածային մասը տոկոսներով 

(սառեցրած ջնարակված ձկնային սննդամթերքի համար). 

ժզ) սննդային արժեքի ցուցանիշները 

(վերամշակված ձկնային սննդամթերքի համար). 

ժէ) ձկնային սննդամթերքում՝ գենաձեւափոխված 

օրգանիզմների օգտագործմամբ ստացված 

բաղադրամասերի առկայության մասին 

տեղեկությունները. 

ժը) Եվրասիական տնտեսական միության 

շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական 

նշանը: 
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5․20. Արդյո՞ք ձկնային սննդամթերքի անվանումը, 
պատրաստման ամսաթիվը, պիտանիության ժամկետը, 
պահպանման պայմանները, ձկնային սննդամթերքի
բաղադրության մեջ ալերգենների առկայության մասին
տեղեկությունները  զետեղված են սպառողական
փաթեթվածքի և (կամ) այնպիսի պիտակի վրա, որի
հեռացումը սպառողական փաթեթվածքից դժվարացած է: 
Մնացած տեղեկությունները զետեղված են սպառողական
փաթեթվածքի և (կամ) պիտակի և (կամ) յուրաքանչյուր
փաթեթավորման միավորի մեջ դրվող կամ յուրաքանչյուր
փաթեթավորման միավորին կցվող ներդիր թերթիկի վրա։

   

0.2 

ակնադիտական 

զննու և /կամ/ 

փաստաթղթային 

զննում 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 

կանոնակարգի 74-

րդ կետ 

 

5․21. Արդյո՞ք մանկական սննդի համար ձկնային սննդամթերքի՝
փաթեթվածքի վրա զետեղվող մականշվածքը
պարունակում է տեղեկատվություն այն մասին, արդյոք
մթերքը դասվում է վաղ տարիքի երեխաների համար
սննդամթերքին, թե նախադպրոցական ու դպրոցական
տարիքի երեխաների համար սննդամթերքին: 

Բուսական-ձկնային, ձկնային և ձկնաբուսական հիմքով
հավելյալ կերակրման սննդամթերքի մականշվածքը
լրացուցիչ պարունակում է այդ արտադրանքը վաղ
տարիքի երեխաների սննդի մեջ ներմուծելու առաջարկվող
ժամկետները՝ համաձայն տեխնիկական կանոնակարգի։ 

   

0.2 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 

կանոնակարգի 75-

րդ կետ 

 

5․22. Արդյո՞ք ձկնային սննդամթերքի հետևյալ խմբերի համար 

մականշվածքը  պարունակում է նաև ՝  

ա) կենդանի ձուկ՝ թառափազգիների ընտանիքի 

ձուկ՝ «քնելու դեպքում անհապաղ հանել ձկան փորոտիքը՝ 

հեռացնելով սֆինկտերը» բառերը. 

բ) սառեցրած ձկնային սննդամթերք` 

կարգը (առկայության դեպքում) կամ կատեգորիան 
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ակնադիտական 

զննում և /կամ/ 

փաստաթղթային 

ԵՏՄ ՏԿ 040/2016 

կանոնակարգի 76-

րդ կետի «ա», «բ», 

«գ», «դ»,  «ե», «զ», « 

է»,  «ը» և «թ» 

ենթակետեր 

 



(սառեցրած ձկան ֆիլեի համար). 

սառեցրած ձկնային սննդամթերքի զտաքաշը՝ 

առանց ջնարակի (սառեցրած ջնարակված ձկնային 

սննդամթերքի համար). 

գ) սառեցրած ձկնային սննդամթերքից 

պատրաստված ձկնային սննդամթերքը՝ «պատրաստված 

է սառեցրած հումքից» բառերը. 

դ) տաք եւ սառը ապխտման ձկնային 

սննդամթերք, ինչպես նաեւ քիչ ապխտած ձկնային 

սննդամթերք, որի արտադրության ընթացքում 

օգտագործվել են ապխտման պատրաստուկներ՝ 

տեղեկատվություն ապխտման պատրաստուկներ 

օգտագործելու մասին. 

ե) ձկնային խոհարարական 

արտադրատեսակներ՝ «օգտագործման համար 

պատրաստի արտադրանք» բառերը. 

զ) նմանակված ձկնային սննդամթերք՝ 

տեղեկատվություն նմանակման մասին. 

է) ձկնային խոհարարական 

կիսապատրաստվածքներ՝ «խոհարարական 

կիսապատրաստվածք» բառերը. 

ը) ձկան պահածոներ՝ դրոշմելու մեթոդով կամ 

չլվացվող ներկով բանկաների արտաքին մակերեւույթի 

վրա զետեղված են պայմանական նշագրերի նշանները՝ 

թ) ձկնկիթը՝ 

ձկան տեսակը, որից ստացվել է ձկնկիթը. 

սաղմոնազգիների ընտանիքի ձկների սառեցրած 
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ձկնկիթից արտադրված հատիկավոր ձկնկիթը՝ 

«արտադրված է սառեցրած հումքից» բառերը. 

թառափազգիների ընտանիքի ձկների հիբրիդներից 

ստացված ձկնկիթը՝ հիբրիդի անվանումը կամ ջրային 

կենսաբանական պաշարների տեսակների 

համակցությունը (օրինակ՝ «ռուսական-Լենա գետի 

թառափի հատիկավոր ձկնկիթ»): 

 

 

5.23. Արդյո՞ք փաթեթավորված սննդամթերքի մականշվածքը 

ներառում է.  

1) սննդամթերքի անվանումը. 

2) սննդամթերքի բաղադրությունը՝ 

բացառությամբ մեկ բաղադրիչով սննդամթերքի 

3) սննդամթերքի քանակությունը. 

4) սննդամթերքի պատրաստման ամսաթիվը. 

5) սննդամթերքի պիտանիության ժամկետը. 

6) սննդամթերքի պահպանման պայմանները  

7) սննդամթերքն արտադրողի անվանումը և 

գտնվելու վայրը կամ ներմուծողի անվանումն ու գտնվելու 

վայրը 

8) սննդամթերքի օգտագործմանը, այդ թվում՝ 

դրա պատրաստմանը վերաբերող առաջարկությունները 

եւ (կամ) սահմանափակումները․ 

9) սննդամթերքի սննդային արժեքի 

ցուցանիշները. 

10) սննդամթերքում գենաձևափոխված 

օրգանիզմների (այսուհետ՝ ԳՁՕ) կիրառմամբ ստացված 

    

 

0.5 

0.2 

 

0.2 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

 

 

0.2 

 

 

0.2 

 

0.1 

 

ակնադիտական 

զննում 

Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2011 

թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի N 

881 որոշմամբ 

հաստատված 

«Սննդամթերքի 

մակնշման մասին» 

(ՄՄ ՏԿ 022/2011) 

Մաքսային միության 

տեխնիկական 

կանոնակարգի 

(այսուհետ՝ ՄՄ ՏԿ 

022/2011 

կանոնակարգ) 4-րդ 

հոդվածի 4․1-ի կետի 

1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-

րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 

8-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 

 



բաղադրիչների առկայության մասին տեղեկությունները. 

11) Մաքսային միության անդամ պետությունների 

շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական 

նշանը։ 

 

0.1 

 

11-րդ ենթակետեր 

5.24. Արդյո՞ք փաթեթավորված սննդամթերքի մականշվածքը
զետեղված է ռուսերեն և հայերեն լեզուներով, 
բացառությամբ ԵԱՏՄ ոչ անդամ երկրներից
մատակարարվող սննդամթերքն արտադրողի անվանման
և գտնվելու վայրի մասին տեղեկատվության։ 

   

2 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 022/2011 
կանոնակարգի 4-րդ 

հոդվածի 4․1-ին 

կետի 2-րդ ենթակետ 

և 4․8-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետ 
 

 

5.25. Արդյո՞ք սննդամթերքի մականշվածքի մեջ դրա նշումը, 
դրա պիտանիության ժամկետից կախված, կատարված է 
հետևյալ բառերի կիրառմամբ՝ 

1) «պատրաստման ամսաթիվը»՝ նշելով ժամը, 
օրը, ամիսը՝ մինչեւ 72 ժամ պիտանիության ժամկետի 
դեպքում. 

2) «պատրաստման ամսաթիվը»՝ նշելով օրը, 
ամիսը, տարին՝ 72 ժամից մինչեւ երեք ամիս 
պիտանիության ժամկետի դեպքում. 

3) «պատրաստման ամսաթիվը»՝ նշելով ամիսը, 
տարին կամ օրը, ամիսը, տարին՝ երեք ամիս եւ ավելի 
պիտանիության ժամկետի դեպքում։ 

   

 
 

0.1 
 
 

0.1 
 
 
 

0.1 

ակնադիտական 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 022/2011 
կանոնակարգի 4-րդ 

հոդվածի 4․6-րդ 

կետի 1-ին ենթակետ 
 

 

5.26. Արդյո՞ք «Պատրաստման ամսաթիվը» բառերից հետո 
նշվում է սննդամթերքի պատրաստման ամսաթիվը կամ 
սպառողական փաթեթվածքի վրա այդ ամսաթիվը նշելու 
տեղը։ 

   

0.1 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 022/2011 
կանոնակարգի 4-րդ 

հոդվածի 4․6-րդ 

կետի 2-րդ ենթակետ 

 

5.27. Արդյո՞ք սննդամթերքի մականշվածքի մեջ դրա 
պիտանիության ժամկետի նշումը կատարված է հետեւյալ 
բառերի կիրառմամբ՝ 

1) «պիտանի է մինչեւ»՝ նշելով ժամը, օրը, 

   0.1 
 
 
 

0.1 

ակնադիտական 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 022/2011 
կանոնակարգի 4-րդ 

հոդվածի 4․7-րդ 

կետի 1-ին ենթակետ 

 



ամիսը՝ դրա մինչեւ 72 ժամ պիտանիության ժամկետի 
դեպքում. 

2) «պիտանի է մինչեւ»՝ նշելով օրը, ամիսը, 
տարին՝ դրա 72 ժամից մինչեւ երեք ամիս պիտանիության 
ժամկետի դեպքում. 

3) «պիտանի է մինչեւ ....... ավարտը»՝ նշելով 
ամիսը, տարին, կամ «պիտանի է մինչեւ»՝ նշելով օրը, 
ամիսը, տարին՝ դրա՝ առնվազն երեք ամիս 
պիտանիության ժամկետ ունենալու դեպքում։ 
 

 
 
 

0.1 

 

5.28. Արդյո՞ք սննդամթերքի էներգետիկ արժեքը 
(կալորիականությունը) նշված է ջոուլներով և 
կալորիաներով կամ նշված մեծությունների պատիկով կամ 
մասով արտահայտված միավորներով։ 

   

0.1 ակնադիտական 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 022/2011 
կանոնակարգի 4-րդ 

հոդվածի 4․9-րդ 

կետի 4-րդ ենթակետ 

 

5.29. Արդյո՞ք սննդամթերքի մակնշվածքը հասկանալի է, 
դյուրընթեռնելի, հավաստի և սպառողներին (ձեռք 
բերողներին) մոլորության մեջ չգցող, գրառումները, 
նշանները, խորհրդանիշները կոնտրաստային են  այն 
ֆոնի նկատմամբ, որի վրա զետեղված է մականշվածքը։ 
Մականշվածքի զետեղման եղանակը ապահովում է 
սննդամթերքի պիտանիության ամբողջ ժամկետի 
ընթացքում դրա պահպանվածությունը՝ արտադրողի 
կողմից սահմանված պահպանման պայմանները 
պահպանելու դեպքում։ 

   

0.1 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 022/2011 
կանոնակարգի 4-րդ 

հոդվածի 4․12-րդ 

կետի 1-ին ենթակետ 

 

5.30. Արդյո՞ք ԳՁՕ-ների օգտագործմամբ ստացված 
սննդամթերքի, այդ թվում՝ դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու 
(ԴՆԹ) և սպիտակուց չպարունակող սննդամթերքի 
համար նշված է հետևյալ տեղեկատվությունը՝ 
«գենետիկորեն ձևափոխված մթերք» կամ 
«գենաձևափոխված օրգանիզմներից ստացված մթերք» 
կամ «մթերքը պարունակում է գենաձևափոխված 
օրգանիզմների բաղադրիչներ»։ 
Եվրասիական տնտեսական միության շուկայում 
արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանի 

   

0.1 

ակնադիտական 
և/կամ 

փաստաթղթային 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 022/2011 
կանոնակարգի 
հոդված 4 կետ 4․11, 1 
ենթակետ 
  



կողքին զետեղված է ԳՁՕ-ների կիրառմամբ ստացված 
արտադրանքի՝ այդ նշանին ձևով եւ չափով նույնական 
մականշվածքը՝ «ԳՁՕ» գրառման տեսքով։ 
Այն դեպքում, երբ արտադրողը սննդամթերքի 
արտադրության ժամանակ չի օգտագործել 
գենաձևափոխված օրգանիզմներ, ապա սննդամթերքում 
ԳՁՕ-ի 0,9 տոկոս և դրանից պակաս պարունակությունը
համարվում է պատահական կամ տեխնիկապես
չվերացվող խառնուրդ, և այդ սննդամթերքը չի դասվում 
ԳՁՕ պարունակող սննդամթերքների շարքին։ Այդ
սննդամթերքի մակնշման ժամանակ ԳՁՕ-ի առկայության
մասին տեղեկություններ չեն նշվում։ 

5.31. Արդյո՞ք սննդամթերքի անվանումը, քանակությունը, 
սննդային արժեքի ցուցանիշները, սննդամթերքում 
գենաձեւափոխված օրգանիզմների կիրառմամբ ստացված 
բաղադրիչների առկայության մասին տեղեկությունները 
նշված են 2 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ 
տառատեսակով (փոքրատառեր)։ 

   

0.1 ակնադիտական 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 022/2011 
կանոնակարգի 4․12   
հոդվածի 1-ին կետ 

 

5.32. 
Արդյո՞ք սննդամթերքի բաղադրությունը՝ բացառությամբ 
թարմ մրգերի և բանջարեղենի, քացախի և մեկ 
բաղադրիչով սննդամթերքի, պահպանման պայմանները, 
արտադրողի անվանումը և գտնվելու վայրը կամ 
ներմուծողի անվանումն ու գտնվելու վայրը, 
պատրաստման ամսաթիվը և պիտանիության ժամկետը  և 
օգտագործմանը, այդ թվում՝ դրա պատրաստմանը 
վերաբերող առաջարկությունները եւ (կամ) 
սահմանափակումները, պիտանիության ժամկետը, 
պատրաստման ամսաթիվը, զետեղելու մասին 
տեղեկատվությունը  նշված են 0.8 մմ-ից ոչ պակաս 
բարձրությամբ տառատեսակով։ 

   

0.1 ակնադիտական 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 022/2011 
կանոնակարգի 4․12  
հոդվածի 1-ին կետ 

 

5.33. Արդյո՞ք շրջանառության մեջ դրված փաթեթվածքը 
(խցափակման միջոցները) անցել է 
համապատասխանության գնահատում։ 

   
0.5 

փաստաթղթային 
զննում 

Մաքսային միության 
հանձնաժողովի 2011 
թվականի օգոստոսի 

 



16-ի N 769 որոշմամբ 
հաստատված 
«Փաթեթվածքի 
անվտանգության 
մասին» (ՄՄ ՏԿ 
005/2011) Մաքսային 
միության 
տեխնիկական 
կանոնակարգի՝ 
միայն սննդամթերքի 
հետ շփվող 
փաթեթվածքի 
համար (այսուհետ՝ 
ՄՄ ՏԿ 005/2011 
կանոնակարգ) 
3-րդ հոդվածի 
1-ին կետ 

5.34. Արդյո՞ք փաթեթվածքը (խցանափակման միջոցները) 
մականշված է արտադրանքի շրջանառության 
միասնական նշանով, որը դրված է ուղեկցող 
փաստաթղթերի վրա: 

   

1 փաստաթղթային 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 005/2011 
կանոնակարգի 
8-րդ հոդվածի 1-ին 
կետ 
 

 

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

      

0.1 
ակնադիտական 

զննում 

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

 

5.36. Արդյո՞ք բազմակի օգտագործման փաթեթավորման 
նյութերն ու բեռնարկղերը հեշտությամբ մաքրվող և 
ախտահանվող են: 

      

0.1 
ակնադիտական 

զննում 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 
2011 թվականի 
հունվարի 20-ի 

 



N 34-Ն որոշման 
հավելվածի 
67-րդ կետ 

5.37. Արդյո՞ք հումքը, բաղադրիչները, կիսապատրաստվածքը և 
վերջնական արտադրանքը, որոնցում հնարավոր է 
ախտածին մանրէների բազմացում կամ թունավոր 
նյութերի առաջացում, պահվում են դրանց առաջացումը 
կամ բազմացումը բացառող ջերմաստիճանում: 

      

1 ակնադիտական 
զննում 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 
2011 թվականի 
հունվարի 20-ի 
N 34-Ն որոշման 
հավելվածի 60-րդ 
կետ 

 

5.38. Արդյո՞ք ձկան և ձկնամթերքի փոխադրումը 
(տրանսպորտային փոխադրումը) իրականացվում է 
տրանսպորտային միջոցներով՝ այդ արտադրանքը 
պատրաստողի կողմից սահմանված փոխադրման 
(տրանսպորտային փոխադրման) պայմաններին 
համապատասխան, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ 
այդ արտադրանքը պատրաստողի կողմից սահմանված 
սննդամթերքի պահպանման պայմաններին 
համապատասխան։ 

   

0.1 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 
կանոնակարգի 17-րդ 
հոդվածի 1-ին կետ 

 

5.39. Արդյո՞ք միաժամանակ սննդամթերքի տարբեր 
տեսակների կամ սննդամթերքի և այլ բեռների 
փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) համար 
տրանսպորտային միջոցների և (կամ) բեռնարկղերի 
օգտագործումը իրականացվում է սննդամթերքի հետ 
շփումը, աղտոտումը և զգայորոշման հատկությունների 
փոփոխումը բացառող պայմաններում։ 
 

   

0.1 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 
կանոնակարգի 17-րդ 
հոդվածի 2-րդ կետ 

 

5.40. Արդյո՞ք տրանսպորտային միջոցների բեռնային 
բաժանմունքների և բեռնարկղերի ներքին մակերևույթը 
պատրաստված է լվացվող նյութերից։ 

 

   

0.1 
ակնադիտական 

զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 
կանոնակարգի 17-րդ 
հոդվածի 5-րդ կետ  

5.41. Արդյո՞ք սննդամթերք տեղափոխող փոխադրամիջոցն 
ունի սանիտարական անձնագիր: 

      
1 

փաստաթղթային 
զննում 

«Սննդամթերքի 
անվտանգության  



մասին» օրենքի 16-
րդ հոդվածի 
4-րդ մաս 

6. ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ 

      
    

6.1․ Արդյո՞ք արտադրությունում չի իրացվում պարենային
(սննդային) հումք, անկախ այն հանգամանքից, թե
պիտանիության ժամկետի նշումը որ լեզվով է կատարված, 
եթե` 

1) պիտանիության ժամկետն անցած է. 

2) փաթեթավորման կամ տարայի վրա պիտանիության 
ժամկետը բացակայում է կամ ընթեռնելի չէ. 

3) ժամկետը կրկնակի մակնշված է կամ բնօրինակ 
պիտանիության ժամկետը ջնջված է, և նշված է 
պիտանիության նոր ժամկետ: 

      

 
 
 
 

1.5 
 
1 
 
 
1 

ակնադիտական 
զննում 

«Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին» 
օրենքի 9-րդ 
հոդվածի 10-րդ մաս 

 

6.2․ Արդյո՞ք ընդունվող հումքը համապատասխանում է դրանց 
անվտանգության պահանջներին և ունի անվտանգությունը 
հավաստող (հիմնավորող) փաստաթղթեր: 

      

1 

ակնադիտական 
և 

փաստաթղթային 
զննում 

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

 

6.3. Արդյո՞ք պատրաստողները վարում և պահում են 
սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) 
գործընթացում անվտանգության ապահովմանն ուղղված 
միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ 
փաստաթղթերը՝ ներառյալ կենդանական ծագման 
չմշակված պարենային (սննդային) հումքի 
անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթերը՝ թղթային 
և (կամ) տեղեկատվության էլեկտրոնային կրիչներով։ 

Կենդանական ծագման չմշակված պարենային (սննդային) 
հումքի անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթերը 
պահպանվում են դրանց տրման օրվանից երեք տարվա 
ընթացքում։ 

 

   

0.5 փաստաթղթային 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 
կանոնակարգի 11-րդ 
հոդվածի 4-րդ կետ 
 

 



6․4․ Արդյո՞ք չի արտադրվում   վտանգավոր և կեղծված 
սննդամթերք, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ 
գտնվող վտանգավոր նյութեր: 

   

1 

ակնադիտական 
և /կամ/ 

փաստաթղթային 
զննում և/կամ 
լաբորատոր 

փորձաքննություն 

«Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին» օրենք  20-
րդ հոդվածի 1-ին 
մաս 

 

7. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ           

7.1. Արդյո՞ք սննդամթերքի արտադրությունը (բացառությամբ 
հանրային սննդի), տեխնոլոգիական գործելակարգը 
(ռեժիմը) և տեխնոլոգիական գործընթացը իրականացվում 
է տվյալ սննդամթերքի համար արտադրողի հաստատած 
տեխնոլոգիական հրահանգին համապատասխան: 

   

0.5 փաստաթղթային 
զննում 

«Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին» օրենք 8-րդ 
հոդվածի 1-ին մաս 

 

7.2. Արդյո՞ք արտադրվող սննդամթերքի տեխնոլոգիական 
հրահանգները համապատասխանում են Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության կողմից 
հաստատված տեխնոլոգիական հրահանգին 
ներկայացվող պահանջներին: 

   

0.5 
փաստաթղթային 

զննում 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 
2007 թվականի 
հունիսի 28-ի 
N 885-Ն որոշում 

 

7.3. 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 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 
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 վերաբերում     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․ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունիսի 28-ի N 885-Ն որոշում 
3․ «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» օրենք 
4․ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունվարի 20-իN 34-Ն որոշում 
5․ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի օգոստոսի 16-ի N 769 որոշմամբ հաստատված «Փաթեթվածքի անվտանգության 
մասին» (ՄՄ ՏԿ 005/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ 
6․ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 881 որոշմամբ հաստատված «Սննդամթերքի մակնշման մասին» 
(ՄՄ ՏԿ 022/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ 
7․ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 162 որոշմամբ հաստատված «Ձկան և 
ձկնամթերքի անվտանգության մասին» (ԵՏՄ ՏԿ 040/2016) Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգ։ 
 
ՍԱՏՄ ծառայող     __________________      Տնտեսավարող ____________________ 

                            (ստորագրությունը)       (ստորագրությունը) 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                        Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
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