ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N
ԿՐԵՄԱՅԻՆ ՀՐՈՒՇԱԿԵՂԵՆԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 10.7)
_____ __________ 201 թ.
________________________________

_________________

_________________________

(ստորաբաժանման անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

___________________

_________________

________________________

(անձնական ծածկագիրը)

(պաշտոնը)

(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 _____________________________________________________
(տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

____________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

(ՀՎՀՀ)
____________________________________________________
___________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը,
կոնտակտային տվյալները)

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

___________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

____________________________________________________

___________________________

(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

Ստուգման հրամանի համարը __________, ամսաթիվը ___________________
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)
2. Պետական գրանցման տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

Պատասխանը

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 այլ կապի 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 նրանց առանձնացված
ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային
տվյալները (հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ)
9. Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տալու տարեթիվը, ամիսը,
ամսաթիվը, համարը)
10. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու
տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը
11. Տնտեսավարող սուբյեկտների օբյեկտների կառուցման (վերջին
վերակառուցման (վերանորոգման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը
12. Ապրանքային նշանի, հանրահայտ ապրանքային նշանի առկայության
մասին տեղեկություն
13. Ներդրված որակի կառավարման համակարգը (եթե առկա են ISO 9001,
HACCP, ISO 22000, ISO 14000)
14. Արտադրության հզորությունը, փաստացի կարողությունը, մեկ օրում
հերթափոխի թիվը
15. Աշխատողների թիվը, նրանցից անմիջապես արտադրությունում
աշխատողների թիվը
16. Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում՝
հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության
17. Կազմակերպության շրջանառության (իրացման) ծավալները՝ նախորդ
տարվա տվյալներով (դրամ)
18. Նպատակային շուկան` միջազգային և (կամ) ազգային, մարզային,
տեղական շուկաներ, նշել, թե որ շուկայում է արտադրանքն իրացվում:

NN
ը/կ
1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Վերահսկողական բնույթի հարցեր
Նորմատիվ ակտի ՄեկնաբաՍտուգման
Հարցերը
Այո Ոչ Չ/Պ Կշիռը
եղանակը
նություններ
համարը
2
3 4 5
6
7
8
9
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ
ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ
ակնադիտական
ՀՀ
Արտադրական, օժանդակ,
զննում
կառավարության
կենցաղային սենքերը պահվում են
20.01.2011թ.
մաքուր, նորոգ և պատշաճ վիճակում:
2.50
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 23-րդ
կետ
ակնադիտական
ՀՀ
Բոլոր սենքերը տեղակայված են՝
զննում
կառավարության
հաշվի առնելով հոսքայնությունը`
20.01.2011թ.
հումքի, պատրաստի սննդամթերքի,
2.0
N 34-Ն որոշման
անձնակազմի և հաճախորդների
հավելվածի 26-րդ
հանդիպակաց ուղիների և խաչվելու
կետ
բացառումը:
Արագ փչացող սննդամթերքի
ակնադիտական
ՀՀ
բաժիններն ապահովված են
զննում
կառավարության
սառնարանային սարքավորումներով՝
20.01.2011թ.
2.50
սննդամթերքի՝ պահանջվող ջերմային
N 34-Ն որոշման
ռեժիմում պահման համար:
հավելվածի

1.4. Անհրաժեշտության դեպքում
նախատեսված են համապատասխան
տարածքներ՝ աշխատանքային
գործիքների և պարագաների
լվացման, ախտահանման և պահման
համար:
1.5. Վարչատնտեսական, կենցաղային և
օժանդակ բաժինները
(հատվածնները) առանձնացված են
սննդամթերքի պահպանման
հատվածից:

1.6. Կենցաղային հատվածները
համապատասխանում են հիգիենայի
պահանջներին:

1.7. Ապահովված է կենցաղային
տարածքներով (սանհանգույց`
ձեռքերի լվացման և ախտահանման
համար տեղադրված են
լվացարաններ` հոսող տաք և սառը
ջրով, օճառով,
էլեկտրաչորացուցիչներով և (կամ)
սրբիչով, ախտահանիչ լուծույթով,
կախիչներով, հանդերձարան` որտեղ
հագուստը, սանիտարական
հագուստը և կոշիկները պահվում են
առանձին)
2. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎՋՐԱՀԵՌԱՑ
ՈՒՄ
2.1. Կազմակերպությունն ապահովված է
ջրամատակարարմամբ և
ջրահեռացմամբ, խմելու ջրի
անխափան (պահուստային
տարողությունների առկայություն)
ջրամատակարարմամբ, որը
բավարարում է խմելու ջրին
ներկայացվող պահանջները և չի
պարունակում աղտոտման վտանգ:
3. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
3.1. Արտադրական բոլոր սենքերն
ապահովված են բնական և (կամ)
արհեստական լուսավորությամբ:

3.2. Ապահովված է բնական
օդափոխության պայմաններով և
արհեստական օդափոխության
համակարգերով՝ աղտոտված օդի

ակնադիտական
զննում
2.0

ակնադիտական
զննում
2.0

ակնադիտական
զննում
3.00

ակնադիտական և
փաստաթղթային
զննում

3.00

24-րդ կետի 4-րդ
ենթակետ, 60-րդ
կետ
ՀՀ
կառավարության
20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի
27-րդ կետ
ՀՀ
կառավարության
20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 24-րդ
կետի 1-ին
ենթակետ, 25-րդ
կետի 6-րդ
ենթակետ
ՀՀ
կառավարության
20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի
26-րդ կետ
ՀՀ
կառավարության.
20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 25-րդ
կետ

ակնադիտական
ՀՀ
զննում
կառավարության
20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման
2.50
հավելվածի
46-րդ և 49-րդ
կետեր

ակնադիտական
ՀՀ
զննում
կառավարության
20.01.2011թ.
2.50
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 25-րդ
կետի 4-րդ
ենթակետ
ակնադիտական
ՀՀ
զննում
կառավարության
2.50
20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման

տարածք ներթափանցման կանխման
ապահովմամբ:

հավելվածի 25-րդ
կետի 3-րդ
ենթակետ

4.

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵ
ՆԱ
4.1. Սննդի շղթայում ներգրավված
անձնակազմը ենթարկվել է
նախնական և պարբերական
բժշկական զննությունների և ունի
սանիտարական գրքույկ:
4.2. Յուրաքանչյուր անձ պահպանում է
անձնական հիգիենայի կանոնները և
կրում է համապատասխան մաքուր,
անհրաժեշտության դեպքում,
սանիտարական հագուստ:
5. ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄՏ
ԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
5.1. 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:
6.
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆԹԱՓՈՆՆԵՐ
6.1. Ապահովված են աղբարկղերով, և
աղբի հավաքման համար
տեղադրված են անջրաթափանց,
կափարիչներով փակվող կուտակիչ
տարողություններ, գտնվում են նորոգ
վիճակում և տեղակայված են
հնարավորինս պատշաճ
հեռավորության վրա:
7.
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎԳՈՒՅՔ
7.1. Բոլոր սարքավորումները,
գործիքները, պարագաները և
բեռնարկղերը կառուցված են
հիգիենայի պահանջները բավարարող
նյութերից և պահվում են նորոգ ու
բարվոք վիճակում: Տորթերի և
հրուշակի ձևավորման սեղաններն
ունեն հարթ մակերես: Անհարթ եզրեր,
փոսեր, վնասվածքներ ունեցող
կաղապարներ և թերթեր չեն
օգտագործվում:
7.2. Բոլոր սարքավորումները,
գործիքները, պարագաները և
բեռնարկղերը, որոնք անմիջական
շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի
հետ, ենթարկվում են պատշաճ
մաքրման ու ախտահանման:
7.3. Ելնելով տեխնոլոգիական
նշանակման անհրաժեշտությունից՝

ակնադիտական և
ՀՀ
փաստաթղթային կառավարության
զննում
20.01.2011թ.
2.50
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 55-րդ
կետ
ակնադիտական
ՀՀ
զննում
կառավարության
20.01.2011թ.
2.0
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 53-րդ
կետ

ակնադիտական և
ՀՀ
փաստաթղթային կառավարության
զննում
20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման
3.00
հավելվածի 59-րդ
կետ

ակնադիտական
ՀՀ
զննում
կառավարության
20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման
2.50
հավելվածի
43-րդ կետ

ակնադիտական
ՀՀ
զննում
կառավարության
20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 39-րդ
2.50
կետի 2-րդ
ենթակետ

ակնադիտական
ՀՀ
զննում
կառավարության
20.01.2011թ.
2.50
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 39-րդ
կետի 1-ին
ենթակետ
ակնադիտական
ՀՀ
2.50
զննում
կառավարության

սարքավորումներն ապահովված են
չափիչ և ստուգիչ
սարքավորումներով:
8. ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻԱՐՏԱԴՐԱՆՔ
ԻՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, ՄԱԿՆՇՈՒՄ ՓՈԽ
ԱԴՐՈՒՄԵՎ ՊԱՀՈՒՄ
8.1. Փաթեթավորման համար
օգտագործվող նյութերը բավարարում
են տեխնիկական կանոնակարգերի
պահանջները:
8.2. Փաթեթավորման նյութերը պահվում
են աղտոտման վտանգը բացառող
պայմաններում և չեն հանդիսանում
սննդամթերքի աղտոտման
(թունավորման) աղբյուր:
8.3. Փաթեթավորված արտադրանքի
մակնշումը հայերեն է և ընթեռնելի,
համապատասխանում է ՀՀ օրենքին և
ենթաօրենսդրական իրավական
ակտերով նախատեսված
պահանջներին:
8.4. Պատրաստի կրեմային հրուշակեղենն
անմիջապես տեղավորվում է
պատրաստի արտադրանքի
սառնարանում և պահվում է
նորմատիվ փաստաթղթերով
սահմանված պահման պայմաններին
համապատասխան:
8.5. Պատրաստի արտադրանքը չի
պահվում ոչ մթերային ապրանքի,
ինչպես նաև սուր հոտ ունեցող մթերքի
հետ:

8.6. Փաթեթավորման գործընթացները
կատարվում են սննդամթերքի
աղտոտումը բացառող
պայմաններում՝ ապահովելով
փաթեթավորման
ամբողջականությունն ու
մաքրությունը:
8.7. Բազմակի օգտագործման
փաթեթավորման նյութերն ու
բեռնարկղերը հեշտությամբ մաքրվող
և ախտահանվող են: Հետադարձ
տարաների լվացումը կատարվում է
ներարտադրամասային տարաներից
և գույքից առանձին:
8.8. Հրուշակեղենը տեղափոխվում է այդ
արտադրանքի տեղափոխման համար
հատկացված, մակնշված, հատուկ
մաքուր փոխադրամիջոցներով:

20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 40-րդ
կետ

2.50

2.50

5.00

3.00

ակնադիտական և
ՀՀ
փաստաթղթային կառավարության
զննում
20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 64-րդ
կետ
ակնադիտական
ՀՀ
զննում
կառավարության
20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 65-րդ
կետ
ակնադիտական և «Սննդամթերքի
փատաթղթային անվտանգության
զննում
մասին» ՀՀ
օրենքի 9-րդ
հոդվածի 2-րդ և 3րդ մասեր
ակնադիտական
ՀՀ
զննում
կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 60-րդ
կետ

ակնադիտական
ՀՀ
զննում
կառավարության
20.01.2011թ.
2.50
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 60-րդ
կետ
ակնադիտական
ՀՀ
զննում
կառավարության
20.01.2011թ.
3.00
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 66-րդ
կետ
ակնադիտական
ՀՀ
զննում
կառավարության
20.01.2011թ.
3.00
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 67-րդ
կետ
ակնադիտական
ՀՀ
զննում
կառավարության
20.01.2011թ.
2.50
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 35-րդ
կետ

8.9. Ըստ անհրաժեշտության՝
տրանսպորտային միջոցներն
ապահովված են սննդամթերքը
համապատասխան ջերմաստիճանում
պահպանող և այդ ջերմաստիճանի
պահպանումը վերահսկող սարքերով:
8.10. Տարավորված հումքը, օժանդակ
նյութերը և պատրաստի
արտադրանքը պահեստներում և
առաքման բաժնում պահվում են
տվյալ տեսակին հատուկ վտանգը
բացառող ջերմաստիճանում, ըստ
անհրաժեշտության, առանձին
պայմաններում:
8.11. Արտադրությունում օգտագործվող
սննդային հավելումները ներառված
են տվյալ սննդամթերքի տեսակի
արտադրության համար թույլատրելի
սննդային հավելումների ցանկում և
ապահովում են տեխնիկական
կանոնակարգի պահանջները:
8.12. Արտադրությունում կիրառվող
սննդային հավելումները
(բուրահաղորդիչներ, թթուներ,
սննդային ներկեր) պահվում են
գործարանային փաթեթներում, ունեն
պիտակներ և չեն պահվում ոչ
մթերային ապրանքների, հոտավետ
նյութերի, իրերի, թափոնների հետ:
9. ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻԱՐՏԱԴՐԱՆՔ
ԻԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
9.1. Հումքը, օժանդակ և փաթեթավորող
նյութերը, տարաները,
համապատասխանում են դրանց
որակը և անվտանգությունը
սահմանող ստանդարտների,
տեխնիկական պայմանների
պահանջներին և ունեն որակն ու
անվտանգությունը հավաստող
հավաստագրեր կամ
եզրակացություններ:
9.2. Չի ընդունվում հումք կամ
արտադրության մեջ օգտագործվող
բաղադրիչ, ինչպես նաև սննդամթերքի
արտադրության ժամանակ
օգտագործվող ցանկացած այլ նյութ,
եթե հայտնի է և (կամ) հիմքեր կան
ենթադրելու, որ այն վարակված է
մակաբույծներով, ախտածին
մանրէներով, թունավոր է, փչացած:
9.3. Թողարկվող արտադրանքը
համապատասխանում է դրա որակը և
անվտանգությունը սահմանող
նորմատիվ իրավական ակտերին:

10. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵ
Ր

ակնադիտական
ՀՀ
զննում
կառավարության
20.01.2011թ.
2.00
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 38-րդ
կետ
ակնադիտական
ՀՀ
զննում
կառավարության
20.01.2011 թ.
N
34-Ն որոշման
3.00
հավելվածի
61-րդ և 62-րդ
կետեր
ակնադիտական և
ՀՀ
փաստաթղթային կառավարության
զննում
07.07.2011թ.
3.00
N 993-Ն որոշում

ակնադիտական
ՀՀ
զննում
կառավարության
20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման
3.00
հավելվածի 63-րդ
կետ

ակնադիտական և «Սննդամթերքի
փաստաթղթային անվտանգության
զննում
մասին» ՀՀ
օրենքի 15-րդ
հոդվածի 1-ին
մաս
3.00

3

ՀՀ
կառավարության
25.10.2007թ.
N 1282-Ն որոշում
ակնադիտական
ՀՀ
զննում
կառավարության
20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման
հավելվածի 56-րդ
կետ

ակնադիտական և «Սննդամթերքի
փաստաթղթային անվտանգության
զննում
մասին» ՀՀ
7.00
օրենքի
8-րդ հոդվածի
6-րդ մաս

10.1. Արտադրության տեխնոլոգիական
գործելակարգը (ռեժիմը) և
տեխնոլոգիական գործընթացն
իրականացվում են տվյալ տեսակի
համար արտադրողի հաստատած
տեխնոլոգիական հրահանգին
համապատասխան:
11. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆԿԱԶՄԱԿ
ԵՐՊՄԱՆԸՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂՊԱՀԱՆՋՆ
ԵՐ
11.1. Արտադրողի կողմից իրականացվում է
հումքի և պատրաստի արտադրանքի
լաբորատոր հսկողություն՝ որակի և
անվտանգության ցուցանիշների
նկատմամբ՝ ներարտադրական
լաբորատորիայի կողմից կամ ըստ
սահմանված կարգի
հավատարմագրված լաբորատորիայի
կողմից (պայմանագրային
հիմունքներով)

ակնադիտական և «Սննդամթերքի
փաստաթղթային անվտանգության
զննում
մասին» ՀՀ
4.00
օրենքի 8-րդ
հոդվածի 1-ին
մաս

ակնադիտական և «Սննդամթերքի
փաստաթղթային անվտանգության
զննում
մասին» ՀՀ
օրենքի
8-րդ հոդվածի
1-ին մաս
4.00

(ՀՍՏ 123-96
Տեխնոլոգիական
գործընթացներ
հրուշակեղենի
արտադրությունու
մ. Տերմիններ և
սահմանումներ)

1. «Այո»` առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
(«Այո»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի դրական
պատասխանի դեպքում, որը չի կշռավորվում)
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 վերաբերվում

(հավելվածը խմբ. 04.06.15 N 609-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

V
V
V

