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ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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ՁԿՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 03.2)
(կիրառվում է պատշաճ հիգիենիկ ու արտադրական գործելակարգի և վտանգի վերլուծության ու
հսկման կրիտիկական կետերի (ՎՎՀԿԿ) համակարգ չներդրած տնտեսավարող սուբյեկտների
դեպքում)
____ ___________20 թ.
______________________________

___________

____________________________

(ստորաբաժանման անվանումը)
____________________
(անձնական ծածկագիրը)

(գտնվելու վայրը)
______________
(պաշտոնը)

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)
___________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

____________________
(անձնական ծածկագիրը)

______________
(պաշտոնը)

___________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

____________________
(անձնական ծածկագիրը)

______________
(պաշտոնը)

___________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը՝ _______________

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)

______________________________________________

______________________________

Ստուգման հրամանի համարը` ____________ ամսաթիվը` ____________________________
Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները)` _____________________________
Տեղեկատվական բնույթի հարցեր
NN
ը/կ
1.
2.
3.
4.
5.

Հարցը
Ձկնաբուծական տնտեսության՝ ձկների աճեցման, բուծման գործառույթներում
ընդգրկված և ձկնամթերքի հետ շփում ունեցող աշխատող անձանց թիվը
Ձկնաբուծական տնտեսությունում բուծվող, աճեցվող, պահվող ձկների
տեսակները
Ձկնաբուծական տնտեսությունում պահվող խեցգետնի տեսակները
Ձկնաբուծական տնտեսությունում արտադրամասի առկայությունը (արտադրվող
մթերքները՝ պաղեցված ձուկ, սառեցված ձուկ, ապխտած ձուկ, խավիար,
վերամշակված խեցգետին)
Նպատակային շուկան` ազգային, մարզային, տեղական շուկաներ (նշել, թե որ
շուկայում է արտադրանքն իրացվում)

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

Պատասխանը

NN
Ստուգման
Հարցերը
Այո Ոչ Չ/Պ Կշիռը
ը/կ
եղանակը
1
2
3 4 5
6
7
1. ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂՆԵՐԻ
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1.1. Ձկների խոցային համախտանիշի
առաջացման վտանգի,
հիվանդացության կամ անկման
դեպքում անհապաղ ծանուցվում է
լիազոր մարմնին:

1.2. Հակաանասնահամաճարակային
միջոցառումների և
անասնաբուժական գործունեության
վերաբերյալ հաշվետվություն
ներկայացվում է լիազոր մարմին:
1.3. Ձկների բուժման նպատակով
կիրառվում են անհրաժեշտ
անասնաբուժական դեղամիջոցներ
և անասնաբուժական միջոցներ՝
պահպանելով դրանց
օգտագործման պահանջները:
1.4. Ձկների վարակիչ
հիվանդությունների
կանխարգելման ու վերացման
միջոցառումների իրականացման
ժամանակ օգտագործվել են ՀՀ
տարածքում պետական գրանցում
ստացած անասնաբուժական
դեղամիջոցներ:
2. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ
ՀԻԳԻԵՆԱՆ
2.1. Սննդի հետ անմիջականորեն
շփվող անձնակազմը ենթարկվել է
նախնական ու պարբերական
բժշկական զննությունների և ունի
սանիտարական գրքույկ:

3

փաստաթղթային
զննում

3

փաստաթղթային
զննում

3

3

3

Նորմատիվ
Մեկնաբանուակտի համարը
թյուններ
8
9

«Անասնաբուժության մասին»
ՀՀ օրենքի 16-րդ
հոդվածի 1-ին
մասի 4-րդ կետ,
ՀՀ
կառավարության
2006 թվականի
օգոստոսի 3-ի
N 1081-Ն
որոշման
հավելվածի 3-րդ
բաժնի 119-րդ
կետ
«Անասնաբուժության մասին»
ՀՀ օրենքի 16-րդ
հոդվածի 1-ին
մասի 2-րդ կետ

ակնա- «Անասնաբուժուդիտական թյան մասին»
և փաստա- ՀՀ օրենքի 16-րդ
թղթային
հոդվածի 1-ին
զննում
մասի 7-րդ կետ
«Անասնաբուժության
մասին»
փաստաՀՀ օրենքի 28-րդ
թղթային
հոդվածի 2-րդ
զննում
մաս

ՀՀ կառավարության 2003 թ.
մարտի 27-ի
N 347-Ն որոշման
N 1 հավելվածի
21-րդ կետ, N 2
փաստահավելվածի 1-ին
թղթային
կետ,
զննում
ՀՀ կառավարության 2011 թ.
հունվարի 20-ի
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 55րդ 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)
3. «Չ/Պ»՝ չի պահանջվում, չի վերաբերում

(հավելվածը լրաց. 25.05.17 N 576-Ն)

V
V

