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ՔԱՅԼ 1

ՔԱՅԼ 2

ՔԱՅԼ 3

ԳՐԱՆՑՎԵԼ

ՆԵՐԴՆԵԼ ԱՆՎՏԱՆԳؤԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ԱՐՏԱԴՐؤؤՆ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ

Գնա ՍԱՏՄ կայք

ssfs.am

Գրանցվիր

Պատշաճ հիգիենայի ընթացակարգեր

Ձեռնարկ՝ https://goo.gl/jyrL97

ՎՎՀԿԿ համակարգի 7 սկզբٳնքի հիման 

վրա ներդրված 12 ընթացակարգեր

Ձեռնարկ՝ https://goo.gl/XLc4Nb

ՀՀ և ԵԱՏՄ 

օրենսդրٳթյան հիման վրա 

ՀՀ օրենսդրٳթյٳն՝

www.arlis.am

ԵԱՏՄ տեխ. 

կանոնակարգٳմ՝

www.eaeunion.org

ՕՐԵՆՍԴՐؤԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

ՔԱՅԼԵՐ

ՔԱՅԼ 1

ՔԱՅԼ 2

Ÿ Սննդի ողջ շղթայٳմ գործٳնեٳթյٳն իրականացնելٳ համար տնտեսվարող սٳբյեկտները  ՀՀ ՊԵՏՔ Է ԳՐԱՆՑՎԵՆ

կառավարٳթյանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգٳթյան տեսչական մարմնի տվյալների բազայٳմ:

Ÿ Սպառողական ցանց մատակարարելٳց առաջ սննդամթերքը  ՊԵՏՔ Է ԵՆԹԱՐԿՎԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆؤԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ

ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված ընթացակարգերով:

Ÿ Սննդի շղթայի օպերատորները պետք է իրականացնեն գործٳնեٳթյٳն ՎՎՀԿԿ համակարգի 7 սկզբٳնքների հիման վրա 

ներդրված 12 :ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՔԱՅԼ 4

ՔԱՅԼ 4

ՔԱՅԼ 5

ՔԱՅԼ 6

ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍ-
ԽԱՆؤԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏؤՄ

ՄԱԿՆՇؤՄ

Համոզվեք, որ տրանսպորտային 

միջոցը համապատասխանٳմ 

է տվյալ սննդամթերքի 

տեղափոխմնանը 

ներկայացվող պահանջներին 

Հետևեք, որպեսզի 

սննդամթերքի մակնշٳմը 

համապատասխանի 

ԵԱՏՄ 022/2011 տեխ. 

կանոնակարգի և 

ոլորտային 

կանոնակարգերի 

պահանջներին

*¹ Համապատասխանٳթյան հայտարարագրման ենթակա է Մաքսային միٳթյան մաքսային տարածք շրջանառٳթյան մեջ 
բացթողնվող սննդամթերքը, բացառٳթյամբ՝ 1) կենդանական ծագման չմշակված սննդամթերքի, 2) հատٳկ նշանակٳթյան 
սննդամթերքի, 3) քացախի։ 

*²  Հատٳկ նշանակٳթյան սննդամթերք է համարվٳմ՝ 1) մանկական սննդի համար նախատեսված սննդամթերքը, այդ թվٳմ՝ 
մանկական սննդի համար նախատեսված խմելٳ ջٳրը, 2) դիետիկ բٳժիչ և դիետիկ կանխարգելիչ սննդի համար նախատեսված 
սննդամթերքը, 3) ավելի քան 1մգ/դմ³ հանքայնացٳմ ٳնեցող կամ՝ ավելի քիչ հանքայնացման դեպքٳմ, հանքաջրաբٳժական 
նորմերից ոչ պակաս քանակٳթյամբ կենսաբանորեն ակտիվ նյٳթեր պարٳնակող բնական հանքային, բٳժիչ-սեղանի, բٳժիչ 
հանքային ջٳրը, 4) մարզիկների, հղի կանանց ٳ կերակրող մայրերի սննդի համար նախատեսված սննդամթերքը, 
5) սննդٳմ օգտագործվող կենսաբանորեն ակտիվ հավելٳմները (ԿԱՀ)։

Դիմեք հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիա

Միայն համապատասխանٳթյան հայտարարագիր 

գրանցելٳց հետո տնտեսվարողը կարող է արտադրանքը 

մակնշել EAC համապատասխանٳթյան նշանով

Ներկայացնել սննդամթերքի նմٳշները լաբորատոր փորձաքննٳթյան

Սննդամթերքի հիմնական տեսակները*¹

Իրականացնել ընթացակարգ համապատասխանٳթյան հայտարարագիր ձեռք 

բերելٳ համար - ԵԱՏՄ 021/2011 տեխ. կանոնակարգ

Հատٳկ նշանակٳթյան սննդամթերք*²

Իրականացնել ընթացակարգ պետական գրանցման վկայական ձեռք բերելٳ 

համար - ԵԱՏՄ 021/2011 տեխ. կանոնակարգ

 Նորահայտ սննդամթերք

Իրականացնել ընթացակարգ պետական գրանցման վկայական 

ձեռք բերելٳ համար - ԵԱՏՄ 021/2011 տեխ. կանոնակարգ

Չվերամշակված  կենդանական ծագման հٳմք

Իրականացնել ընթացակարգ անասնաբٳժասանիտարական 

փորձաքննٳթյան վկայական ձեռք բերելٳ համար - ԵԱՏՄ 021/2011 

տեխ. կանոնակարգ
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ՔԱՅԼ 1

ՔԱՅԼ 2

Ÿ Սննդի ողջ շղթայٳմ գործٳնեٳթյٳն իրականացնելٳ համար տնտեսվարող սٳբյեկտները  ՀՀ ՊԵՏՔ Է ԳՐԱՆՑՎԵՆ

կառավարٳթյանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգٳթյան տեսչական մարմնի տվյալների բազայٳմ:

Ÿ Սպառողական ցանց մատակարարելٳց առաջ սննդամթերքը  ՊԵՏՔ Է ԵՆԹԱՐԿՎԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆؤԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ

ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված ընթացակարգերով:

Ÿ Սննդի շղթայի օպերատորները պետք է իրականացնեն գործٳնեٳթյٳն ՎՎՀԿԿ համակարգի 7 սկզբٳնքների հիման վրա 

ներդրված 12 :ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՔԱՅԼ 4

ՔԱՅԼ 4

ՔԱՅԼ 5

ՔԱՅԼ 6

ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍ-
ԽԱՆؤԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏؤՄ

ՄԱԿՆՇؤՄ

Համոզվեք, որ տրանսպորտային 

միջոցը համապատասխանٳմ 

է տվյալ սննդամթերքի 

տեղափոխմնանը 

ներկայացվող պահանջներին 

Հետևեք, որպեսզի 

սննդամթերքի մակնշٳմը 

համապատասխանի 

ԵԱՏՄ 022/2011 տեխ. 

կանոնակարգի և 

ոլորտային 

կանոնակարգերի 

պահանջներին

*¹ Համապատասխանٳթյան հայտարարագրման ենթակա է Մաքսային միٳթյան մաքսային տարածք շրջանառٳթյան մեջ 
բացթողնվող սննդամթերքը, բացառٳթյամբ՝ 1) կենդանական ծագման չմշակված սննդամթերքի, 2) հատٳկ նշանակٳթյան 
սննդամթերքի, 3) քացախի։ 

*²  Հատٳկ նշանակٳթյան սննդամթերք է համարվٳմ՝ 1) մանկական սննդի համար նախատեսված սննդամթերքը, այդ թվٳմ՝ 
մանկական սննդի համար նախատեսված խմելٳ ջٳրը, 2) դիետիկ բٳժիչ և դիետիկ կանխարգելիչ սննդի համար նախատեսված 
սննդամթերքը, 3) ավելի քան 1մգ/դմ³ հանքայնացٳմ ٳնեցող կամ՝ ավելի քիչ հանքայնացման դեպքٳմ, հանքաջրաբٳժական 
նորմերից ոչ պակաս քանակٳթյամբ կենսաբանորեն ակտիվ նյٳթեր պարٳնակող բնական հանքային, բٳժիչ-սեղանի, բٳժիչ 
հանքային ջٳրը, 4) մարզիկների, հղի կանանց ٳ կերակրող մայրերի սննդի համար նախատեսված սննդամթերքը, 
5) սննդٳմ օգտագործվող կենսաբանորեն ակտիվ հավելٳմները (ԿԱՀ)։

Դիմեք հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիա

Միայն համապատասխանٳթյան հայտարարագիր 

գրանցելٳց հետո տնտեսվարողը կարող է արտադրանքը 

մակնշել EAC համապատասխանٳթյան նշանով

Ներկայացնել սննդամթերքի նմٳշները լաբորատոր փորձաքննٳթյան

Սննդամթերքի հիմնական տեսակները*¹

Իրականացնել ընթացակարգ համապատասխանٳթյան հայտարարագիր ձեռք 

բերելٳ համար - ԵԱՏՄ 021/2011 տեխ. կանոնակարգ

Հատٳկ նշանակٳթյան սննդամթերք*²

Իրականացնել ընթացակարգ պետական գրանցման վկայական ձեռք բերելٳ 

համար - ԵԱՏՄ 021/2011 տեխ. կանոնակարգ

 Նորահայտ սննդամթերք

Իրականացնել ընթացակարգ պետական գրանցման վկայական 

ձեռք բերելٳ համար - ԵԱՏՄ 021/2011 տեխ. կանոնակարգ

Չվերամշակված  կենդանական ծագման հٳմք

Իրականացնել ընթացակարգ անասնաբٳժասանիտարական 

փորձաքննٳթյան վկայական ձեռք բերելٳ համար - ԵԱՏՄ 021/2011 

տեխ. կանոնակարգ



ՀԱՐՑԵՐԻ ԴԵՊՔؤՄ ԴԻՄԵԼ

ՀՀ կառավարٳթյանը ենթակա սննդամթերքի 

անվտանգٳթյան տեսչական մարմին

consultancy@ssfs.am

012 40 40 46 

012 90 60 90 (Թեժ գիծ)


