
 
Հավելված N 8 

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

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ 
  

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 
 ՁԿՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 
   (ՏԳՏԴ ծածկագրեր՝ 03․2) 

 
____ ___________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 եղան

ակը 
Նորմատիվ ակտ

ի համարը 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
ՁԿՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ (ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ) 
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

              

1․1․ Արդյո՞ք ձկան բուծման և աճեցման համար օգտագործվում են 
ջրավազաններ և ջրային աղբյուրներ, որոնք, ըստ ջրի աղային 
և գազային բաղադրության, համապատասխանում են 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության 
պահանջներին։ 

      

4 

ակնադիտական 
և 

փաստաթղթային 
զննում 

Եվրասիական 
տնտեսական 
հանձնաժողովի 
կոլեգիայի 2018 
թվականի 
փետրվարի 13-ի 
ԵՏՀ Կոլեգիայի 
(այսուհետ՝ ԵՏՀ 
Կոլեգիա) 
N 27 որոշման 
102-րդ կետ 

 

1․2․ Արդյո՞ք ջրավազանների կոնստրուկցիայով նախատեսված է 
տարվա տաք եղանակին արտադրող ձկների և ձկների 
վերանորոգող երամի համար նախատեսված հատուկ 
լճակների և աճեցման համար նախատեսված լճակների 
հուների լրիվ չորացում ապահովող միջոցառումների 
անցկացման հնարավորություն: 

   

2 ակնադիտական 
զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 
13.02.2018թ  
N 27 որոշում, 103 
կետ 

 

1․3․ 
 

Արդյո՞ք բոլոր ջրավազանները ունեն անկախ 
ջրամատակարարում և սարքավորված  են  
հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներով, որոնք խոչընդոտում 
են այնտեղ կեղտոտ ձկան և այլ ջրային օրգանիզմների՝ ձկան 
հիվանդություններ փոխանցողների ներթափանցումը։ 

   

2 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 
13.02.2018թ  
N 27 որոշում, 104 
կետ 

 

1․4․ Արդյո՞ք տոհմային ձկան պահման համար նախատեսված 
ջրավազանները տեղակայված են ջրավազանների 
մակարդակից բարձր մնացած ձկան (պարարտացման 
համար նախատեսված լճակներ) պահման համար և ունեն 
անկախ ջրամատակարարում: 

      

2 ակնադիտական 
զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 
13.02.2018թ  
N 27 որոշում, 105 
կետ 

 



1․5․ Արդյո՞ք կարանտինացման համար օգտագործվող 
ջրավազանները և (կամ) ձկան ժամանակավոր գերապահման 
համար լճակ-ձկնաբուծարանները տեղակայված են 
ձկնաբուծական տնտեսության ջրային համակարգի վերջում, 
և դրանցից ջրթողն իրականացվում է լճակ-պարզարան, որը 
կապակցված չէ ձկնաբուծական տնտեսության մնացած 
ջրավազանների հետ՝ վարակազերծման համար կամ 
ձկնատեսական նշանակություն չունեցող ջրավազաններ։ 

   

2 ակնադիտական 
զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 
13.02.2018թ  
N 27 որոշում, 106 
կետ 

 

1․6․ Արդյո՞ք ձկնաբուծական տնտեսությունների բոլոր 
ջրավազանները օգտագործվում են բացառապես ըստ իրենց 
ուղիղ նշանակության։ 

   

2 ակնադիտական 
զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 
13.02.2018թ  
N 27 որոշում, 107 
կետ 

 

1.7․ Արդյո՞ք ձկնաբուծական տնտեսությունում առկա են 
լաբորատորիա իխտիոպաթոլոգիական 
հետազոտությունների անցկացման համար, ինչպես նաև 
ավազաններ կամ տաշտեր՝ ձկների բուժիչ և կանխարգելիչ 
մշակման համար։ 

      

2 ակնադիտական 
զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 
13.02.2018թ  
N 27 որոշում, 108 
կետ 

 

1.8․ Արդյո՞ք կարանտինացման համար օգտագործվող 
ջրավազանները, դրանց մեջ ձկան բացակայության դեպքում 
պահվում են առանց ջրի, սակայն ամբողջովին պատրաստ՝ 
դրանցում ցանկացած ժամանակ ձուկը տեղավորելու համար: 

      

2 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 
13.02.2018թ  
N 27 որոշում, 109 
կետ 

 

1.9․ Արդյո՞ք ձկնաբուծական տնտեսություններում անցկացվում են 
միջոցառումներ՝ ջրավազաններում ձկնակեր ջրլող 
թռչունների կուտակումն արգելելու համար: 

     

2 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 
13.02.2018թ  
N 27 որոշում, 110 
կետ 

 

1.10․ Արդյո՞ք ջրավազանների մերձափնյա գոտին պահվում է 
պատշաճ վիճակում, անցկացվում է գույքի, 
սարքավորումների և կառանատեղի, ինչպես նաև ձկան 
անասնաբուժասանիտարական մշակման և գույքի ու 
սարքավորման պահպանման վայրերի կանխարգելիչ 
ախտահանում։ 

     

2 

ակնադիտական 
և 

փաստաթղթային 
զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 
13.02.2018թ  
N 27 որոշում, 111 
կետ 

 

1.11․ Արդյո՞ք յուրաքանչյուր ջրավազանին կամ ջրավազանների 
խմբին հատկացված է առանձին գույք, սարքավորում, որսալու 
գործիքներ, լողացող միջոցներ և այլն: Պլանային 
միջոցառումներն անցկացնելուց հետո գույքը, սարքավորումը, 

   

2 

ակնադիտական 
և 

փաստաթղթային 
զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 
13.02.2018թ  
N 27 որոշում, 112 
կետ 

 



որսալու գործիքները և արտահագուստը ենթարկվում են 
կանխարգելիչ ախտահանման։ 

1.12․ Արդյո՞ք ձկնաբուծական տնտեսությունում սարքավորված են 
հակամակաբուծային տաշտեր՝ այլ ջրավազաններ 
փոխադրման համար նախատեսված ձկան կանխարգելիչ 
մշակման համար: 

   

1 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 
13.02.2018թ  
N 27 որոշում, 113 
կետ 

 

1.13․ Արդյո՞ք ձկնաբուծական տնտեսությունում վարվում է 
թղթաբանություն՝ իխտիոպաթոլոգիական 
հետազոտությունների,ջրի հիդրոքիմիական 
հետազոտությունների և կազմակերպության 
անասնահամաճարակային իրավիճակի մասին:  

   

1 
փաստաթղթային 

զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 
13.02.2018թ  
N 27 որոշում, 114 
կետ 

 

1․14․ Արդյո՞ք կենդանիների բեռնման (բեռնաթափման) 
օբյեկտները, ինչպես նաև սարքավորումները նախագծված և 
կառուցված են այնպես, որ հնարավոր լինի խուսափել 
կենդանիներին վնասվածք և վնաս հասցնելուց, ինչպես նաև 
ապահովել դրանց անվտանգությունը։ 

   

1 ակնադիտական 
զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 
13.02.2018թ  
N 27 որոշում, 188 
կետ 

 

2․ ԿԵՐԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ (ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ) 
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

     
  

  

2.1․ Արդյո՞ք պահեստները, սառնարանային խցիկները 
սարքավորված են դարակաշարերով և (կամ) տակդիրներով, 
որոնցով բացառվում է պահպանվող ապրանքների՝ հատակի, 
պատերի, սարքավորումների հետ շփման հնարավորությունը:

     

1 
ակնադիտական 

զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 
13.02.2018թ  
N 27 որոշում, 182 
կետ 

 

2.2․ Արդյո՞ք պահեստները, սառնարանային խցիկները 
սարքավորված են պահպանման անհրաժեշտ ամենօրյա 
հսկողության հնարավորությամբ ջերմախոնավային ռեժիմի 
ապահովման համար անհրաժեշտ սարքերով և 
սարքավորումներով: 

     

1 

ակնադիտական 
և 

փաստաթղթային 
զննում 

ԵՏՀ Կոլեգիայի 
13.02.2018թ  
N 27 որոշում, 183 
կետ 

 

3. ԿԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԸ, ՄԱԿՆՇՄԱՆԸ ԵՎ 
ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

      
  

  

3․1․ Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված, 
վերամշակված և փաթեթավորված կերը և կերային 
հավելումները մակնշված են հայերենով:  

   

4 
ակնադիտական 

զննում 

«Կերի մասին» 
օրենքի 9-րդ 
հոդվածի 5-րդ 
մաս 

 



3․2․ Արդյո՞ք օգտագործվող/իրացվող/ կերի, կերի հետ շփվող 
նյութերի և կերային հավելումների մակնշումը հայերենով 
ներառում է հետևյալ տեղեկությունները` 
1) անվանումը, զտաքաշը կամ ծավալը. 
2) կերի հիմնական բաղադրիչների ցանկը. 
3) կերի մեջ օգտագործված կենսաբանական ակտիվ 
նյութերի, կերային հավելումների և անասնաբուժական 
դեղամիջոցների ցանկը (եթե այդպիսիք կան). 
4) կենդանիների տեսակը և սեռահասակային խումբը, որոնց 
համար նախատեսված է կերը կամ կերային հավելումը. 
5) արտադրության տարեթիվը, ամիսը, օրը, պահման 
պայմանները, առանձնակի ցուցումներ պահման մասին (եթե 
այդպիսիք կան) և պիտանիության ժամկետը. 
6) 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). 
7) կերի, կերի հետ շփվող նյութի և կերային հավելման 
ծագման երկիրը, տվյալներ արտադրողի մասին (գտնվելու 
վայրը և ֆիրմային անվանումը). 
8) «գենետիկորեն ձևափոխված կեր կամ կերային հավելում» 
մակնշումը, եթե կերի կամ կերային հավելման 
բաղադրության մեջ դրա պարունակությունը 0,9 տոկոսից 
բարձր է: 

   
 
 
1 
1.5 
1 
 
 
1 
 
1.5 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

ակնադիտական 
և 

փաստաթղթային 
զննում 

«Կերի մասին» 
օրենքի 9-րդ 
հոդվածի 6-րդ 
մասի 1-8-րդ 
կետեր 

 

3․3․ Արդյո՞ք չի օգտագործվում/իրացվում/ պիտանիության 
ժամկետը լրացած կեր 

      

4 
փաստաթղթային 

զննում 

«Անասնաբուժությ
ան մասին»  
 օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին 
մասի 4-րդ կետ 

 

4․ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ        
4․1․ Արդյո՞ք ձկների վարակիչ հիվանդությունների առաջացման 

վտանգի, հիվանդացության կամ անկման դեպքում 
անհապաղ ծանուցվում է լիազոր մարմնին: 

   
1 

փաստաթղթային 
զննում 

«Անասնաբուժությ
ան մասին»  
 օրենքի 16-րդ 

 



հոդվածի 1-ին 
մասի 4-րդ կետ 

4․2․ Արդյո՞ք պահվում և լրացվում է օրենքով սահմանված 
գրանցամատյան: 

     

1 փաստաթղթային 
զննում 

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

 

4․3․ Արդյո՞ք բուժման և զոոտեխնիկական նպատակներով 
կիրառվում են հորմոնալ արտադրանքների, բետա-
անտագոնիստների, թիրեոստատիկ կամ այլ 
անասնաբուժական դեղամիջոցների և անասնաբուժական 
միջոցների օգտագործման պահանջները: 

     

1 

ակնադիտական 
և 

փաստաթղթային 
զննում 

«Անասնաբուժությ
ան մասին»  
 օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին 
մասի 7-րդ կետ 

 

4․4․ Արդյո՞ք օգտագործվում են Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում պետական գրանցում ստացած 
անասնաբուժական դեղամիջոցներ: 

      

1 փաստաթղթային 
զննում 

«Անասնաբուժությ
ան 
մասին» 
օրենքի 28-րդ 
հոդվածի 2-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․ «Անասնաբուժության մասին» օրենք 
2․ «Կերի մասին» օրենք 

           3․ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018 թվականի փետրվարի 13-ի ԵՏՀ Կոլեգիայի N 27 որոշում 
             

 
 
 

ՍԱՏՄ ծառայող     __________________      Տնտեսավարող ____________________ 
        (ստորագրությունը)       (ստորագրությունը) 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

               ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                        Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
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