ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N
ԻՐԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳՐԵՐ` 46.3, 47.1, 47.2, 47.8 )
_____ __________ 201 թ.
_____________________________________ __________________
(ծառայության տարածքային ստորաբաժանման անվանումը)

_________________________

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

___________________ ___________________ ________________________(ազգանունը,
(անձնական ծածկագիրը)

(պաշտոնը)

անունը, հայրանունը)

___________________ ___________________ ________________________(ազգանունը,
(անձնական ծածկագիրը)

(պաշտոնը)

անունը, հայրանունը)

___________________ ___________________ ________________________(ազգանունը,
(անձնական ծածկագիրը)

Ստուգման սկիզբը __________________

(պաշտոնը)

անունը, հայրանունը)

ավարտը՝____________________________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

Ստուգման հիմքը` ____________________________________________________________
(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

_______________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

______________________________________________________

(ՀՎՀՀ)
________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

______________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը,
հայրանունը)

______________________________________________________

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

________________________

(ստուգվող օբյեկտի անվանումը, գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

_______________________________________________________ ________________________
(ստուգվող օբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` __________ երբ է տրված ___________________________
Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) __________________________________
_______________________________________________________________________________
Տեղեկատվական բնույթի հարցեր
Հարցը

NN
ը/կ
1. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց
ֆիրմային անվանումը), անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, անձնագրային
տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված և այլն)
2. Պետական գրանցման տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը
3. Պետական գրանցման վկայականի սերիան և համարը
4. Իրավաբանական անձ հանդիսացող՝ տնտեսավարող սուբյեկտի պետական
ռեգիստրի վկայականի համարը
5. Տնտեսավարող սուբյեկտի պետական գրանցման հասցեն,
անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը

Պատասխանը

6. Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության վայրի հասցեն և կոնտակտային
տվյալները (հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ)
7. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված
ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն),
այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ
8. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված
ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության օբյեկտի տեսակները`
գյուղատնտեսական արտադրանքի և սպառողական ապրանքների շուկա,
առևտրի կենտրոն (սուպերմարկետ),
այլ առևտրի օբյեկտ` բացօթյա առևտուր, խանութ, կրպակ
ցուցահանդես-վաճառք, տոնավաճառ (վերնիսաժ) և դրանցում իրականացվող
սննդի արտադրություններ
9. Տնտեսավարող սուբյեկտների և դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների
պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը և այլ
կապի միջոցներ)
10. Տնտեսավարող սուբյեկտի առևտրի իրացման վայրի գործունեության օբյեկտի
տեսակը` գյուղատնտեսական արտադրանքի և սպառողական ապրանքների
շուկա, առևտրի կենտրոն (սուպերմարկետ),
այլ առևտրի օբյեկտ` բացօթյա առևտուր, խանութ, կրպակ
ցուցահանդես-վաճառք, տոնավաճառ (վերնիսաժ)
11. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը,
ամիսը, ամսաթիվը
12. Տնտեսավարող սուբյեկտների օբյեկտների կառուցման (վերջին վերակառուցման
(վերանորոգման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը
13. Առևտրի իրացման վայրի` օբյեկտի մակերեսը
14. Ներդրված որակի կառավարման համակարգը
15. Աշխատողների թիվը
16. ● Մեծածախ առևտրի կետեր և վերափաթեթավորող կազմակերպություններ,
որոնք իրականացնում են ապափաթեթավորում և նորից փաթեթավորում
(չափածրարում)
● Աղցանների պատրաստում՝ չփաթեթավորված հանրային սննդի կամ
սուպերմարկետների համար
● Հում ձկան և ձկնամթերքի վաճառք
● Սուպերմարկետներ, որտեղ կատարվում են փաթեթավորում և
ապափաթեթավորում
● Խանութներ, որոնք վաճառում են չփաթեթավորված սննդամթերք (ալյուր,
հրուշակեղեն, չոր մրգեր, սերմեր, սոյայի արտադրանք և այլ տեսակի անվտանգ
արտադրանք)
● Մսի խանութներ, սուպերմարկետներ, եթե կա մսի բաժին
● Թարմ միրգ և բանջարեղեն, պահածոյացված և երկարաժամկետ պահման
համար նախատեսված մթերք
● Նպարեղեն և կրպակներում վաճառվող՝ միայն նախապես փաթեթավորված
սնունդ
17. Կազմակերպության շրջանառության (իրացման) ծավալները՝ նախորդ տարվա
տվյալներով (դրամ)

NN
ը/կ
1
1.
1.1.

Վերահսկողական բնույթի հարցեր
Ստուգման
Նորմատիվ ակտի
Հարցերը
Այո Ոչ Չ/Պ Կշիռը
Նշումներ
եղանակը
համարը
2
3 4 5
6
7
8
9
Վաճառքի, արտադրական,
կենցաղային սենքեր
Արտադրական, առևտրի,
ակնադիտական ՀՀ կառավարության
2
օժանդակ, կենցաղային
զննում
20.01.2011 թ.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

սենքերը պահվում են մաքուր,
նորոգ և պատշաճ վիճակում:
Բոլոր սենքերը տեղակայված
են՝ հաշվի առնելով
հոսքայնությունը` հումքի,
պատրաստի սննդամթերքի,
անձնակազմի և
հաճախորդների հանդիպակաց
ուղիների ու խաչվելու
բացառումը: Ապահովված են
հիգիենիկ պատշաճ
գործելակերպի
իրականացումը՝ ներառյալ
գործընթացների ընթացքում և
դրանց միջև ընկած
ժամանակահատվածում,
խաչաձև աղտոտումից
պաշտպանումը:
Պարենային խանութի
հարակից տարածքում չի
կազմակերպվում
սննդամթերքի վաճառք՝
բացառությամբ բացօթյա
առևտրի համար
նախատեսված սննդամթերքի:
Սննդամթերքի բաժիններն
ապահովված են
սառնարանային
սարքավորումներով՝
սննդամթերքի՝ պահանջվող
ջերմային ռեժիմում պահման
համար:
Պարենային առևտրի
օբեյկտներում և առևտրի
իրականացման վայրում,
որտեղ կատարվում է նաև ոչ
պարենային ապրանքների
վաճառք, վաճառքը և
պահպանումը կատարվում են
ըստ ապրանքախմբերի`
առանձին բաժիններում:
Նախատեսված են
համապատասխան
տարածքներ՝ անհրաժեշտ
հարմարություններով՝
աշխատանքային գործիքների
և պարագաների լվացման,
ախտահանման և պահման
համար:
Պարենային առևտրի
օբեյկտները և առևտրի
իրականացման վայրն
ապահովված են կենցաղային
տարածքներով (սանհանգույց`
ձեռքերի լվացման և
ախտահանման համար

N 34-Ն որոշման
հավելված, կետ 23

ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելված, կետ 26

2

ակնադիտական
զննում

2

«Առևտրի և
ծառայությունների
ակնադիտական
մասին» ՀՀ օրենքի
զննում
5.1-ին հոդվածի
դրույթ

2

ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
ակնադիտական
N 34-Ն որոշման
զննում
հավելված, 24-րդ
կետի 4-րդ ենթակետ

2

«Առևտրի և
ծառայությունների
ակնադիտական մասին» ՀՀ օրենքի
զննում
4-րդ հոդվածի 2-րդ
մաս և 5-րդ հոդվածի
3-րդ մաս

2

ակնադիտական
զննում

3

ՀՀ կառավարության
20.01.2011թ N 34-Ն
ակնադիտական
որոշման հավելված,
զննում
կետ 25, 2-րդ և 6-րդ
ենթակետեր

ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելված, կետ 27

1.8.

2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

տեղադրված են
լվացարաններ` հոսող ջրով,
օճառով,
էլեկտրաչորացուցիչներով և
(կամ) սրբիչով, ախտահանիչ
լուծույթով, կախիչներով,
հանդերձարան, որտեղ
հագուստը, պաշտպանիչ
հագուստը և կոշիկները
պահվում են առանձին:
Սննդամթերքի փոխադրման
համար օգտագործվող
տրանսպորտային միջոցներն
ապահովում են սննդամթերքի
որակական հատկությունների
պահպանությունը, դրա
փաթեթավորման
անվնասությունը և
աղտոտումից պաշտպանումը՝
սննդամթերքի
անվտանգության
ապահովվման ոլորտի
նորմատիվ իրավական
ակտերով սահմանված
հիգիենիկ նորմերին
համապատասխան:
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ
ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ
Կազմակերպությունն
ապահովված է
ջրամատակարարման և
ջրահեռացման
համակարգերով, խմելու ջրի
անխափան (պահուստային
տարողությունների
առկայություն)
ջրամատակարարմամբ:
ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
Արտադրական բոլոր սենքերն
ապահովված են բնական և
(կամ) արհեստական
լուսավորությամբ:
Ապահովված են բնական
օդափոխության և (կամ)
արհեստական օդափոխության
համակարգերով:

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ
ՀԻԳԻԵՆԱ
4.1. Սննդի շղթայում ներգրավված
անձնակազմը ենթարկվել է
պարտադիր նախնական և
պարբերական բժշկական
զննությունների, որոնց
փաստաթղթավորված

4

«Սննդամթերքի
անվտանգության
ակնադիտական
մասին» ՀՀ օրենքի
զննում
7-րդ հոդված,
2-րդ մաս

ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելված, 46-րդ և
49-րդ կետեր

2

2

2

ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելված, կետ 25
ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
ակնադիտական
N 34-Ն որոշման
զննում
հավելված, կետ 25,
3-րդ ենթակետ
ակնադիտական
զննում

4.

3

փաստաթղթային
զննում

ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելված, կետ 55

4.2.

5.
5.1.

6.
6.1.

7.
7.1.

ապացույցները (անձնական
սանիտարական (բժշկական)
գրքույկի, բժշկական զննության
ենթակա անձանց
անվանացանկը, անձին
ժամանակավորապես
աշխատանքի չթույլատրելու
մասին որոշում) պահվում են
փաստաթղթերի հետ,
տնտեսավարողի մոտ:
Սննդամթերքի հետ
անմիջական շփվող
յուրաքանչյուր անձ
պահպանում է անձնական
հիգիենայի կանոնները և կրում
է համապատասխան մաքուր,
անհրաժեշտության դեպքում`
սանիտարական հագուստ:
ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ
ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ
ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
Ձեռնարկվել են
համապատասխան միջոցներ՝
կենդանիների (ճանճեր,
միջատներ, ուտիճներ,
վնասատուներ, կրծողներ)՝
սննդամթերքի պատրաստման,
մշակման, պահման և
տեղափոխման տարածքներ
մուտքը կանխելու, ինչպես նաև
վնասատուների դեմ
պայքարելու ուղղությամբ:
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ
Ապահովված են
աղբարկղերով, որոնք
անջրաթափանց,
կափարիչներով փակվող
կուտակիչ տարողություններ
են և գտնվում են նորոգ
վիճակում և տեղակայված են
հնարավորինս պատշաճ
հեռավորության վրա:
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ
ԳՈՒՅՔ
Ապահովված է անհրաժեշտ
վաճառատեխնոլոգիական
գույքով և սառնարանային
սարքավորումներով` կախված
սննդամթերքի տեսակից ու
քանակից, որոնք
պատրաստված են
սննդամթերքի հետ շփվող
նյութերի պահանջները
բավարարող
համապատասխան նյութերից և

2

ակնադիտական ՀՀ կառավարության
և
20.01.2011 թ.
փաստաթղթային N 34-Ն որոշման
զննում
հավելված, կետ 53

3

ակնադիտական ՀՀ կառավարության
և
20.01.2011 թ.
փաստաթղթային N 34-Ն որոշման
զննում
հավելված, կետ 59

2

ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
ակնադիտական
N 34-Ն որոշման
զննում
հավելվածի 13-րդ
գլուխ, կետ 44

2

ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
ակնադիտական
N 34-Ն որոշման
զննում
հավելված, կետ 26,
6-րդ ենթակետ

պահվում են նորոգ ու բարվոք
վիճակում:
7.2. Վաճառասրահների,
պահեստների, կենցաղային
հատվածի և այլ բաժինների
մաքրման գույքը և
պարագաները մակնշված են և
պահպանվում են հատուկ
առանձնացված տեղում:
7.3. Սարքավորումները,
գործիքները, պարագաները և
բեռնարկղերը, որոնք
անմիջական շփման մեջ են
գտնվում սննդամթերքի հետ,
ենթարկում են պատշաճ
մաքրման ու ախտահանման:
7.4. Ելնելով տվյալ առևտրի
օբյեկտի
առանձնահատկություններից`
առևտրի օբյեկտը պետք է
ապահովված լինի տեսակը
հաստատված և
ստուգաչափված չափման
միջոցներով:
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ
ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ
8.1. Սննդամթերքը պահպանում են
դրանց փչացումը և
աղտոտումը կանխարգելող
պայմաններում
(ջերմաստիճանում):
8.2. Առևտրի ցանց մտնող
պարենային հումքը և
սննդամթերքն ուղեկցվում են
արտադրողի կողմից տրված՝
անվտանգությունը հավաստող
փաստաթղթերով:

2

ակնադիտական
զննում

ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելված, գլուխ 39

2

ակնադիտական
զննում

ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելված, կետ 39

3

ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելված, կետ 40
ակնադիտական
«Առևտրի և
զննում
ծառայությունների
մասին» ՀՀ օրենքի
4-րդ հոդվածի 6-րդ
մաս

8.

9.
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՎԱՃԱՌՔ
9.1. Չի կատարվում
պիտանիության ժամկետը
լրացած սննդամթերքի
վերափաթեթավորում և
իրացում` որպես սննդամթերք:
9.2. Կիսապատրաստվածքը և
սննդամթերքը, որոնցում
հնարավոր է ախտածին
մանրէների բազմացում կամ
թունավոր նյութերի
առաջացում, պահվում են
դրանց առաջացումը կամ
բազմացումը բացառող
ջերմաստիճանում:

4

5

ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելված, 57-րդ և
60-րդ կետեր
ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
փաստաթղթային N 34-Ն որոշման
և
հավելված, գլուխ 16
ակնադիտական
«Սննդամթերքի
զննում
անվտանգության
մասին»ե ՀՀ օրենք,
հոդված 9, մաս 1

5

«Սննդամթերքի
ակնադիտական անվտանգության
զննում
մասին» ՀՀ օրենք,
հոդված 8, մաս 6

4

ակնադիտական
զննում

ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելված, կետ 60

9.3. Փաթեթավորման
(չափածրարում)
գործընթացները կատարվում
են սննդամթերքի աղտոտումը
բացառող պայմաններում`
ապահովելով փաթեթավորման
ամբողջականությունն ու
մաքրությունը:
9.4. Փաթեթավորվող սննդամթերքի
փաթեթի կամ մեջդիր
պիտակների վրա նշվում են
ապրանքի անվանումը,
տեսակը, քաշը (նետտո), մեկ
կիլոգրամի և
կշռափաթեթավորված քաշի
վաճառքի գինը,
փաթեթավորման օրը, նաև
պիտանիության ժամկետը:
9.5. Վաճառողի կողմից
սննդամթերքի
կշռափաթեթավորում
կատարելիս` փաթեթավորման
համար օգտագործվող
նյութերը բավարարում են
տեխնիկական
կանոնակարգերի
պահանջները (ամուր են,
մաքուր, չոր, առանց կողմնակի
հոտի և ամբողջականությունը
չխախտված):
9.6. Վաճառվող հացի գնապիտակի
վրա առկա է հացի անվանման,
ալյուրի տեսակի, քաշի և
թույլատրելի շեղումների չափի
նշումը, և չփաթեթավորված
հացի համար առկա են
տեղեկատվական թերթիկներ:
9.7. Կրպակներում չեն վաճառվում
պարտադիր ջերմային ռեժիմով
տեղափոխում և պահում
պահանջող սննդամթերքը
(բացառությամբ պաղպաղակի,
զովացուցիչ ջրերի և գարեջրի,
որոնց տեղափոխումը և
պահումը կատարվում են
դրանց տեղափոխման և
պահման համար
նախատեսված հատուկ
սառնարաններում),
չափափորձարկում պահանջող
ապրանքներ:
9.8. Կրպակներում վաճառվում են
միայն արտադրական
կշռափաթեթավորում ունեցող
և հատային ապրանքներ:

ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելված, կետ 66

3

ակնադիտական
զննում

3

«Առևտրի և
ծառայությունների
ակնադիտական
մասին» ՀՀ օրենքի
զննում
9-րդ հոդվածի 7-րդ
մաս

3

ակնադիտական ՀՀ կառավարության
և
20.01.2011 թ.
փաստաթղթային N 34-Ն որոշման
զննում
հավելված, կետ 64

4

«Առևտրի և
ծառայությունների
ակնադիտական
մասին» ՀՀ օրենքի
զննում
9-րդ հոդվածի 15-րդ
մաս

3

«Առևտրի և
ծառայությունների
ակնադիտական
մասին» ՀՀ օրենքի
զննում
9-րդ հոդվածի
14-րդ մաս

3

«Առևտրի և
ծառայությունների
ակնադիտական
մասին» ՀՀ օրենքի
զննում
9-րդ հոդվածի
13-րդ մաս

9.9. Իրացվող սննդամթերքը և
պարենահումքը վնասված չեն,
ունեն ՀՀ օրնսդրությամբ
պահանջվող հայերեն
մակնշում՝ ըստ սահմանված
ձևի և բովանդակության:
9.10. Չի իրացվում սննդամթերք՝
պիտակի վրա զետեղված
տեղեկությունների
փոփոխությամբ:
9.11. Կենդանական ծագման
սննդամթերքը (թռչնի ձու, միս,
մսամթերք, թարմ ձուկ, կաթ,
կաթնամթերք, սունկ)
ենթարկված է
անասնաբուժասանիտարական
փորձաքննության:
9.12. Իրացվող բուսական ծագման
սննդամթերքը ենթարկվել է
բուսասանիտարական
ստուգման:
9.13. Չեն իրացվում վտանգավոր և
կեղծված սննդամթերք,
սննդամթերքի հետ շփվող
վտանգավոր նյութեր և
վտանգավոր ու կեղծված
սննդային հավելումներ:

4

«Սննդամթերքի
անվտանգության
ակնադիտական
մասին» ՀՀ օրենքի
զննում
8-րդ հոդված,
3, 7, 8, 9 մասեր

3

«Սննդամթերքի
ակնադիտական անվտանգության
զննում
մասին» ՀՀ օրենք,
8.5

5

ակնադիտական
«Անասնաբուժության
և
մասին» ՀՀ օրենք,
փաստաթղթային
16.9
զննում

3

ակնադիտական
և
փաստաթղթային
զննում

«Սննդամթերքի
անվտանգության
մասին»
ՀՀ օրենք, 9.4

4

ակնադիտական
և
փաստաթղթային
զննում

«Սննդամթերքի
անվտանգության
մասին»
ՀՀ օրենք, 11.1

1. «Այո»՝ առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
2. «Ոչ»՝ ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում
3. «Չ/Պ»՝ չի պահանջվում, չի վերաբերվում

V
V
V

Ծանուցում՝
«Այո»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի դրական
պատասխանի դեպքում, որը չի կշռավորվում:
«Ոչ»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների՝ մինչև կեսի դրական պատասխանի
դեպքում, որը կշռավորվում է:
ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն
Հանձնարարական*
Անհատ ձեռներեցին (իրավաբանական անձի լիազորված անձին)
______________________
________________________________________________________________________
(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

ստուգման ժամանակ բացահայտված սննդամթերքի անվտանգության կանոնների և
նորմերի խախտումները վերացնելու նպատակով անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ քայլերը.
NN Անհրաժեշտ միջոցառումը՝ խախտումը վերացնելու համար
ը/կ

Իրականացման ժամկետը, մինչև՝

Տեսուչի ստորագրությունը_______________
Տնտեսավարողի ստորագրությունը___________
*Կազմվում է երկու օրինակից` կողմերի համար:
ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն
Հանձնարարականի կատարման հսկման թերթ
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական
ծառայության ստուգում իրականացնող տեսուչին
_________________________________________
_____________________________________________________________________________
(պաշտոնը, ազգանունը, անունը, հայրանունը)

NN
Հանձնարարականի
ը/կ կատարման աստիճանը

Հանձնարարականի
ստուգման ամսաթիվը

Տեսուչի
ստորագրությունը

Տնտեսավարողի
ստորագրությունը

Լրացում
(նշումներ)____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

