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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

28 նոյեմբերի 2016թ.                                                                      N 752-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասով` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը   ո ր ո շ ու մ  է.  
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի 

վարչական սահմաններում` Ստեփանակերտ քաղաքի Ի. Թևոսյան 2-րդ 

փակուղի N 21 հասցեում գտնվող «ԿԱՇՏԱՆ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերության սեփականությունը հանդիսացող՝ 

գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 1,030275 հեկտար այլ 

հողատեսքերը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության` հասարակական կառուցապատման հողերի:    

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա կադաստրային 

արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի նպատակային 

նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային արժեքն ավելի բարձր 

է, քան մինչև փոփոխումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

28 նոյեմբերի 2016թ.                                                                      N 753-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասով` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.  
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի 

վարչական սահմաններում` Ստեփանակերտ քաղաքի Ակ. Իոսիֆյան փողոցի 

N 1/2 հասցեում գտնվող «ԲԼԵՍԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության 

սեփականությունը հանդիսացող՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման 

և այլ արտադրական նպատակային նշանակության 0,04 հեկտար 

արդյունաբերական օբյեկտների հողերը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել 

բնակավայրերի նպատակային նշանակության` հասարակական 

կառուցապատման հողերի:    

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա կադաստրային 

արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի նպատակային 

նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային արժեքն ավելի բարձր 

է, քան մինչև փոփոխումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                        Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

1 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 764-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 

28-Ի N900-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-

րդ մասին և «Իրավական ակտերի մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի 

պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 

N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

պետության կառավարության 2015 թվականի  դեկտեմբերի 28-ի «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի կատա-

րումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 900-Ն որոշման N 2 հավելվածի 

ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

աշխատակազմին` «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի 

պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 

N 1 հավելվածի 04 բաժնի 1 խմբի 1 դասի  «05. Չգործող պետական 

ձեռնարկությունների գույքի պահպանման ծախսեր» ծրագրով նախատեսված 

գումարներից  64 113 600 (վաթսունչորս միլիոն հարյուր տասներեք հազար 

վեց հարյուր) ՀՀ դրամ տրամադրել «Կառավարում» փակ բաժնետիրական 

ընկերությանը՝ կանոնադրական կապիտալի ավելացման նպատակով: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2016 թվականի 

դեկտեմբերի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



7 

 

Հավելված     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 1-ի N 764-Ն  որոշման 

 
«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 

ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 

900-Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
(հազ.դրամ) 

բա
ժ

ի
ն

 

խ
ո

ւմ
բ 

դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի գործա-

ռական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

I եռամ-

սյակ  

I կիսամ-

յակ  

Ինն 

ամիս 
Տարի 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ   - - - - 

          այդ թվում`          

04       ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - - - 64 113,6  

  1     Ընդհանուր բնույթի 

տնտեսական, առևտրային և 

աշխատանքի գծով 

հարաբերություններ - - - 64 113,6  

    1   Ընդհանուր բնույթի 

տնտեսական և առևտրային 

հարաբերություններ  - - - 64 113,6  

      05 Չգործող պետական 

ձեռնարկությունների գույքի 

պահպանման ծախսեր - - - 64 113,6  

        ԼՂՀ կառավարության 

աշխատակազմ - - - 64 113,6  

10       ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - - - (64 113,6) 

  7     Սոցիալական հատուկ 

արտոնություններ (այլ 

դասերին չպատկանող)  - - - (64 113,6) 

    1   Սոցիալական հատուկ 

արտոնություններ (այլ 

դասերին չպատկանող)  - - - (64 113,6) 

      01 Վերաբնակիչների և փախստա-

կանների սոցիալական խնդիր-

ների լուծման միջոցառումներ  - - - (64 113,6) 

        ԼՂՀ կառավարության 

աշխատակազմ - - - (64 113,6) 

 

 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                              Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

2 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 767-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 15-Ի N 275 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ 

ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 

թվականի ապրիլի 15-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

տարածքում ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» N 

275 որոշմամբ հաստատված կարգում կատարել հետևյալ լրացումը և 

փոփոխությունները՝ 

1) 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետում «ավտոբուսի» բառից հետո լրացնել «կամ 

ավտոտաղավարի» բառերով. 

2) 12-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«12. Երթուղային տաքսու ռեժիմով կազմակերպվում են ներքաղաքային և 

մերձքաղաքային այն երթուղիները, որոնք ելնելով ճանապարհային ցանցի 

ցածր թողունակությունից, երթևեկության անվտանգությունից և (կամ) 

ուղևորահոսքի ուսումնասիրման արդյունքներից հնարավոր չէ կազմակերպել 

ավելի բարձր դասի ավտոբուսներով:».  

3) 17-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«17. Ուղևորների նստեցումն ու իջեցումը թույլատրվում է չվացուցակով 

սահմանված կանգառներում, իսկ երթուղային տաքսու ռեժիմով կազմակերպ-

վող երթուղիներում իջեցումը` ճանապարհի թույլատրելի տեղերում` ըստ 

ուղևորների պահանջի:». 

4) 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«33. Երթուղային տաքսու ռեժիմով երթուղում աշխատող ավտոբուսը բացի 

սույն կարգի 30-րդ կետում նշված կահավորմանը պետք է ունենա նաև թափքի 

աջ կողային մասում շախմատաձև տարբերանշմամբ գծանշում և 

«Երթուղային տաքսի» գրառում:»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

  

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

2 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 768-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 15-Ի N 98 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ                             

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003  թվա-

կանի ապրիլի 15-ի ««Հանրապետական անասնաբուժական և սննդամթերքի 

փորձաքննությունների լաբորատորիա» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն ստեղծելու մասին» N 98 որոշման 5-րդ կետում «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սնն-

դամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը» բառերը փոխարինել 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարությանը» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

2 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 769-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 23-Ի N 332-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

   

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016 թվա-

կանի հունիսի 23-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի, 

Հադրութի, Մարտունու և Շահումյանի շրջանների գյուղատնտեսության 

զարգացման 2016 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» N 332-Ն որոշման 

հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1)  5-րդ կետի 3-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3) Ջրային համակարգերի, ինչպես նաև աղբյուրների, վերականգնում և 
արդիականացում. Ծրագրով նախատեսվում է համայնքներում ջրային 

համակարգերի, ինչպես նաև աղբյուրների, կառուցման, վերակառուցման, 

բարելավման և արոտների ջրարբիացման նպատակով համայնքներին 

հատկացնել ֆինանսական միջոցներ, ինչպես նաև ձեռք բերել տարբեր 

տրամագծի խողովակներ, համալրող կցամասեր, փականներ, կաթոցներ, 

ջրամբարման տարաներ, ցեմենտ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ՝ 16 447 000 

ՀՀ դրամ գումարի սահմաններում: Արդյունքում հնարավորություն կստեղծվի 

լիարժեք օգտագործել առկա գյուղատնտեսական նշանակության հողերը, 

բարձրացնել վարելահողերի ու բազմամյա տնկարկների ջրապահովվածու-

թյան մակարդակը: Միջոցառումները կարևոր նախադրյալներ կստեղծեն բան-

ջարաբոստանային և կերային կուլտուրաների մշակության և անասնաբու-

ծության զարգացման համար.». 

2) 6-րդ և 7-րդ կետերում «ջրային համակարգի արդիականացման» բառերը 

փոխարինել «ջրային համակարգերի, ինչպես նաև աղբյուրների վերականգն-

ման և արդիականացման» բառերով. 

3) N 1 աղյուսակի 3-րդ տողում «Ջրային համակարգի արդիականացում» 

բառերը փոխարինել «Ջրային համակարգերի, ինչպես նաև աղբյուրների 

վերականգնում և արդիականացում» բառերով. 

4) N 2 աղյուսակի 3-րդ և «ԸՆԴԱՄԵՆԸ» տողերը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

« 
3. Ջրային համակարգերի, ինչպես 

նաև աղբյուրների վերականգնում 

և արդիականացում 

16 447,0  200,0 16 247,0  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 68 124,9 5 780,0 35 597,0 24 747,9 2 000,0 

                                                                                                                         ». 

5) 4-րդ գլուխը շարադրել  հետևյալ խմբագրությամբ. 
 

«IV. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈԻՄԻՑ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 

10. Համապատասխան ներդրումներ կատարելու դեպքում սույն Ծրագրի 

իրականացումից ակնկալվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Ասկերանի, Հադրութի, Մարտունու ու Շահումյանի շրջաններում 



11 

 

գյուղատնտեսական ոլորտի զարգացման առաջընթաց, որն առաջիկա 

տարիներին կդրսևորվի հետևյալ արդյունքներով. 

1) պտղատու նոր այգիների հիմնադրումը նախադրյալներ կստեղծի համա-

պատասխան շրջաններում պտղաբուծության ճյուղի զարգացման համար: 

Հնարավորություններ կստեղծվեն ներմուծվող պտղատեսակների զգալի մասը 

փոխարինել տեղական մրցունակ  արտադրանքով, ինչպես նաև կխթանվի 

պտղի նկատմամբ ինքնաբավության մակարդակի բարձրացմանը: Արտադ-

րության ծավալների ավելացումը կնպաստի վերամշակման ճյուղի 

զարգացմանը: 

Իրականացվող ներդրումների հաշվին ձեռք կբերվեն և հողօգտագործող-

ներին անհատույց կտրամադրվեն տարբեր պտղատեսակի տնկիներ, որոնք 

պտղաբերության կանցնեն տնկման երրորդից չորրորդ տարում: Հիմնադրված 

այգիներից ակնկալվող համախառն բերքը, տվյալ տարում, կազմում է 570-865 

տոննա, իսկ լրիվ պտղաբերության հասնելուց հետո՝ 1160-1380 տոննա. 1 

տոննայի միջին արժեքը կազմում է 200 000-300 000 ՀՀ դրամ. 

2) կերային բազմամյա խոտաբույսերի մշակություն (կորնգանի սերմի 

տրամադրում). դրական ազդեցություն կունենա գյուղատնտեսական հողա-

տեսքերի բերրիության բարձրացման վրա: Այն, որպես ցանքաշրջանառության 

կարևոր օղակ, կնպաստի դաշտերի մոլախոտերից մաքրմանը, հողի 

կառուցվածքի բարելավմանը և ազոտով հարստացմանը, կբարձրանա նրանից 

հետո մշակվող կուլտուրաների բերքատվությունը: 

Նշված ցանքսերից հետագայում կապահովվի տարեկան միջինը 370-400 

տոննա համախառն բերք՝ տարվա կտրվածքով 1 տոննայի միջին արժեքը 

կազմում է 35 000 ՀՀ դրամ: Ստացված բերքը որպես անասնակեր օգտագործ-

ման դեպքում ակնկալվում է ստանալ միջին հաշվով 15 տոննա միս՝ կենդանի 

քաշով, որի ընդհանուր արժեքը, գործող գներով, կազմում է 15 000 000 ՀՀ 

դրամ. 

3) ջրային համակարգերի, ինչպես նաև աղբյուրների բարելավման շնորհիվ 

կավելանան ոռոգվող հողատարածքները, ինչը զգալիորեն կբարձրացնի 

վարելահողերի օգտագործման արդյունավետությունը, գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերի բերքատվությունը, կենդանիների մթերատվությունը և 

արտադրության ծավալները: 

Իրականացվող ներդրումների հաշվին ձեռք կբերվեն և հողօգտագործող-

ներին անհատույց կտրամադրվեն տարբեր տրամագծի խողովակներ, համալ-

րող կցամասեր, փականներ, կաթոցներ, ջրամբարման տարաներ, ցեմենտ և 

այլ անհրաժեշտ պարագաներ, կկառուցվեն, կվերակառուցվեն և 

կբարելավվեն ջրային համակարգեր, ինչպես նաև աղբյուրներ, կջրարբիացվեն 

արոտները. 

4) գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերումը կնպաստի ժամանակին և 

ագրոկանոններին համապատասխան մշակությանը, ինչպես նաև կհամալրի 

առկա գյուղատնտեսական տեխնիկայի պարկը. 

5) անասնագլխաքանակի ավելացման նպատակով ձեռք կբերվի 64 գլուխ 

խոշոր եղջերավոր անասուն և 154 գլուխ մանր եղջերավոր անասուն, որոնց 

բուծման արդյունքում հաջորդ տարուց սկսած կարտադրվի 5120 կիլոգրամ 

տավարի և 3697 կիլոգրամ ոչխարի միս՝ կենդանի քաշով, և 76 800 կիլոգրամ 

կաթ, դրանց ընդհանուր գումարը, գործող գներով, մեկ  տարում, կազմում է  20 

336 000 ՀՀ դրամ. 

6) մեղվաբուծության զարգացման նպատակով ձեռք կբերվի 30 մեղվափե-

թակ, որոնց բուծման արդյունքում տարեկան կստացվի միջին հաշվով 390 

կիլոգրամ մեղր՝ 1 170 000 ՀՀ դրամ.  

7) գյուղատնտեսության ոլորտի գործունեության արդյունքում կբարձրանա 

բնակչության զբաղվածության մակարդակը և կավելանան եկամուտները:»: 
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2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող տասներորդ  օրը: 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                      Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

2 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 770-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՁՎԻ ԵՎ ՁՎԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Ստանդարտացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 8-րդ և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածներին համապատասխան՝ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Հաստատել ձվի և ձվամթերքի տեխնիկական կանոնակարգը` 

համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

հաջորդող օրվանից վեց ամիս հետո: 

  

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի դեկտեմբերի 2-ի N 770-Ն որոշման 

 

ՁՎԻ ԵՎ ՁՎԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 
 

I. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ 
   

1. Ձվի և ձվամթերքի տեխնիկական կանոնակարգը (այսուհետ` տեխնիկական 

կանոնակարգ) տարածվում  է հետևյալ արտադրատեսակների վրա` 

1) կճեպով հավի ձվեր, թարմ կամ պաղեցված (այսուհետ` ձվեր). 

2) հավի ձվեր առանց կճեպի և ձվի դեղնուցներ, թարմ, չորացված, սառեցված կամ 

շաքարի ավելացումով կամ առանց շաքարի կամ այլ քաղցրացուցիչ նյութերի 

ավելացման (այսուհետ` ձվամթերք)` բացառությամբ պահածոյացվածի և եփածի: 

2. Սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանվում են կանոնակարգի 1-ին 

կետով սահմանված ձվի տեսակների և ձվամթերքի անվտանգությանը, դրանց արտա-

դրությանը, մակնշմանը, փաթեթավորմանը, պահմանը, փոխադրմանը, իրացմանը և 

օգտահանմանը ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև սպառողներին 

թյուրիմացության մեջ գցող գործոնների կանխարգելման նպատակով 

նույնականացման և համապատասխանության հավաստման ընթացակարգերը: 

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում իրացվող ձվերը և ձվամթերքը 

ենթակա են համապատասխանության պարտադիր հավաստման: 

4. Սույն տեխնիկական կանոնակարգը չի տարածվում գյուղացիական (ֆերմերա-

յին) տնտեսություններում արտադրվող անձնական կամ ընտանեկան օգտագործման 

համար նախատեսված, ինչպես նաև գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում 

իրացվող ձվերի վրա: 
  

II. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԸ 
  

5. Սույն տեխնիկական կանոնակարգում օգտագործվում են հետևյալ հասկացու-

թյունները՝ 

1) աղտոտված կճեպով ձվեր` ձվեր, որոնց կճեպի ընդհանուր մակերեսի մեկ 

ութերորդից ոչ ավելին ունի մակերևութային աղտոտվածություն կամ ընդհանուր 

առմամբ` մեկ տասնվեցերորդից ոչ ավելին ունի մի քանի մակերեսային աղտոտվածու-

թյուն: Երկու դեպքում աղտոտվածությունը չպետք է պարունակի արյունային ներխառ-

նուկներ, իսկ ձվի պարունակությունը պետք է լինի մաքուր. 

2) աղտոտված ձվեր` ձվեր, որոնք պարունակում են քիմիական, կենսաբանական, 

հանքային կամ օրգանական ծագման աղտոտիչներ. 

3) ամբողջական ձվեր առանց կճեպի (այսուհետ՝ մելանժ)` ջարդված կճեպով ձվերի 

ամբողջ պարունակությունից ստացված միասեռ մթերք. 

4) I տեսակի (սեղանի) ձվեր` ձվեր, որոնց պահպանման ժամկետը 0-20 աստիճան 

Ցելսիուս ջերմաստիճանում կազմում է 8-25 օր և ձվեր, որոնք պահվել են արտադրող 

կազմակերպությունում արդյունաբերական սառնարանների պայմաններում -2-0 

աստիճան Ցելսիուս ջերմաստիճանում` 90 օրվանից ոչ ավելի. 

5) «Էքստրա» տեսակի (դիետիկ) ձվեր` ձվեր, որոնց պահման ժամկետը  

5-20 աստիճան Ցելսիուս ջերմաստիճանում չի գերազանցում յոթ օրը. 

6) թարմ ձվեր` տեսակավորումից առաջ և հետո չլվացված կամ չոր եղանակով 

չմաքրված ձվեր, որոնք չեն ենթարկվել վերամշակման կամ չեն պաղեցվել արտադրող 

կազմակերպության այն տարածքներում, որոնցում օդի ջերմաստիճանը չի 

գերազանցում 5 աստիճան Ցելսիուս ցուցանիշը և որոնք հավաքվում են ամեն օր. 

7) լվացված ձվեր` ձվեր, որոնք մշակվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան առողջապահության նախարարության կողմից թույլատրված լվացող և ախտա-

հանիչ միջոցներով` անասնաբուժասանիտարական և սանիտարահիգիենիկ կանոն-

ներին ու նորմերին համապատասխան. 

8) հեղուկ ձվամթերք` ջարդումից և կճեպի անջատումից հետո ստացված, դեղնուց 

ու սպիտակուց պարունակող միասեռ ձվամթերք. 
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9) ձվեր` կճեպով ձվեր, չջարդած, հում, որոնք պիտանի են մարդու կողմից անմի-

ջական սպառման և ձվամթերքի կամ այլ սննդամթերքի արտադրությունում 

օգտագործման համար. 

10) ձվերի խմբաքանակ (այսուհետ՝ խմբաքանակ)` տվյալ տնտեսությունում 

միևնույն պայմաններում պահվող, կերակրվող և միևնույն բուժիչ կամ կանխարգելիչ 

միջոցների ենթարկված հավերից ստացված միևնույն պիտանիության, կամ 

փաթեթավորման ժամկետով, տեսակավորման ժամանակ` միևնույն քաշի, տեսակի, 

որակի ձվեր, որոնք բեռնվում են միևնույն փոխադրամիջոցի մեջ, ուղեկցվում են մեկ 

ապրանքաուղեկից փաստաթղթով և միաժամանակ ենթարկվում են լաբորատոր 

հսկողության. 

11) ձվի դեղնուց` ջարդված ձվերի պարունակությունից դեղնուցի անջատման 

ժամանակ ստացված միասեռ ձվամթերք. 

12) ձվի սպիտակուց` ջարդված ձվերի պարունակությունից սպիտակուցի 

անջատման ժամանակ ստացված միասեռ ձվամթերք. 

13) ճաքած ձվեր` վնասված կճեպով և ամբողջական ենթակճեպային թաղանթով 

ձվեր. 

14) չոր ձվամթերք` ձվամթերք, որը պատրաստվում է հեղուկ ձվամթերքի 

չորացման եղանակով` մինչև փոշիանման կամ գրանուլացված մթերքի ստացումը. 

15) պաղեցված ձվեր` 0-5 աստիճան Ցելսիուս ջերմաստիճանային պայմաններ 

ունեցող սենյակներում պաղեցված ձվեր. 

16) պաստերիզացված ձվամթերք` ջերմային մշակման տեխնոլոգիական գործըն-

թացի արդյունքում մշակվող ձվամթերքում ախտածին մանրէների բջիջների ոչ 

պակաս, քան 99 տոկոսով ոչնչացումից ստացված ձվամթերք. 

17) ջարդված ձվեր` ձվեր, որոնք ունեն կճեպի վնասվածքներ և ենթակճեպային 

թաղանթի պատռվածքներ. 

18) սառեցված ձվամթերք` հեղուկ ձվամթերքի սառեցման եղանակով (ներառյալ 

խորը սառեցում) և սառեցված վիճակում պահպանվող ձվամթերք: 

6. Սույն տեխնիկական կանոնակարգում կիրառված են հետևյալ հապավումները` 

1) ՄԱՖԱՄ` մեզոֆիլային աերոբ և ֆակուլտատիվ անաերոբ մանրէներ. 

2) ԱՑԽՄ` աղիքային ցուպիկի խմբի մանրէներ. 

3) ԳԱՄ` գաղութ առաջացնող միավորներ: 
  

III. ՁՎԵՐԻ ԵՎ ՁՎԱՄԹԵՐՔԻ ՇՈՒԿԱՅԱՀԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
  

7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում արտադրվող, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության տարածք ներմուծվող և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության տարածքում իրացվող ձվերը կամ ձվամթերքը պետք է համա-

պատասխանեն սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներին և 

ուղեկցվեն դրանց անվտանգությունը և հետագծելիությունը հիմնավորող փաստաթղ-

թերով (անասնաբուժական և (կամ) համապատասխանության սերտիֆիկատ, 

անասնաբուժական տեղեկանք, ապրանքաուղեկից փաստաթղթեր): Սույն տեխնիկա-

կան կանոնակարգի պահանջներին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 

շրջանառվող ձվերի համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

մատուցվում է սպառողներին մակնշման և անվտանգությունը հավաստող 

փաստաթղթերի տրամադրման միջոցով: 

8. Չեն թույլատրվում իրացման այն ձվերը և ձվամթերքը, որոնք` 

1) չեն համապատասխանում սույն տեխնիկական կանոնակարգի 5-րդ և 6-րդ 

գլուխներում սահմանված պահանջներին. 

2) չեն ուղեկցվում անվտանգությունը և ծագումը հավաստող փաստաթղթերով. 

3) ունեն լրացած կամ անհայտ պիտանիության ժամկետներ. 

4) չունեն մակնշվածք արտադրանքի յուրաքանչյուր միավորի (չփաթեթավորված 

ձվի համար) վրա կամ սպառողական տարայի, պիտակի, մանեկապիտակի, թերթ-

ներդրակի և (կամ) ուղեկցող փաստաթղթերի մեջ (փաթեթավորված արտադրանքի 

համար) բացակայում է տեղեկատվությունը. 

5) ունեն խախտված կամ վնասված փաթեթվածքներ (փաթեթավորված արտա-

դրանքի համար): 
   

IV. ՁՎԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 
  

9. Ըստ օգտագործման ձվերը դասակարգվում են երկու դասի` 
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1) Ա դասի կամ թարմ ձվեր, որոնք նախատեսված են մարդու կողմից անմիջական 

սպառման համար: Այս դասի ձվերն իրենց հերթին ստորաբաժանվում են երկու 

տեսակի` «Էքստրա» և 1-ին տեսակի. 

2) Բ դասի ձվեր, որոնք օգտագործում են սննդի կամ ոչ պարենային ապրանքների 

արտադրությունում: 

10. Կախված քաշից ձվերը տեսակավորվում են շատ խոշոր, խոշոր, միջակ, մանր և 

շատ մանր կարգերի, որոնք համապատասխանաբար նշանակում են XL, L, M, S և SS 

լատիներեն այբուբենի տառերով: 
  

V. ՁՎԵՐԻ ԵՎ ՁՎԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԸ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
  

11. Բոլոր այն հավանական ռիսկային գործոնները, որոնց արդյունքում ձուն և 

ձվային մթերքները կարող են ունենալ բացասական ազդեցություն` մարդու 

առողջության և շրջակա միջավայրի վրա բաժանվում են հետևյալ խմբերի` 

1) մանրէաբանական ցուցանիշներ. 

2) թունավոր տարրեր, պեստիցիդներ, ռադիոնուկլիդներ և վերջիններիս 

մնացորդներ. 

3) թռչնաբուծության մեջ օգտագործվող անասնաբուժական դեղամիջոցների 

մնացորդային քանակներ. 

4) արտադրանքի վերամշակման միջոցներ՝ քիմիական նյութերով, իոնացնող և 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով. 

5) արգելված սննդային հավելումների, բուրավետ նյութերի, օժանդակող տեխնոլո-

գիական միջոցների, ինչպես նաև գենային ինժեներիայի արտադրանքի առկայություն. 

6) օտար ներառումներ և խառնուրդներ: 

12. Ձվերը պետք է ստացվեն գյուղատնտեսական կենդանիների ու թռչունների 

վարակիչ հիվանդություններից զերծ տնտեսություններից: 

13. Ձվերի արտադրության համար բուծվող թռչունները պետք է ենթարկվեն 

անասնաբուժական զննման: Չեն թույլատրվում իրացման այն թռչուններից ստացված 

ձվերը, որոնց նկատմամբ բուժիչ կամ կանխարգելիչ նպատակով կիրառվել են 

անասնաբուժական դեղամիջոցներ` մինչև դրանց թռչնի օրգանիզմից հեռացման 

ժամկետի ավարտը, ինչպես նաև բուծման ընթացքում օգտագործվել են արգելված 

անասնաբուժական դեղամիջոցներ: 

14. Ձվերի կճեպը պետք է լինի մաքուր, առանց վնասվածքների, արյան ու թռչնի 

արտազատուկի հետքերի և բծերի: Աղտոտված կճեպով ձվերը ենթակա են թռչնաբու-

ծարանում լվացման` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  առողջապահության 

նախարարության կողմից թույլատրված լվացող և ախտահանիչ միջոցներով: Լվացված 

ձվերը պետք է տեսակավորվեն առանձին: 

15. Ձվերը չպետք է ունենան անորակության ու փչացման հստակ արտահայտված 

նշաններ: Արգելվում է ձվի և ձվամթերքի մշակումը քիմիական նյութերով, իոնացնող և 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով: 

16. Տեխնոլոգիական գործընթացի բոլոր փուլերում ձվամթերքը պետք է պաշտպան-

ված լինի բոլոր տեսակի կողմնակի նյութերի և խառնուկների ներթափանցումից: 

Պատրաստի արտադրանքում չեն թույլատրվում կողմնակի ներխառնուկներ (ապակի, 

մետաղ, կճեպի մասնիկներ), արյան հետքեր, ինչպես նաև ձվերի ու սարքավորումների 

մշակման տեխնոլոգիական միջոցների մնացորդային քանակություններ: 

17. Ձվերի և ձվամթերքի մեջ մանրէաբանական ցուցանիշները չպետք է գերազան-

ցեն N 1 աղյուսակում, թունավոր տարրերի (կապար, կադմիում, սնդիկ, արսեն) և 

ռադիոնուկլիդների պարունակությունները ձվերի և հեղուկ ձվամթերքի մեջ`  

N 2 աղյուսակում, իսկ չոր ձվամթերքի մեջ` N 3 աղյուսակում նշված թույլատրելի 

մակարդակների ցուցանիշները: 

 

                                                                                                 Աղյուսակ N 1 

 

 

Մթերքի 

անվանումը 

 

 

ՄԱՖԱՄ 

ԳԱՄ/գ. 

ոչ ավելի 

Մթերքի զանգվածը, որում չի 

թույլատրվում, (գ) 

 

 

Ծանոթություն ԱՑԽՄ 

(կոլիձ-

ևեր) 

Ոսկեգույն 

ստաֆիլո-

կոկ 

(S. aսreսs) 

Պրոտեուս 

(Prօteսs) 

խմբի 

մանրէներ 

Ախտածին, 

այդ թվում` 

սալմոնելներ 

Ձվեր Ա 1x102 0,1 -- -- 125* Չի թույլատրվում 
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                                                                                                 Աղյուսակ N 2 

 

Աղյուսակ N 3 
Մթերքի 

անվանումը 
Ցուցանիշները 

Թույլատրելի 

մակարդակներ, մգ/կգ, ոչ ավելի 
Ծանոթություն 

Ձվամթերք` չոր 

(ձվի փոշի) 

  

կապար 3 

արսեն 0.6 

կադմիում 0,1 

սնդիկ 0,1 

Ռադիոնուկլիդներ 

Ցեզիում-137 80 Բկ/կգ 

Ստրոնցիում-90 50 Բկ/կգ 

 

18. Ձվերի և ձվամթերքի մեջ հակաբիոտիկների, սուլֆանիլամիդների և անասնա-

բուժական այլ դեղամիջոցների պարունակությունը չպետք է գերազանցի Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 2-ի N 

770-Ն որոշմամբ սահմանված թույլատրելի քանակները, հակակոկցիդիոզային դեղա-

միջոցների պարունակությունը` N 4, իսկ պեստիցիդների մնացորդային քանակները` 

N 5 աղյուսակներում տրված մնացորդային քանակները: 

 
Աղյուսակ N 4 

Մթերքի 

անվանումը 

Ցուցանիշները Թույլատրելի 

մակարդակը, մգ/կգ 

Ծանոթություն 

Ձվեր Ա և Բ դասերի, 

ձվամթերք 

Դիկլազուրիլ 2  

 Նիկարբազին 100 Որպես N,N'-բիս  

(4-նիտրոֆենիլ) միզանյութ 

 Ամպրոլիում 1000  

 Ռոբենիդին 25 Ռոբենիդինի հիդրոքլորիդ 

դասի 

«Էքստրա» 

տեսակի 

(դիետիկ) 

 25գ զանգված ունե-

ցող 5 նմուշում: 

Հետազոտությունը 

կատարում են ձվի 

դեղնուցի նկատ-

մամբ: 

Ձվեր Ա 

դասի 

I տեսակի 

(սեղանի) 

5x103 0,01 -- -- 125* 

Չի թույլատրվում 

 25գ զանգված ունե-

ցող 5 նմուշում: 

Հետազոտությունը 

կատարում են ձվի 

դեղնուցի նկատ-

մամբ: 

Ձվամթերք 

հեղուկ, սա-

ռեցված, մե-

լանժ, սպի-

տակուց, 

դեղնուց 

1x105 0,1 1,0 1,0 25 

 

Ձվամթերք` 

չոր (ձվի 

փոշի) 

5x104 0,1 1,0 1,0 25 

 

Մթերքի անվանումը Ցուցանիշները Թույլատրելի մակարդակներ, 

մգ/կգ, ոչ ավելի 

Ծանո-

թություն 

Ա դասի ձվեր («Էքստրա» 

և 1-ին տեսակի), ձվամ-

թերք հեղուկ 

Թունավոր տարրեր  

կապար 0,3 

արսեն 0.1 

կադմիում 0,01 

սնդիկ 0,02 

Ռադիոնուկլիդներ 

Ցեզիում-137 80 Բկ/կգ 

Ստրոնցիում-90 50 Բկ/կգ 
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 Նարազին 2  

 Մադուրոմիցին 2  

 Սալինոմիցին 3 Սալինոմիցինի 

հիդրոկարբոնատ 

 Հալոֆուգինոն 6  

 Դեկոկվինաթ 20  

 
Աղյուսակ N 5 

Մթերքի անվանումը Ցուցանիշները 
Թույլատրելի  

մակարդակը, մգ/կգ 
Ծանոթություն 

Ձվեր Ա և Բ դասերի, 

ձվամթերք 

Հեքսաքլորցիկլոհեքսան 

և դրա ածանցյալները 

0,1  

 ԴԴՏ և դրա մետաբոլթլները 0,1  

 Դիոքսիններ 0,000003 Ճարպի 

հաշվարկով 

 
19. Ձվերի մեջ կաթնաթթվի պարունակությունը չպետք է գերազանցի 1 գրամը 

կիլոգրամում` չոր նյութի հաշվարկով: 

20. Ձվերի և ձվամթերքի մեջ ռադիոնուկլիդների, անասնաբուժական դեղամիջոց-

ների և պեստիցիդների պարունակության նկատմամբ հսկողության պարբերականու-

թյունը սահմանվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016 

թվականի դեկտեմբերի 2-ի N 770-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով: 
  

VI. ՁՎԵՐԻ ԵՎ ՁՎԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
  

21. Թռչնաբուծական տնտեսություններում հավերի կերակրման համար 

օգտագործվող կերը պետք է համապատասխանի «Կերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված պահանջներին: 

22. Արգելվում է գենետիկորեն ձևափոխված հավերից ստացված ձվերը դասել 

որպես «Էքստրա» տեսակի, իսկ դրանցից ստացված ձվամթերքի մակնշումը պետք է 

պարունակի տեղեկատվություն` գենետիկորեն ձևափոխված լինելու մասին: 

23. Թռչնաբուծական տնտեսություններում ձվերը տեսակավորում են հավերի 

ածելուց հետո մեկ օրվա ընթացքում: 

24. Ձվամթերք արտադրող ձեռնարկությունների ներարտադրական տարածքների 

հատակագծումը և սարքավորումներով հագեցվածությունը պետք է ապահովի 

հետևյալ գործողությունների առանձնացումը` 

1) աղտոտված ձվերի լվացումը, չորացումը և ախտահանումը, եթե հաստատության 

կողմից իրականացվում են նման գործողություններ. 

2) ձվերի ջարդումը, դրանց պարունակության հավաքումը և կճեպի մասերի, 

ենթակճեպային թաղանթի հեռացումը: 

25. Ձվամթերք արտադրող կազմակերպությունում որպես հումք պետք է 

օգտագործվեն միայն մաքուր և չոր ձվերը, որոնք անհրաժեշտ է ջարդել` ապահովելով 

ախտոտումը նվազագույնի հասցնելու պայմաններ: Ճաքած ձվերը պետք է 

հնարավորինս արագ ենթարկվեն մշակման: 

26. Ջարդելուց հետո հեղուկ ձվամթերքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում պետք 

է ենթարկվի մանրակրկիտ վերամշակման` մանրէաբանական ռիսկերը բացառելու 

կամ մինչև թույլատրելի սահմանը նվազեցնելու համար: 

27. Մշակված ձվամթերքում ձվերի կճեպի մնացորդների, ձվի թաղանթի և ցան-

կացած այլ մասնիկների քանակը չպետք է գերազանցի ձվամթերքի 100 միլիգրամը 

կիլոգրամումֈ 

28. Եթե վերամշակումը չի իրականացվելու ձվի ջարդելուց անմիջապես հետո, 

ապա հեղուկ ձվամթերքը պետք է պահվի սառեցված վիճակում կամ 40 աստիճան 

Ցելսիուսը չգերազանցող ջերմաստիճանի պայմաններում, բայց ոչ ավելի, քան 48 

ժամը: 

29. Ձվերի մշակման և ձվամթերքի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթաց-

ները պետք է իրականացվեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավա-

րության 2007 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 517 որոշմամբ սահմանված կարգով 

հաստատված տեխնոլոգիական հրահանգների պահանջներին համապատասխան: 
  

VII. ՁՎԵՐԻ ԵՎ ՁՎԱՄԹԵՐՔԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒ  
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ՄԱԿՆՇՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
 

30. Ձվերի և ձվամթերքի տարաներին, փաթեթավորող նյութերին ներկայացվող 

պահանջները պետք է համապատասխանեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 542 և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 15-ի N 498 որոշումներով 

սահմանված պահանջներին: 

31. Ձվերը փաթեթավորվում են առանձին` ըստ տեսակների և կարգերի: 

32. Ձվերի տարան, փաթեթավորող նյութերը (գոգավոր միջադիրները) և ամրացվող 

միջոցները պետք է լինեն մաքուր, չոր, առանց կողմնակի հոտերի և մեխանիկական 

վնասվածքների, պահման և փոխադրման ընթացքում ապահովեն ձվի կճեպի 

ամբողջականությունը, որակը, ապրանքային տեսքը և անվտանգությունը: 

33. Ձվերի և ձվամթերքի մակնշման նյութերը և միջոցները չպետք է ազդեն մթերքի 

անվտանգության և որակի վրա: Մակնշումը պետք է լինի հայերենով կամ հայերեն և 

այլ լեզուներով` ըստ մատակարարման պայմանագրի, պարզ, հստակ ու ընթեռնելի, 

իսկ տառերի ու թվերի բարձրությունը պետք է լինի 3 միլիմետրից ոչ պակաս: 

34. Չփաթեթավորված ձվերի կամ ստվարաթղթե պալարային տուփերում և միջա-

դիրներում տեղադրված ձվի յուրաքանչյուր միավորի վրա պետք է նշվի արտադրողի 

անվանումը կամ ապրանքային նշանը, տեսակը, սույն տեխնիկական կանոնակարգի N 

7 աղյուսակում սահմանված քաշային կարգին համապատասխանող ծածկագիրը, 

տեսակավորման ամսաթիվը և պիտանիության ժամկետը: 

35. Ձվերի և ձվամթերքի սպառողական տարայի յուրաքանչյուր միավորի մակն-

շումը պետք է ներառի` 

1) արտադրող, փաթեթավորող, արտահանող, ներմուծող կազմակերպության 

անվանումը և գտնվելու վայրը. 

2) արտադրողի ապրանքային նշանը (առկայության դեպքում). 

3) ձվի կամ ձվամթերքի անվանումը` ներառյալ թռչնի տեսակը. 

4) ձվերի տեսակը և կարգը (կարգին համապատասխանող ծածկագիրը). 

5) ձվերի քանակը մեկ փաթեթվածքում. 

6) արտադրության ամսաթիվը, պիտանիության ժամկետը և պահման 

պայմանները. 

7) ձվերի տեսակավորման ամսաթիվը. 

8) տեղեկություն համապատասխանության հավաստման մասին: 

36. Ձվամթերքի մակնշումը լրացուցիչ պարունակում է նաև` 

1) ֆիզիկական վիճակի մասին տվյալներ (հեղուկ, չոր, սառեցված, պաստերի-

զացված և այլն). 

2) օգտագործման վերաբերյալ հատուկ ցուցումներ: 

37. Պիտակը պետք է տեղադրվի սպառողական տարայի այն մասում, որ տարայի 

բացման ժամանակ չառաջացնի դրա ամբողջականության խախտում: Չի 

թույլատրվում գիտականորեն չհիմնավորված բնույթ ունեցող տեղեկատվության 

տեղադրումը սպառողական տարայի վրա զետեղված մակնշվածքում: 

38. Ձվերի և ձվամթերքի փոխադրական տարայի վրա պետք է կատարվեն զգուշաց-

նող նշումներ` օրինակ` «Պաշտպանել տեղումներից», «Փխրուն է», «Շուտ փչացող բեռ»: 
 

VIII. ՁՎԵՐԻ ԵՎ ՁՎԱՄԹԵՐՔԻ ՊԱՀՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆԸ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
 

39. Չի թույլատրվում սուր հոտավետ նյութերի հետ համատեղ կամ 

հարևանությամբ ձվերի և ձվամթերքի պահումը: Պահման գործընթացն 

իրականացվում է արտադրանքի անվտանգության և որակական ցուցանիշների 

պահպանումն ապահովող ջերմաստիճանի և օդի հարաբերական խոնավության 

պայմաններում: 

40. Օդի ջերմաստիճանի 0-20 աստիճան Ցելսիուս և 85-88 տոկոս հարաբերական 

խոնավության պայմաններում Ա դասի «Էքստրա» տեսակի ձվերը պահում են յոթ 

օրվանից, Ա դասի 1-ին տեսակի ձվերը` 25 օրվանից, իսկ լվացված ձվերը` 12 օրվանից 

ոչ ավելի: Բ դասի ձվերը պետք է պահել 5-20 աստիճան Ցելսիուս օդի ջերմաստիճանի 

պայմաններում, իսկ այս դասի ճաքած ձվերը թույլատրվում է օգտագործել սննդի կամ 

ոչ պարենային ապրանքների արտադրությունում` 0-5 աստիճան Ցելսիուս ջերմաս-

տիճանում պահելու դեպքում: 
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41. Ձվերի և ձվամթերքի պահման ու փոխադրման գործընթացների ժամանակ 

պետք է ապահովել անփոփոխ ջերմաստիճանային պայմաններ, որոնք 

առավելագույնս կնպաստեն արտադրանքի հիգիենիկ հատկությունների 

պահպանմանը: Ձվերի փոխադրման ժամանակ ջերմաստիճանային ռեժիմի 

պահպանման նկատմամբ պետք է իրականացվի հսկողություն: 

42. Արգելվում է ապասառեցված կամ ձնային և սառցային զանգվածով ծածկված 

փաթեթավորված ձվերի առաքումը: 

43. Փոխադրական տարան (ստվարաթղթե և պլաստմասե արկղերը) և փոխադրա-

միջոցները, որոնք նախատեսված են ձվերի և ձվամթերքի փոխադրման համար, պետք 

է ապահովեն դրանց պահպանումը և պաշտպանեն շրջակա միջավայրի անբարեն-

պաստ ֆիզիկական ազդեցություններից (մթնոլորտային տեղումներ, արևի ուղիղ 

ճառագայթներ և այլն): 

44. Յուրաքանչյուր փոխադրումից հետո փոխադրական տարան ու փոխադրամի-

ջոցները պետք է ենթարկվեն սանիտարական մշակման (լվացման և ախտահանման): 
  

IX. ՁՎԵՐԻ ԵՎ ՁՎԱՄԹԵՐՔԻ ԻՍԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

45. Արտադրողը պետք է ապահովի ձվերի և ձվամթերքի իսկությունը` կեղծված 

ձվերի արտադրությունը և շրջանառությունը սպառողական շուկայում կանխելու 

համար: 

46. Ձվերի և ձվամթերքի իսկությունն ապահովվում է «Սննդամթերքի անվտան-

գության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված 

փաստաթղթերով, սույն տեխնիկական կանոնակարգի 29-րդ կետում նշված 

իրավական ակտին համապատասխանող ձվերի և ձվամթերքի արտադրության 

տեխնոլոգիական հրահանգով և սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված 

պահանջներին համապատասխանությամբ: 

47. Ձվերի և ձվամթերքի հետագծելիությունը պետք է ապահովվի արտադրանքի 

տվյալ խմբաքանակի շրջանառության բոլոր փուլերում` նախնական արտադրու-

թյունից մինչև սպառումը, փաստաթղթային նույնականացմամբ: 
  

X. ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԱՆՎԱԾ ՁՎԵՐԻ ԵՎ ՁՎԱՄԹԵՐՔԻ 

ՀԵՏԿԱՆՉՈՒՄԸ, ՕԳՏԱՀԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄԸ 
  

48. Սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված ձվերի պիտանիության 

ժամկետները լրանալուց հետո «Էքստրա» տեսակի ձվերն իրացման համար 

ինքնաբերաբար վերակարգավորվում են առաջին տեսակի: Առաջին տեսակի ձվերը, 

պիտանիության ժամկետները լրանալուց հետո, ենթակա են օգտահանման կամ 

ոչնչացման: 

49. Սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված անվտանգության պահանջ-

ներին չհամապատասխանող ձվերը և ձվամթերքը ենթակա են շուկայից հետկանչման, 

օգտահանման կամ ոչնչացման` «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 18-ի N 510-Ն որոշմամբ սահմանված 

կարգով: 
  

XI. ՁՎԵՐԻ ԵՎ ՁՎԱՄԹԵՐՔԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ 
  

50. Ձվերի և ձվամթերքի նույնականացումն իրականացվում է դրանց 

արտադրության, վերամշակման, պահման, փոխադրման և իրացման փուլերում: 

51. Նույնականացումն իրականացնում են` 

1) սերտիֆիկացման մարմինները` համապատասխանության հավաստման 

ժամանակ. 

2) պետական վերահսկողության մարմինները` վերահսկողություն 

իրականացնելու ընթացքում. 

3) այլ մարմինները և կազմակերպությունները` նախաձեռնության կարգով ձվերի և 

ձվամթերքի վերաբերյալ տրամադրված տեղեկատվության համապատասխանությունը 

հավաստելու անհրաժեշտության դեպքում: 

52. Նույնականացման համար կիրառվում են ձվերի և ձվամթերքի փաստաթղթային 

փորձաքննության և լաբորատոր փորձարկման եղանակները: 

53. Փաստաթղթային փորձաքննության եղանակով նույնականացում իրականաց-

նելու դեպքում պետք է ստուգվեն չփաթեթավորված ձվերի յուրաքանչյուր միավորի, 
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իսկ փաթեթավորված ձվերի և ձվամթերքի դեպքում` փաթեթվածքի կամ 

սպառողական և փոխադրական տարաների վրա անմիջապես կամ դրանց 

պիտակների վրա նշված մակնշվածքի բովանդակության համապատասխանությունն 

ապրանքաուղեկից փաստաթղթերում ներկայացված տեղեկատվությանը: 

54. Լաբորատոր փորձարկման եղանակով նույնականացման դեպքում կատարվում 

է` 

1) ձվերի տեսակի և ձվամթերքի նույնականացում. 

2) ձվերի` ըստ կարգերի նույնականացում: 

55. Ըստ տեսակի ձվերի նույնականացման ցուցանիշները սահմանված են N 6 

աղյուսակում` 
                                                                                          Աղյուսակ N 6 

 

56. Նույնականացման համար անհրաժեշտ ձվերի առանձին քաշային կարգերի 

ցուցանիշները սահմանված են N 7 աղյուսակում` 

 
                                                                                                  Աղյուսակ N 7 

Քաշի 

ծածկագիրը 
Կարգը Մեկ ձվի քաշը, գ 

100 ձվի քաշը 

կգ, ոչ պակաս 

360 ձվի քաշը կգ,  

ոչ պակաս 

03 Շատ խոշոր (XL) ≥ 73 7,3 26,64 

02 Խոշոր (L) ≥ 63 և < 73 6,3 23,04 

01 Միջակ (M) ≥ 53 և < 63 5,3 19,44 

0 Մանր (S) ≥ 44 և < 53  

00 Շատ մանր (SS) ≤ 44 Նվազագույն սահմանը բացակայում է 

 
57. Ձվերի և ձվամթերքի կեղծման վերաբերյալ հիմքերի առկայության դեպքում 

պետք է իրականացնել փաստաթղթային փորձաքննություն և լաբորատոր 

փորձարկում սույն տեխնիկական կանոնակարգով տվյալ տեսակի ձվերի համար 

սահմանված պահանջներին համապատասխան: 

58. Ձվերի և ձվամթերքի նույնականացման արդյունքների վերաբերյալ կազմվում է 

արձանագրություն, որը պետք է ներառի` 

1) անվանումը. 

2) արտադրողի (մատակարարի) մասին տեղեկատվությունը. 

3) արտադրության, տեսակավորման ամսաթիվը և պիտանիության ժամկետը. 

Մթերքի 

տեսակը, 

դասը 

Բնութագիրը 

Օդախցիկը և 

դրա 

բարձրությունը 

Դեղնուցը Սպիտակուցը 
Կեղևի 

վիճակը 

Ա դասի 

«Էքստրա» 

տեսակի 

(դիետիկ) 

Անշարժ, 

բարձրությունը 

4մմ-ից ոչ ավելի 

Կայուն, հազիվ նշմարելի, 

անտեսանելի եզրագծե-

րով, գրավում է կենտրո-

նական դիրք և չի տեղա-

շարժվում, դեղնուցի 

թաղանթը պինդ և 

ամբողջական 

Խիտ, կազմում է 

մեկ ամբողջա-

կանություն,  

զբաղեցնում է 

ձվի պարունա-

կության մեծ 

մասը 

Ծածկաշերտն 

առկա է, որի 

շնորհիվ 

կեղևը 

ստանում է 

փայլուն տեսք 

Ա դասի I 

տեսակի  

(սեղանի) 

Անշարժ (թույլա-

տրվում է որոշ 

շարժունություն), 

բարձրությունը 

7մմ-ից ոչ ավելի, 

սառնարանում 

պահվող ձվերի 

համար` 9մմ-ից  

ոչ ավելի 

Կայուն, քիչ նշմարելի, 

կարող է թեթևակի տեղա-

շարժվել, թույլատրվում է 

ոչ մեծ տեղաշարժ 

կենտրոնական դիրքից, 

դեղնուցի թաղանթը թույլ 

է և կարող է պատռվել ձվի 

պարունակությունը 

դատարկելու ժամանակ 

Խիտ, բաց 

գույնի, 

թափանցիկ, 

կարող է 

կազմված 

լինել 

առանձին 

մասերից 

Ծածկաշերտը 

կարող է 

բացակայել 

կամ լինել 

ամբողջակա-

նության 

խախտումով 

Բ դասի 

Թույլատրվում է 

շարժունություն 

մինչև ձվի 

երկարության  

կեսի չափով, 

բարձրությունը` 

9մմ-ից ոչ ավելի 

Տեսանելի, քիչ սեղմված, 

շարժուն 

Կիսաթա-

փանցիկ 

Նորմալ տես-

քով, չվնաս-

ված, թույլա-

տրվում է քիչ 

կեղտոտվա-

ծություն և 

աննշան 

ձևափոխում 
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4) փորձարկման արդյունքները (դրանց իրականացման դեպքում), այդ թվում` 

զգայորոշման ցուցանիշները. 

5) փաթեթավորման մասին տեղեկատվությունը, այդ թվում` սպառողական տարա-

յի ծավալը (զանգվածը) և փոխադրման տարայում սպառողական տարաների քանակը. 

6) ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթի կամ մատակարարման պայմանա-

գրի նշագիրը (անվանումը). 

7) խմբաքանակի համարը. 

8) նույնականացման արդյունքների հիման վրա կազմված եզրակացությունը: 
 

XII. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՍՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ 
 

59. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին ձվերի և ձվամթերքի 

արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացների համապատասխանությունը 

հավաստելու համար արտադրողը, մատակարարը կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը 

պետք է ունենա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 

թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 523 որոշմամբ սահմանված 2հ, 3հ հայտարարագրման 

սխեմաներից որևէ մեկով հավաստված համապատասխանության հայտարարագիր 

կամ 2ս, 3ս, 4ս կամ 5ս սխեմաներից որևէ մեկով հավաստված համապատասխա-

նության սերտիֆիկատ: 
 

XIII. ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

60. Սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջների համապա-

տասխանության և անվտանգության նկատմամբ պետական վերահսկողությունն 

իրականացվում է օրենքով սահմանված կարգով: 

 

 

 

  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                            Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

2 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 771-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ 

ՏԱՐԱԾՔ ԱՐՏԱՀԱՆՎՈՂ՝ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԹԵՐՔՈՒՄ 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ 

ՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 

ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ  

ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

   

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի              

13-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Սահմանել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից Եվրոպական 

միության տարածք արտահանվող՝ կենդանական ծագում ունեցող մթերքում 

անասնաբուժական դեղամիջոցների մնացորդային առավելագույն քանակները` 

համաձայն N 1 հավելվածի: 

   2. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից Եվրոպական 

միության տարածք արտահանվող՝ կենդանական ծագում ունեցող մթերքում 

մնացորդային նյութերի նկատմամբ հսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ 

նմուշառման կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի: 

  3. Կենդանական ծագում ունեցող մթերքում անասնաբուժական 

դեղամիջոցների մնացորդային առավելագույն քանակների գերազանցումը համարել 

վտանգավոր մարդու կյանքի և առողջության համար: 

4. Սահմանել, որ սույն որոշման դրույթները չեն տարածվում կենդանիների 

վարակիչ հիվանդությունների յուրահատուկ իմունականխարգելման, բուժման կամ 

ախտորոշման նպատակով օգտագործվող անասնաբուժական կենսապատրաստուկ-

ների կամ դրանց կենսաբանական բաղադրամասերի վրա: 

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

  

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                          Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի  N 771-Ն  որոշման 

  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ  

ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔ ԱՐՏԱՀԱՆՎՈՂ՝ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ  

ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԹԵՐՔՈՒՄ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՔԱՆԱԿՆԵՐԸ 

  

1. Հակավարակային նյութեր 

 Անասնա-

բուժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանա-

կան ակտիվ 

նյութը) 

Մնացորդային առա-

վելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ 

նյութի բացահայտ-

ման լաբորատոր 

մեթոդի զգայու-

նության կամ 

օրգանիզմում 

բնական առկա-

յության հայտնա-

բերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և կենդա-

նական ծագում    

ունեցող մթերք 

Այլ նշումներ 

Սուլֆոնա-

միդների 

խմբին 

պատկանող 

բոլոր 

նյութերը 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

բոլոր մթերատու 

կենդանատեսակ-

ների և ձկների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

Ձկնամթերքի համար մկաններում 

առավելագույն մնացորդային քանա-

կը վերաբերում է մկան և մաշկ բնա-

կան համամասնությանը: Ճարպում, 

լյարդում և երիկամներում մնացոր-

դային առավելագույն քանակները 

ձկնամթերքին չեն վերաբերում: 

Կիրառելի չէ այն թռչունների համար, 

որոնցից ստացված ձուն օգտագործ-

վում է մարդու սննդումֈ 

  

2. Դիամինոպիրիմիդինի ածանցյալներ 

 Անասնա-

բուժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանա-

կան ակտիվ 

նյութը) 

Մնացորդային առա-

վելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ 

նյութի բացահայտ-

ման լաբորատոր 

մեթոդի զգայունու-

թյան կամ օրգանիզ-

մում բնական առ-

կայության հայտ-

նաբերման 

նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ  

օրգաններ  և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ նշումներ 

Բաքվիլո-

պրիմ 

(բաքվիլո-

պրիմ) 

  

 

10 μg/կգ 

300 μg/կգ 

150 μg/կգ 

30 μg/կգ 

  

  

40 μg/կգ 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

խոզի` 

կաշի, ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

  

Տրիմեթո-

պրիմ 

(տրիմեթո-

պրիմ) 

  

 

  

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

  

  

բոլոր մթերատու 

կենդանիների և 

ձկների` 

ճարպ 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

միասմբակավորների` 

Չի կիրառվում այն կենդանիների 

նկատմամբ, որոնցից ստացված ձուն 

օգտագործվում է սննդումֈ 
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100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Կլորսուլոն 

(կլորսուլոն) 

 

 

35 μg/կգ 

100 μg/կգ 

200 μg/կգ 

16 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

  

3. Հակաբիոտիկներ, պենիցիլիններ 

 Անասնա-

բուժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանա-

կան ակտիվ 

նյութը) 

Մնացորդային 

առավելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի 

զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության 

հայտնաբերման 

նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Այլ նշումներ 

Ամոքսի-

ցիլին 

(ամոքսի-

ցիլին) 

  

  

  

 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

4 μg/կգ 

բոլոր մթերա-

տու կենդանի-

ների և 

ձկների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

Ձկնամթերքի համար մկաններում առավե-

լագույն մնացորդային քանակը վերաբերում է 

մկան և մաշկ բնական համամասնությանը: 

Ճարպում, լյարդում  և երիկամներում 

մնացորդային առավելագույն քանակները 

ձկնամթերքին չեն վերաբերում: Խոզերի և 

թռչունների համար ճարպում առավելագույն 

մնացորդային քանակը վերաբերում է մաշկ և 

ճարպ բնական համամասնությանը: Կիրա-

ռելի չէ այն թռչունների համար, որոնցից 

ստացված ձուն օգտագործվում է մարդու 

սննդումֈ 

Ամպի-

ցիլին 

(ամպիցի-

լին) 

  

  

 

  

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

4 μg/կգ 

բոլոր 

մթերատու 

կենդանիների 

և ձկների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

Ձկնամթերքի համար մկաններում առավե-

լագույն մնացորդային քանակը վերաբերում է 

մկան և մաշկ բնական համամասնությանը: 

Ճարպում, լյարդում և երիկամներում 

մնացորդային առավելագույն քանակները 

ձկնամթերքին չեն վերաբերում: Խոզերի և 

թռչունների համար ճարպում առավելագույն 

մնացորդային քանակը վերաբերում է մաշկ և 

ճարպ բնական համամասնությանը: Կիրա-

ռելի չէ այն թռչունների համար, որոնցից 

ստացված ձուն օգտագործվում է մարդու 

սննդումֈ 

Բենզիլ-

պենիցիլին 

(բենզիլ-

պենի-

ցիլին) 

  

  

  

  

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

4 μg/կգ 

բոլոր 

մթերատու 

կենդանիների 

և ձկների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

Ձկնամթերքի համար մկաններում առավե-

լագույն մնացորդային քանակը վերաբերում է 

մկան և մաշկ բնական համամասնությանը: 

Ճարպում, լյարդում և երիկամներում 

մնացորդային առավելագույն քանակները 

ձկնամթերքին չեն վերաբերում: Խոզերի և 

թռչունների համար ճարպում առավելագույն 

մնացորդային քանակը վերաբերում է մաշկ և 

ճարպ բնական համամասնությանը: Կիրա-

ռելի չէ այն թռչունների համար, որոնցից 

ստացված ձուն օգտագործվում է մարդու 

սննդումֈ 

Կլոք-

սացիլին 

(կլոքսա-

ցիլին) 

  

  

 

  

300 μg/կգ 

300 μg/կգ 

300 μg/կգ 

բոլոր 

մթերատու 

կենդանիների 

և ձկների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

Ձկնամթերքի համար մկաններում 

առավելագույն մնացորդային քանակը 

վերաբերում է մկան և մաշկ բնական 

համամասնությանը: Ճարպում, լյարդում և 

երիկամներում մնացորդային առավելագույն 

քանակները ձկնամթերքին չեն վերաբերում: 

Խոզերի և թռչունների համար ճարպում 
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300 μg/կգ 

30 μg/կգ 

երիկամ 

կաթ 

առավելագույն մնացորդային քանակը 

վերաբերում է մաշկ և ճարպ բնական 

համամասնությանը: Կիրառելի չէ այն 

թռչունների համար, որոնցից ստացված ձուն 

օգտագործվում է մարդու սննդումֈ 

Դիկլոք-

սացիլին 

(դիկլոք-

սացիլին) 

  

  

 

  

300 μg/կգ 

300 μg/կգ 

300 μg/կգ 

300 μg/կգ 

30 μg/կգ 

բոլոր 

մթերատու 

կենդանիների 

և ձկների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

Ձկնամթերքի համար մկաններում առավե-

լագույն մնացորդային քանակը վերաբերում է 

մկան և մաշկ բնական համամասնությանը: 

Ճարպում, լյարդում և երիկամներում 

մնացորդային առավելագույն քանակները 

ձկնամթերքին չեն վերաբերում: Խոզերի և 

թռչունների համար ճարպում առավելագույն 

մնացորդային քանակը վերաբերում է մաշկ և 

ճարպ բնական համամասնությանը: Կիրա-

ռելի չէ այն թռչունների համար, որոնցից 

ստացված ձուն օգտագործվում է մարդու 

սննդումֈ 

Նաֆցիլին 

(նաֆցիլին) 

  

  

300 μg/կգ 

300 μg/կգ 

300 μg/կգ 

300 μg/կգ 

30 μg/կգ 

որոճող բոլոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

միայն ներկրծային կիրառման համար 

Օքսացիլին 

(օքսա-

ցիլին) 

  

  

  

300 μg/կգ 

300 μg/կգ 

300 μg/կգ 

300 μg/կգ 

30 μg/կգ 

բոլոր մթերատու 

կենդանիների և 

ձկների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

Ձկնամթերքի համար մկաններում առավե-

լագույն մնացորդային քանակը վերաբերում է 

մկան և մաշկ բնական համամասնությանը: 

Ճարպում, լյարդում և երիկամներում 

մնացորդային առավելագույն քանակները 

ձկնամթերքին չեն վերաբերում: Խոզերի և 

թռչունների համար ճարպում առավելագույն 

մնացորդային քանակը վերաբերում է մաշկ և 

ճարպ բնական համամասնությանը: Կիրա-

ռելի չէ այն թռչունների համար, որոնցից 

ստացված ձուն օգտագործվում է մարդու 

սննդումֈ 

Պենեթա-

մատ 

(բենզիլ-

պենի-

ցիլին) 

  

  

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

4 μg/կգ 

բոլոր մթերատու 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

 Խոզերի համար ճարպում առավելագույն 

մնացորդային քանակը վերաբերում է մաշկ և 

ճարպ բնական համամասնությանըֈ 

Ֆենոքսի-

մեթիլպե-

նիցիլին 

(ֆենոքսի-

մեթիլպե-

նիցիլին) 

  

25 μg/կգ 

25 μg/կգ 

25 μg/կգ 

  

 

25 μg/կգ 

25 μg/կգ 

25 μg/կգ 

25 μg/կգ 

25 μg/կգ 

խոզի՝ 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

  

թռչնի՝ 

մկան 

մաշկ և ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

ձու 

  

 

4. Ցեֆալոսպորիններ 

Անասնաբուժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական ակտիվ 

նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն 

քանակը՝չհաշված տվյալ 

նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի 

զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Այլ նշումներ 

Ցեֆացետրիլ 

(ցեֆացետրիլ) 

125 μg/կգ խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների 

միայն ներկրծային 

կիրառման համար 
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կաթ 

Ցեֆալեքսին 

(ցեֆալեքսին) 

  

  

200 μg/կգ 

200 μg/կգ 

200 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

100 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

Ցեֆալոնիում 

(ցեֆալոնիում) 20 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

կաթ 

 միայն ներկրծային 

կիրառման համար 

Ցեֆապիրին 

(ցեֆապիրինի և 

դեզացետիլցեֆապի-

րինի միագումարը) 

  

  

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

100 μg/կգ 

60 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

երիկամ 

կաթ 

  

Ցեֆազոլին 

(ցեֆազոլին) 

  

  

  

50 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

ոչխարի, այծի 

կաթ 

  

Ցեֆոպերազոն 

(ցեֆոպերազոն) 

50 μg/կգ խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների կաթ 

 միայն ներկրծային 

կիրառման համար 

Ցեֆքինոմ 

(ցեֆքինոմ) 

  

  

  

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

100 μg/կգ 

200 μg/կգ 

20 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների, 

խոզերի և ձիերի՝ 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կովի կաթ 

Խոզերի ճարպում 

առավելագույն 

մնացորդային 

քանակը վերաբե-

րում է մաշկ և 

ճարպ բնական հա-

մամասնությանըֈ 

Ցեֆտիոֆուր (բետալակ-

տամ կառուցվածքը 

պահպանող և որպես 

դեզֆուրոիլցեֆտիոֆուր 

արտահայտված բոլոր 

մնացորդների 

միագումարը) 

  

  

1000 μg/կգ 

2000 μg/կգ 

2000 μg/կգ 

6000 μg/կգ 

100 μg/կգ 

բոլոր մթերատու 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

 Խոզերի ճարպում 

առավելագույն 

մնացորդային 

քանակը վերաբե-

րում է մաշկ և 

ճարպ բնական հա-

մամասնությանըֈ 

 

5. Խինոլոններ 

 Անասնա-

բուժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբա-

նական 

ակտիվ 

նյութը) 

Մնացորդային առա-

վելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման լաբո-

րատոր մեթոդի զգայու-

նության կամ օրգանիզ-

մում բնական առկայու-

թյան հայտնաբերման 

նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ նշումներ 

Դանո-

ֆլոքսացին 

(դանո-

ֆլոքսա-

ցին) 

  

  

200 μg/կգ 

100 μg/ կգ 

400 μg/ կգ 

400 μg/ կգ 

  

  

  

 100 μg/ կգ 

50 μg/ կգ 

200 μg/ կգ 

200 μg/ կգ 

  

 30 μg/ կգ 

տավարի, ոչխարի,  

այծի և թռչնի` 

մկաններ 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամներ 

  

այլ մթերատու կենդա-

նիների և ձկների՝ 

մկաններ 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամներ 

  

տավարի, ոչխարի և 

այծի կաթ 

Խոզերի և թռչունների ճարպում 

առավելագույն մնացորդային 

քանակը վերաբերում է մաշկ և 

ճարպ բնական համամասնությանը: 

Կիրառելի չէ այն թռչունների 

համար, որոնցից ստացված ձուն 

օգտագործվում է մարդու սննդում: 

Ձկնամթերքի համար մկաններում 

առավելագույն մնացորդային 

քանակը վերաբերում է մկան և 

մաշկ բնական համամասնությանը: 

Ճարպում, լյարդում և երիկամնե-

րում մնացորդային առավելագույն 

քանակները ձկնամթերքին չեն 

վերաբերում: 
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Դիֆլոք-

սացին 

(դիֆլոք-

սացին) 

  

  

400 μg/ կգ 

100 μg/ կգ 

1 400 μg/ կգ 

800 μg/ կգ 

 

  

400 μg/ կգ 

100 μg/ կգ 

800 μg/ կգ 

800 μg/ կգ 

  

  

300 μg/ կգ 

400 μg/ կգ 

1 900 μg/ կգ 

600 կգ 

   

  

  

300 μg/kg 

100 μg/kg 

800 μg/kg 

600 μg/kg 

տավարի, ոչխարի և 

այծի` 

մկաններ 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամներ 

  

խոզի` 

մկաններ 

մաշկ և ճարպ 

լյարդ 

երիկամներ 

  

թռչնի` 

մկաններ 

մաշկ և ճարպ 

լյարդ 

երիկամներ 

  

այլ մթերատու կենդա-

նիների և ձկների` 

մկաններ 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամներ 

Ձկնամթերքի համար մկաններում 

առավելագույն մնացորդային 

քանակը վերաբերում է մկան և 

մաշկ բնական համամասնությանը: 

Ճարպում, լյարդում և երիկամնե-

րում մնացորդային առավելագույն 

քանակները ձկնամթերքին չեն 

վերաբերում: Կիրառելի չէ այն 

կենդանիների համար, որոնցից 

ստացված կաթն օգտագործվում է 

մարդկանց սննդում: Կիրառելի չէ 

այն թռչունների համար, որոնցից 

ստացված ձուն օգտագործվում է 

մարդու սննդումֈ 

Էնրոֆլոք-

սացին 

(էնրոֆլոք-

սացինի և 

ցիպրո-

ֆլոքսա-

ցինի 

միագու-

մարը) 

  

  

100 μg/ կգ 

100 μg/ կգ 

300 μg/ կգ 

200 μg/ կգ 

100 μg/ կգ 

 

  

100 μg/ կգ 

100 μg/ կգ 

200 μg/ կգ 

300 μg/ կգ 

  

   

100 μg/ կգ 

100 μg/ կգ 

200 μg/ կգ 

300 μg/ կգ 

  

  

  

100 μg/ կգ 

100 μg/ կգ 

200 μg/ կգ 

200 μg/ կգ 

տավարի, ոչխարի և 

այծի` 

մկաններ 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամներ 

կաթ 

  

խոզի, ճագարի` 

մկաններ 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամներ 

  

թռչնի` 

մկաններ 

մաշկ և ճարպ 

լյարդ 

երիկամներ 

  

այլ մթերատու կենդա-

նիների և ձկների` 

մկաններ 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամներ 

Ձկնամթերքի համար մկաննե-

րում առավելագույն մնացորդա-

յին քանակը վերաբերում է մկան 

և մաշկ բնական համամասնու-

թյանը: Ճարպում, լյարդում և 

երիկամներում մնացորդային 

առավելագույն քանակները 

ձկնամթերքին չեն վերաբերում: 

Խոզի ճարպում առավելագույն 

մնացորդային քանակը 

վերաբերում է մաշկ և ճարպ 

բնական համամասնությանը: 

Կիրառելի չէ այն թռչունների 

համար, որոնցից ստացված ձուն 

օգտագործվում է մարդու 

սննդումֈ 

Ֆլումեքին 

(ֆլումե-

քին) 

  

  

200 μg/ կգ 

300 μg/ կգ 

500 μg/ կգ 

1 500 μg/ կգ 

50 μg/ կգ 

  

  

400 μg/ կգ 

250 μg/ կգ 

800 μg/ կգ 

1 000 μg/ կգ 

  

  

տավարի, ոչխարի, 

այծի, խոզի` 

մկաններ 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամներ 

կաթ 

  

թռչնի` 

մկաններ 

մաշկ և ճարպ 

լյարդ 

երիկամներ 

  

լողաթևային ձկան 

Խոզերի ճարպի առավելագույն 

մնացորդային քանակը մնում է 

մաշկ և ճարպ բնական 

համամասնություններով: Չի 

օգտագործվում այն թռչունների 

համար, որոնցից ստացված ձուն 

օգտագործվում է սննդումֈ 
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600 μg/ կգ 

  

  

  

200 μg/ կգ 

250 μg/ կգ 

500 μg/ կգ 

1 000 μg/ կգ 

մկաններ և մաշկ 

  

այլ մթերատու 

կենդանիների` 

մկաններ 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամներ 

Մարբո-

ֆլոքսացին 

(մարբո-

ֆլոքսա-

ցին) 

  

  

150 μg/կգ 

50 μg/կգ 

150 μg/կգ 

150 μg/կգ 

75 μg/կգ 

  

  

150 μg/կգ 

50 μg/կգ 

150 μg/կգ 

150 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

խոզի` 

մկան 

կաշի և ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Խոզի ճարպում առավելագույն 

մնացորդային քանակը 

վերաբերում է մաշկ և ճարպ 

բնական համամասնությանըֈ 

Օքսոլինա-

յին թթու-

ներ (օքսո-

լինային 

թթուներ) 

  

  

100 μg/ կգ 

50 μg/ կգ 

150 μg/ կգ 

150 μg/ կգ 

բոլոր մթերատու 

կենդանիների` 

մկաններ 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամներ 

Խոզերի և թռչունների ճարպում 

առավելագույն մնացորդային 

քանակը վերաբերում է մաշկ և 

ճարպ բնական համամասնությանը: 

Ձկնամթերքի համար մկաններում 

առավելագույն մնացորդային 

քանակը վերաբերում է մկան և 

մաշկ բնական համամասնությանը: 

Ճարպում, լյարդում և երիկամնե-

րում մնացորդային առավելագույն 

քանակները ձկնամթերքին չեն 

վերաբերում: Կիրառելի չէ այն 

կենդանիների կամ թռչունների 

համար, որոնցից ստացված կաթը 

կամ ձուն օգտագործվում է մարդու 

սննդումֈ 

Սարա-

ֆլոքսացին 

(սարա-

ֆլոքսա-

ցին) 

 

10 μg/կգ 

100 μg/կգ 

  

  

30 μg/կգ 

հավի` 

կաշի և ճարպ 

լյարդ 

  

սաղմոնազգիների` 

մկան և կաշի 

Չի օգտագործվում այն 

թռչունների համար, որոնցից 

ստացված ձուն օգտագործվում է 

մարդու սննդումֈ 

  

6. Մակրոլիդներ 

 Անասնաբուժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական  

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առա-

վելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի 

զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտ-

նաբերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Այլ նշումներ 

Էրիթրոմիցին 

(էրիթրոմիցին A) 

  

  

 

200 μg/կգ 

200 μg/կգ 

200 μg/կգ 

200 μg/կգ 

40 μg/կգ 

150 μg/կգ 

բոլոր մթերատու 

կենդանիների և 

ձկների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

ձու 

Ձկնամթերքի համար մկաններում 

առավելագույն մնացորդային 

քանակը վերաբերում է մկան և 

մաշկ բնական համամասնու-

թյանը: Ճարպում, լյարդում և 

երիկամներում մնացորդային 

առավելագույն քանակները 

ձկնամթերքին չեն վերաբերում: 

Խոզերի և թռչունների ճարպում 

առավելագույն մնացորդային 

քանակը վերաբերում է մաշկ և 
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ճարպ բնական համամասնու-

թյանըֈ 

Էրիթրոմիցին 

(էրիթրոմիցին A) 

  

  

  

200 μg/կգ 

200 μg/կգ 

200 μg/կգ 

200 μg/կգ 

40 μg/կգ 

150 μg/կգ 

բոլոր մթերատու 

կենդանիների և 

ձկների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

ձու 

Ձկնամթերքի համար մկաններում 

առավելագույն մնացորդային 

քանակը վերաբերում է մկան և 

մաշկ բնական համամասնու-

թյանը: Ճարպում, լյարդում և 

երիկամներում մնացորդային 

առավելագույն քանակները 

ձկնամթերքին չեն վերաբերում: 

Խոզերի և թռչունների ճարպում 

առավելագույն մնացորդային 

քանակը վերաբերում է մաշկ և 

ճարպ բնական համամաս-

նությանըֈ 

Տիլմիկոզին 

(տիլմիկոզին) 

  

 

  

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

50 μg/կգ 

  

   

75 μg/կգ 

75 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

250 μg/կգ 

բոլոր մթերատու 

կենդանիների և 

ձկների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

թռչնի` 

մկան 

կաշի և ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Ձկնամթերքի համար մկաններում 

առավելագույն մնացորդային 

քանակը վերաբերում է մկան և 

մաշկ բնական համամասնու-

թյանը: Ճարպում, լյարդում և 

երիկամներում մնացորդային 

առավելագույն քանակները 

ձկնամթերքին չեն վերաբերում: 

Խոզի ճարպում առավելագույն 

մնացորդային քանակը 

վերաբերում է մաշկ և ճարպ 

բնական համամասնությանը: 

Կիրառելի չէ այն թռչունների 

համար, որոնցից ստացված ձուն 

օգտագործվում է մարդու սննդումֈ 

Տուլաթրոմիցին (2R, 

3S, 4R, 5R, 8R, 10R, 

11R, 12S, 13S, 14R) -2- 

էթիլ-3,4,10,13-

տետրահիդրոքսի-

3,5,8,10,12,14-

հեքսամեթիլ-11-

[3,4,6-տրիդեոքսի-3-

(դիմեթի-լամինո)-b -

D-քսիլո-հեքսոպի-

րանոզիլ]օքսի]-1-

օքսա-6-

ազացիկլոպենտ-

դեկան-15-ոն, 

արտահայտված 

որպես 

տուլաթրոմիցինի 

համարժեքներ) 

  

  

 

100 μg/կգ 

3000 μg/կգ 

3000 μg/կգ 

  

  

100 μg/կգ 

3000 μg/կգ 

3000 μg/կգ 

խոշոր 

եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

  

խոզի` 

կաշի և ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Կիրառելի չէ այն 

կենդանիների համար, 

որոնցից ստացված կաթն 

օգտագործվում է մարդու 

սննդումֈ 

Տիլոզին 

(տիլոզին A) 

  

  

  

 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

50 μg/կգ 

200 μg/կգ 

բոլոր 

մթերատու 

կենդանիների 

և ձկների` 

ճարպ 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

ձու 

Ձկնամթերքի համար մկաններում 

առավելագույն մնացորդային 

քանակը վերաբերում է մկան և 

մաշկ բնական համամասնու-

թյանը: Ճարպում, լյարդում և 

երիկամներում մնացորդային 

առավելագույն քանակները 

ձկնամթերքին չեն վերաբերում: 

Խոզերի և թռչունների ճարպում 

առավելագույն մնացորդային 

քանակը վերաբերում է մաշկ և 

ճարպ բնական համամասնու-

թյանըֈ 

Տիլվալոզին 

(տիլվալոզինի և 

3-0-ացետիլ-

տիլոզինի 

 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

խոզի` 

մկան 

մաշկ և ճարպ 

լյարդ 

Կիրառելի չէ այն թռչունների 

համար, որոնցից ստացված 

ձուն օգտագործվում է մարդու 

սննդումֈ 
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միագումարը) 50 μg/կգ 

  

  

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

երիկամ 

  

թռչնի` 

մաշկ և ճարպ 

լյարդ 

  

7. Քլորֆենիկոլ և դրա հետ կապակցված միացություններ 

 Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանա-

կան ակտիվ 

նյութը) 

Մնացորդային առա-

վելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի 

զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնա-

բերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Այլ նշումներ 

Թիամֆենի-

կոլ (թիամ-

ֆենիկոլ) 

  

 

 

  

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

բոլոր 

մթերատու 

կենդանիների 

և ձկների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

Ձկնամթերքի համար մկաններում 

առավելագույն մնացորդային քանակը 

վերաբերում է մկան և մաշկ բնական 

համամասնությանը: Ճարպում, լյարդում և 

երիկամներում մնացորդային 

առավելագույն քանակները ձկնամթերքին 

չեն վերաբերում: Խոզերի և թռչունների 

ճարպի առավելագույն մնացորդային 

քանակը վերաբերում է մաշկ և ճարպ 

բնական համամասնությանը: Կիրառելի չէ 

այն թռչունների համար, որոնցից ստացված 

ձուն օգտագործվում է մարդու սննդումֈ 

 
8. Տետրացիկլիններ 

 Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանա-

կան ակտիվ 

նյութը) 

Մնացորդային առա-

վելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի 

զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնա-

բերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Այլ նշումներ 

Քլորտետրա-

ցիկլին 

(սկզբնական 

դեղանյութի և 

վերջինիս 4-

էպիմերի 

միագումար) 

  

  

 

100 μg/կգ 

300 μg/կգ 

600 μg/կգ 

100 μg/կգ 

200 μg/կգ 

բոլոր մթերատու 

կենդանիների և 

ձկների` 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

ձու 

Ձկնամթերքի համար մկաններում 

առավելագույն մնացորդային քա-

նակը վերաբերում է մկան և մաշկ 

բնական համամասնությանը: 

Լյարդում և երիկամներում մնա-

ցորդային առավելագույն քանակ-

ները ձկնամթերքին չեն 

վերաբերումֈ 

Դոքսիցիկլին 

(դոքսիցիկլին) 

  

  

100 μg/կգ 

300 μg/կգ 

600 μg/կգ 

  

  

100 μg/կգ 

300 μg/կգ 

300 μg/կգ 

600 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

  

խոզի և թռչնի` 

մկան 

կաշի և ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Կիրառելի չէ այն կենդանիների և 

թռչունների համար, որոնցից 

ստացված կաթն ու ձուն 

օգտագործվում են մարդու սննդումֈ 

Օքսիտետրա-

ցիկլին (սկզբ-

նական 

դեղանյութի և 

վերջինիս 4-

էպիմերի 

միագումարը) 

  

 

  

100 μg/կգ 

300 μg/կգ 

600 μg/կգ 

100 μg/կգ 

բոլոր մթերատու 

կենդանիների և 

ձկների` 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

Ձկնամթերքի համար մկաններում 

առավելագույն մնացորդային 

քանակը վերաբերում է մկան և 

մաշկ բնական համամասնությանը: 

Լյարդում և երիկամներում 

մնացորդային առավելագույն 

քանակները ձկնամթերքին չեն 
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200 μg/կգ ձու վերաբերումֈ 

Տետրացիկլին 

(սկզբնական 

դեղանյութի և 

վերջինիս 4-

էպիմերի 

միագումարը) 

  

 

  

100 μg/կգ 

300 μg/կգ 

600 μg/կգ 

100 μg/կգ 

200 μg/կգ 

բոլոր մթերատու 

կենդանիների և 

ձկների` 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

ձու 

Ձկնամթերքի համար մկաններում 

առավելագույն մնացորդային 

քանակը վերաբերում է մկան և 

մաշկ բնական համամասնությանը: 

Լյարդում և երիկամներում 

մնացորդային առավելագույն 

քանակները ձկնամթերքին չեն 

վերաբերումֈ 

  

9. Նավթալինի օղակով անսամիցին 

 Անասնաբուժա-

կան դեղամի-

ջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական առկայության 

հայտնաբերման նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և կենդանական 

ծագում ունեցող մթերք 

Այլ 

նշումներ 

Ռիֆաքսիմին 

(ռիֆաքսիմին) 
 

60 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների 

կաթ 

  

  
10. Պլևրոմուտիլիններ 

 Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական առկայության 

հայտնաբերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ 

նշումներ 

Տիամուլին 

(մինչև 8-a-

հիդրոքսիմու-

տիլին 

հիդրոլիզվող 

մետաբոլիտ-

ների 

միագումարը) 

 

100 μg/կգ 

500 μg/կգ 

  

  

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

  

  

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

300 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

խոզի և ճագարի` 

մկան 

լյարդ 

  

հավի` 

մկան 

կաշի և ճարպ 

լյարդ 

ձու 

  

հնդկահավի` 

մկան 

կաշի և ճարպ 

լյարդ 

ձու 

  

Վալնեմուլին 

(վալնեմուլին) 

  

50 μg/կգ 

500 μg/կգ 

100 μg/կգ 

խոզի` 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

  

  

11. Լինկոսամիդներ 

 Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանա-

կան ակտիվ 

նյութը) 

Մնացորդային առավե-

լագույն քանակը՝ չհաշված 

տվյալ նյութի բացահայտ-

ման լաբորատոր մեթոդի 

զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնա-

բերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Այլ նշումներ 

Լինկոմիցին   

 

  

50 μg/կգ 

100 μg/կգ 

500 μg/կգ 

1500 μg/կգ 

150 μg/կգ 

50 μg/կգ 

բոլոր մթերատու 

կենդանիների և 

ձկների` 

ճարպ 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

ձու 

Ձկնամթերքի համար մկաններում 

առավելագույն մնացորդային 

քանակը վերաբերում է մկան և 

մաշկ բնական համամասնությանը: 

Ճարպում, լյարդում և երիկամնե-

րում մնացորդային առավելագույն 

քանակները ձկնամթերքին չեն 

վերաբերում: Խոզերի և թռչունների 

ճարպի առավելագույն մնացորդա-

յին քանակը վերաբերում է մաշկ և 
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ճարպ բնական համամասնությանըֈ 

Պիրլիմիցին 

(պիրլի-

միցին) 

  

  

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

400 μg/կգ 

100 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների՝ 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

 

12. Ամինոգլիկոզիդներ 

 Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

  

Մնացորդային առա-

վելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի 

զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնա-

բերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ  

օրգաններ և կենդանական 

ծագում ունեցող մթերք 

Այլ նշումներ 

Ապրամիցին 

(ապրա-

միցին) 

  

  

1000 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

10000 μg/կգ 

20000 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Չի կիրառվում այն 

կենդանիների նկատմամբ, 

որոնցից ստացված կաթն 

օգտագործվում է սննդումֈ 

Դանոֆլոք-

սացին 

(դանո-

ֆլոքսացին) 

  

100 μg/կգ 

50 μg/կգ 

200 μg/կգ 

200 μg/կգ 

խոզի` 

մկան 

կաշի և ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

  

Երկհիդրո-

ստրեպտո-

միցին 

 

 

 

500 μg/կգ 

500 μg/կգ 

500 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

200 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների, ոչխարի, 

խոզի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

Դիհիդրո-

ստրեպտո-

միցին (դիհի-

դրոստրեպ-

տոմիցին) 

500 μg/կգ 

500 μg/կգ 

500 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

200 μg/կգ 

որոճող կենդանիների, 

խոզերի և ճագարների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

Խոզի ճարպում առավելագույն 

մնացորդային քանակը 

վերաբերում է մաշկ և ճարպ 

բնական համամասնությանըֈ 

Գենտամիցին 

(գենտամիցին 

C1, գենտամի-

ցին C1a, 

գենտամիցին 

C2 և գենտա-

միցին C2a 

միագումարը) 

 

 

 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

200 μg/կգ 

750 μg/կգ 

100 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների և 

խոզերի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

 Խոզի ճարպում առավելա-

գույն մնացորդային քանակը 

վերաբերում է մաշկ և ճարպ 

բնական համամասնությանըֈ 

Կանամիցին 

(կանամիցին 

A) 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

600 μg/կգ 

2500 μg/կգ 

150 μg/կգ 

բոլոր մթերատու 

կենդանիների` 

բացառությամբ ձկների, 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

Խոզի և ճարպում առավելա-

գույն մնացորդային քանակը 

վերաբերում է մաշկ և ճարպ 

բնական համամասնությանը: 

Կիրառելի չէ այն թռչունների 

համար, որոնցից ստացված 

ձուն օգտագործվում է մարդու 

սննդումֈ 

Նեոմիցին՝ 

ներառյալ 

ֆրամիցե-

տինը 

  

  

500 μg/կգ 

500 μg/կգ 

բոլոր մթերատու 

կենդանիների և ձկների` 

ճարպ 

մկան 

Խոզերի և թռչունների ճարպի 

առավելագույն մնացորդային 

քանակը վերաբերում է մաշկ և 

ճարպ բնական համամասնու-
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(նեոմիցին B) 5500 μg/կգ 

9000μg/կգ 

1500 μg/կգ 

500 μg/կգ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

ձու 

թյանըֈ Ձկնամթերքի համար 

մկաններում առավելագույն 

մնացորդային քանակը 

վերաբերում է մկան և մաշկ 

բնական համամասնությանը: 

Ճարպում, լյարդում և 

երիկամներում մնացորդային 

առավելագույն քանակները 

ձկնամթերքին չեն վերաբերում: 

Պարոմոմի-

ցին 

(պարոմո-

միցին) 

  

  

500 μg/կգ 

1500 μg/կգ 

1500 μg/կգ 

բոլոր մթերատու 

կենդանիների և ձկների` 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

Ձկնամթերքի համար մկան-

ներում առավելագույն մնա-

ցորդային քանակը վերաբերում 

է մկան և մաշկ բնական 

համամասնությանը: Ճարպում, 

լյարդում և երիկամներում 

մնացորդային առավելագույն 

քանակները ձկնամթերքին չեն 

վերաբերում: Կիրառելի չէ այն 

թռչունների համար, որոնցից 

ստացված ձուն օգտագործվում 

է մարդու սննդումֈ 

Սպեկտինո-

միցին 

(սպեկտինո-

միցին) 

  

  

  

   

500 μg/կգ 

300 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

5000 μg/կգ 

200 μg/կգ 

  

  

300 μg/կգ 

500 μg/կգ 

2000 μg/կգ 

5000 μg/կգ 

200 μg/կգ 

բոլոր մթերատու 

կենդանիների և ձկների` 

բացառությամբ 

ոչխարների, 

ճարպ 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

ոչխարի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

Ձկնամթերքի համար մկաննե-

րում առավելագույն մնացոր-

դային քանակը վերաբերում է 

մկան և մաշկ բնական 

համամասնությանը: Ճարպում, 

լյարդում և երիկամներում 

մնացորդային առավելագույն 

քանակները ձկնամթերքին չեն 

վերաբերում: Խոզերի և 

թռչունների ճարպի առավելա-

գույն մնացորդային քանակը 

վերաբերում է մաշկ և ճարպ 

բնական համամասնությանըֈ 

Կիրառելի չէ այն թռչունների 

համար, որոնցից ստացված 

ձուն օգտագործվում է մարդու 

սննդումֈ 

Ստրեպտո-

միցին 

(ստրեպտո-

միցին) 

 

 

 

500 μg/կգ 

500 μg/կգ 

500 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

200 μg/կգ 

բոլոր մթերատու որոճող 

կենդանիների, խոզերի և 

ճագարների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

Խոզի ճարպում առավելագույն 

մնացորդային քանակը 

վերաբերում է մաշկ և ճարպ 

բնական համամասնությանըֈ 

Գամիտրո-

միցին 

(գամիտրո-

միցին) 

 

 

20 μg /կգ 

200 μg/կգ 

100 μg /կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների՝ 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Չի կիրառվում այն 

կենդանիների նկատմամբ, 

որոնցից ստացված կաթն 

օգտագործվում է սննդումֈ 

  

13. Այլ հակաբիոտիկներ 

 Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանա-

կան ակտիվ 

նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական առկայության 

հայտնաբերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ նշումներ 

Նովոբիոցին 

(նովոբիոցին) 50 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների 

կաթ 

միայն ներկրծային 

ներարկման 

համար 

  

14. Պոլիպեպտիդներ 

 Անասնաբուժա-

կան դեղամիջոցը 

Մնացորդային առավելագույն 

քանակը՝ չհաշված տվյալ նյութի 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

Այլ նշումներ 
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(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

բացահայտման լաբորատոր 

մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Բացիտրացին 

(բացիտրացին A, 

բացիտրացին B և 

բացիտրացին C 

միագումար) 

  

  

100 μg/կգ 

  

  

150 μg/կգ 

150 μg/կգ 

150 μg/կգ 

150 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների 

կաթ 

  

ճագարի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

միայն լակտացիոն 

շրջանում գտնվող 

կովերի ներկր-

ծային ներարկման 

համար 

  

15. Բետա-լակտամազի ինհիբիտորներ 

 Անասնաբուժական 

դեղամիջոցը (դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային 

առավելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի 

զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության 

հայտնաբերման 

նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Այլ նշումներ 

Կլավուլանաթթու 

(կլավուլանաթթու) 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

200 μg/կգ 

400 μg/կգ 

200 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների և 

խոզերի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

 Խոզի ճարպում 

առավելագույն մնա-

ցորդային քանակը 

վերաբերում է մաշկ 

և ճարպ բնական 

համամասնությանըֈ 

Տիլմիկոզին 

(տիլմիկոզին) 

 

 

50 μg/կգ 

բոլոր մթերատու 

կենդանիների՝ 

կաթ 

  

Տուլաթրոմիցին 

(տուլաթրոմիցինին որպես 

համարժեքներ հանդես եկող 

(2R, 3S, 4R, 5R, 8R, 10R, 11R, 

12S, 13S, 14R)-2 էթիլ- 3,4,10, 

13-տետրաօքսի-3,5,8,10,12, 

14-հեքսամեթիլ-11-[[3,4,6-

եռդեօքսի-3-

(երկմեթիլամինո)-b-D-

քսիլոհեքսոպիրանոսիլ] 

օքսի] -1-օքսա-6-ազա-

ցիլոպեն-տեկան-15-1-ը) 

  

 

  

100 μg/կգ 

3000 μg/կգ 

3000 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների, 

խոզի` 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Չի կիրառվում այն 

կենդանիների 

նկատմամբ, որոնց 

կաթն օգտագործ-

վում է սննդումֈ 

  

16. Պոլիմիքսիններ 

 Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանա-

կան ակտիվ 

նյութը) 

Մնացորդային առա-

վելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման լաբո-

րատոր մեթոդի 

զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնա-

բերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Այլ նշումներ 

Կոլիս-

տին 

(կոլիս-

տին) 

  

 

  

150 μg/կգ 

150 μg/կգ 

150 μg/կգ 

բոլոր մթերատու 

կենդանիների և 

ձկների` 

ճարպ 

մկան 

լյարդ 

 Ձկնամթերքի համար մկաններում 

առավելագույն մնացորդային քանակը 

վերաբերում է մկան և մաշկ բնական 

համամասնությանը: Ճարպում, լյարդում 

և երիկամներում մնացորդային առավե-

լագույն քանակները ձկնամթերքին չեն 
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200 μg/կգ 

50 μg/կգ 

300 μg/կգ 

երիկամ 

կաթ 

ձու 

վերաբերում: Խոզերի և թռչունների 

ճարպի առավելագույն մնացորդային 

քանակը վերաբերում է մաշկ և ճարպ 

բնական համամասնությանըֈ 

  
17. Օրթոսոմիցիններ 

 Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանա-

կան ակտիվ 

նյութը) 

Մնացորդային առավե-

լագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման լաբորատոր 

մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնաբեր-

ման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Այլ նշումներ 

Ավիլամիցին 

(դիքլորիզո-

էվերնի-

նաթթու) 

  

  

50 μg/կգ 

100 μg/կգ 

300 μg/կգ 

200 μg/կգ 

խոզի, ճագարի, 

թռչնի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Խոզի ճարպում առավելագույն 

մնացորդային քանակը վերաբերում 

է մաշկ և ճարպ բնական համա-

մասնությանը: Կիրառելի չէ այն 

թռչունների համար, որոնցից 

ստացված ձուն օգտագործվում է 

մարդու սննդումֈ 

 

18. Իոնոֆորներ 

 Անասնաբու

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանա-

կան ակտիվ 

նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի զգայունության 

կամ օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ նշումներ 

Մոնենզին 

(մոնենզին 

A) 2 μg/կգ 

10 μg/կգ 

50 μg/կգ 

10 μg/կգ 

2 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

Լազալոցիդ 

(լազալոցիդ 

A) 

  

20 μg/կգ 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

50 μg/կգ 

150 μg/կգ 

  

  

 

10 μg/կգ 

20 μg/կգ 

100 μg/կգ 

20 μg/կգ 

թռչնի` 

մկան 

կաշի և ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

ձու 

  

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Կիրառելի չէ այն 

կենդանիների 

համար, որոնցից 

ստացված կաթն 

օգտագործվում է 

մարդու սննդումֈ 

  

19. Հակամակաբուծային դեղանյութեր, ներքին մակաբույծների  
դեմ դեղանյութեր, սալիցիլանիլիդներ 

 Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն 

քանակը՝ չհաշված տվյալ 

նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի 

զգայունության կամ օրգա-

նիզմում բնական առկա-

յության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ նշումներ 

Կլոզանտել 

(կլոզանտել) 

  

  

1000 μg/կգ 

3000 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

3000 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 
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45 μg/կգ 

  

  

1500 μg/կգ 

2000 μg/կգ 

1500 μg/կգ 

5000 μg/կգ 

45 μg/կգ 

կաթ 

  

ոչխարի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

Մոնեպանտել 

(մոնեպանտել-

սուլֆոն) 

 

700 μg /կգ 

7000 μg /կգ 

5000 μg /կգ 

2000 μg /կգ 

ոչխարի, այծի՝ 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Կիրառելի չէ այն կենդանի-

ների համար, որոնցից 

ստացված կաթն օգտա-

գործվում է մարդու սննդումֈ 

Րաֆոքսանիդ 

(րաֆոքսանիդ) 

  

  

30 μg/կգ 

30 μg/կգ 

10 μg/կգ 

40 μg/կգ 

  

  

100 μg/կգ 

250 μg/կգ 

150 μg/կգ 

150 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

  

ոչխարի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Կիրառելի չէ այն 

կենդանիների համար, 

որոնցից ստացված կաթն 

օգտագործվում է մարդու 

սննդումֈ 

Օքսիլոզանիդ 

(օքսիլոզանիդ) 

  

 

  

20 μg/կգ 

20 μg/կգ 

500 μg/կգ 

100 μg/կգ 

10 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների, 

ոչխարի՝ 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

  

20. Տետրահիդրոիմիդազոլներ (իմիդազոլթիազոլներ) 

 Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանա-

կան ակտիվ 

նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն 

քանակը՝ չհաշված տվյալ 

նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի 

զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Այլ նշումներ 

Լևամիզոլ 

(լևամիզոլ)  

 

 

10 μg/կգ 

10 μg/կգ 

100 μg/կգ 

10 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների, 

ոչխարի, խոզի, 

թռչնի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Խոզերի և թռչունների ճարպում 

առավելագույն մնացորդային 

քանակը վերաբերում է մաշկ և 

ճարպ բնական համամասնու-

թյանը: Կիրառելի չէ այն կենդա-

նիների կամ թռչունների համար, 

որոնցից ստացված կաթը կամ 

ձուն օգտագործվում է մարդու 

սննդումֈ 

 
21. Բենզիմիդազոլներ և պրո-բենզիմիդազոլներ 

 Անասնաբուժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական  

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային 

առավելագույն 

քանակը՝ չհաշված 

տվյալ նյութի 

բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի 

զգայունության կամ 

օրգանիզմում 

բնական առկայու-

թյան հայտնաբերման 

նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ նշումներ 
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Ալբենդազոլ (ալբենդազոլի 

սուլֆոքսիդի, ալբենդազոլի 

սուլֆոնի և ալբենդազոլի 2-

ամինո սուլֆոնի միագու-

մարը, արտահայտված 

որպես ալբենդազոլ) 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

500 μg/կգ 

100 μg/կգ 

բոլոր մթերատու որոճող 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

Ալբենդազոլի օքսիդ 

(ալբենդազոլի օքսիդի, 

ալբենդազոլի սուլֆոնի և 

ալբենդազոլի 2-ամինո 

սուլֆոնի միագումարը, 

արտահայտված որպես 

ալբենդազոլ) 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

500 μg/կգ 

100 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների, ոչխարի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

Ֆեբանտել 

(մինչև օքսֆենդազոլի 

սուլֆոն օքսիդացող 

լուծահանվող մնացորդների 

միագումարը) 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

500 μg/կգ 

50 μg/կգ 

10 μg/կգ 

բոլոր որոճող կենդանի-

ների, խոզերի և ձիերի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

Խոզերի ճարպում 

առավելագույն 

մնացորդային 

քանակը վերաբե-

րում է մաշկ և 

ճարպ բնական հա-

մամասնությանըֈ 

Ֆենբենդազոլ 

(մինչև օքսֆենդազոլի 

սուլֆոն օքսիդացող 

լուծահանվող 

մնացորդների 

միագումարը) 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

500 μg/կգ 

50 μg/կգ 

10 μg/կգ 

130 μg/կգ 

բոլոր մթերատու 

կենդանիների, բացի 

ձկներից` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

ձու 

Խոզերի և թռչուն-

ների ճարպի առա-

վելագույն մնացոր-

դային քանակը 

վերաբերում է մաշկ 

և ճարպ բնական 

համամասնու-

թյանըֈ 

Ֆլուբենդազոլ (ֆլուբեն-

դազոլի և (2-ամինո 1H-

բենզիմիդազոլ-5-իլ)  

(4 ֆլոտրոֆենիլ) 

 մեթանոնի միագումարը) 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

400 μg/կգ 

300 μg/կգ 

թռչնի, խոզի` 

մկան 

կաշի և ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

  

Ֆլուբենդազոլ 

(ֆլուբենդազոլ) 
400 μg/կգ 

թռչնի 

ձու 

  

Մեբենդազոլ (որպես 

մեբենդազոլի համարժեքներ 

արտահայտված  մեբենդա-

զոլ մեթիլ (5-(1-հիդրոքսի,  

1-ֆենիլ) մեթիլ-1H-բենզիմի-

դազոլ-2-իլ) կարբամատի և 

(2-ամինո-1H-բենզիմիդազոլ-

5-իլ) ֆենիլմեթանոնի 

միագումարը) 

60 μg/կգ 

60 μg/կգ 

400 μg/կգ 

60 μg/կգ 

 

ոչխարի, այծի, 

միասմբակավորների` 

 մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Չի կիրառվում այն 

կենդանիների 

նկատմամբ, որոն-

ցից ստացված 

կաթն օգտագործ-

վում է սննդումֈ 

Նետոբիմին (ալբենդազոլի 

օքսիդի, ալբենդազոլի 

սուլֆոնի և ալբենդազոլի     

2-ամինո սուլֆոնի 

միագումարը, 

արտահայտված որպես 

ալբենդազոլ) 

 

 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

500 μg/կգ 

100 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների, ոչխարի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

միայն ներքին ըն-

դունման համար 

Օքսֆենդազոլ (մինչև 

օքսֆենդազոլի սուլֆոն 

օքսիդացող լուծահանվող 

մնացորդների միագումարը) 50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

500 μg/կգ 

50 μg/կգ 

10 μg/կգ 

բոլոր որոճող 

կենդանիների, 

խոզերի և ձիերի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

Խոզերի ճարպի 

առավելագույն մնա-

ցորդային քանակը 

վերաբերում է մաշկ 

և ճարպ բնական 

համամասնությանըֈ 

Օքսիբենդազոլ 

(օքսիբենդազոլ) 

100 μg/կգ 

500 μg/կգ 

200 μg/կգ 

100 μg/կգ 

խոզի` 

մկան 

կաշի և ճարպ 

լյարդ 
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երիկամ 

Թիամինբենդազոլ 

(թիամինբենդազոլի և 5-

հիդրոքսիթիամինբեն-

դազոլի միագումարը) 

 

 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների, այծի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

Տրիկլաբենդազոլ (մինչև 

կետոտրիկլաբենդազոլ 

օքսիդացող լուծահանվող 

մնացորդների 

միագումարը) 

225 μg/կգ 

100 μg/կգ 

250 μg/կգ 

150 μg/կգ 

10 μg/կգ 

բոլոր որոճող 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

 

22. Ֆենոլի ածանցյալներ՝ ներառյալ սալիցիլանիդները 

 Անասնաբուժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն 

քանակը՝ չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման լաբորատոր 

մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ օրգաններ 

և կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ 

նշումներ 

Նիտրոքսինիլ 

(նիտրոքսինիլ) 

400 μg/կգ 

200 μg/կգ 

20 μg/կգ 

400 μg/կգ 

20 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների և ոչխարի՝ 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

Օքսիկլոզանիդ 

(օքսիկլոզանիդ) 

20 μg/կգ 

20 μg/կգ 

500 μg/կգ 

100 μg/կգ 

10 μg/կգ 

բոլոր մթերատու որոճող 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

  

23. Բենզենսուլֆոնամիդներ 

Անասնաբուժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն 

քանակը՝ չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման լաբորատոր 

մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ օրգաններ 

և կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ 

նշումներ 

Կլորսուլոն 

(կլորսուլոն) 

35 μg/կգ 

100 μg/կգ 

200 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

  

 

24. Պիպերազինի ածանցյալներ 

 Անասնաբուժա-

կան դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն 

քանակը՝ չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման լաբորատոր 

մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և կենդանական 

ծագում ունեցող մթերք 

Այլ 

նշումներ 

Պիպերազին 

(պիպերազին) 400 μg/կգ 

800 μg/կգ 

2000 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

2000 μg/կգ 

խոզի՝ 

մկան 

կաշի և ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

հավի ձու 
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25. Տետրահիդրոպիրիմիդներ 

 Անասնաբուժական դեղամիջոցը 

(դեղաբանական ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն 

քանակը՝ չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման լաբորատոր 

մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ 

նշումներ 

Մորանտել (որպես 

մորանտելի համարժեքներ 

արտահայտված և մինչև N-

մեթիլ-1.3-պրոպանդիամին 

հիդրոլիզվող մնացորդների 

միագումարը) 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

800 μg/կգ 

200 μg/կգ 

50 μg/կգ 

բոլոր որոճող 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

  

26. Արտաքին մակաբույծների դեմ դեղանյութեր, օրգանոֆոսֆատներ 

 Անասնաբուժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավե-

լագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի 

զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնա-

բերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Այլ նշումներ 

Կումաֆոս 

(կումաֆոս) 

100 μg/կգ մեղր   

Դիազինոն 

(դիազինոն) 

 

 

 

20 μg/կգ 

20 μg/կգ 

700 μg/կգ 

20 μg/կգ 

20 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների, խոզի, 

ոչխարի, այծի՝ 

կաթ 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Խոզերի ճարպի առավելա-

գույն մնացորդային քանակը 

վերաբերում է մաշկ և ճարպ 

բնական համամասնությանըֈ 

Դիֆլուբենզուրոն 

(դիֆլուբենզուրոն) 1000 μg/կգ 

սաղմոնազգիների 

մկան և կաշի 

  

Պրոպետամֆոս 

(պրոպետամֆոսի 

և դեսիսոպրոպիլ-

պրոպետամֆոսի 

մնացորդների 

միագումարը) 

 

10 μg/կգ 

10 μg/կգ 

ոչխարի՝ 

ճարպ 

երիկամ 

  

Տեֆլուբենզուրոն 

(տեֆլուբենզուրոն) 500 μg/կգ 

սաղմոնազգիների 

մկան և կաշի 

  

Ֆլուազուրոն (1) 

(ֆլուազուրոն) 

200 μg/կգ 

7000 μg/կգ 

500 μg/կգ 

500 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Կիրառելի չէ այն կենդանի-

ների համար, որոնցից ստաց-

ված կաթն օգտագործվում է 

մարդու սննդումֈ 

Ֆոքսիմ 

(ֆոքսիմ) 

  

  

  

25 μg/կգ 

550 μg/կգ 

50 μg/կգ 

30 μg/կգ 

60 μg/կգ 

 բոլոր մթերատու 

կենդանիների, բացի 

ձկներից՝ 

 մկան 

 ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

ձու 

Խոզերի և թռչունների ճարպի 

առավելագույն մնացորդային 

քանակը վերաբերում է մաշկ և 

ճարպ բնական համամաս-

նությանը: Կիրառելի չէ այն 

կենդանիների համար, 

որոնցից ստացված կաթն 

օգտագործվում է մարդու 

սննդումֈ 

  

27. Ֆորմամիդիններ 

 Անասնաբուժական Մնացորդային առավելագույն քանակը՝ Տեղակայումը՝ Այլ 
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դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

 ակտիվ նյութը) 

չհաշված տվյալ նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի զգայունության 

կամ օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

նշումներ 

Ամիտրազո 

(ամիտրազի և որպես 

ամիտրազ 

արտահայտված, 2.4-

DMA բաղադրիչ 

պարունակող բոլոր 

մետաբոլիտների 

միագումարը) 

  

 

200 μg/կգ 

200 μg/կգ 

200 μg/կգ 

10 μg/կգ 

  

  

400 μg/կգ 

100 μg/կգ 

200 μg/կգ 

10 μg/կգ 

  

   

400 μg/կգ 

200 μg/կգ 

200 μg/կգ 

  

200 μg/կգ 

  

  

200 μg/կգ 

100 μg/կգ 

200 μg/կգ 

10 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

ոչխարի` 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

խոզի` 

կաշի և ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

  

մեղր 

  

այծի` 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

 

28. Պիրեթրոիդներ 

Անասնաբուժա-

կան դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի զգայունության 

կամ օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ օրգաններ 

և կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ նշումներ 

Ցիհալոթրին 

(իզոմերների 

միագումարը) 

 

 

500 μg/կգ 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

ճարպ 

երիկամ 

կաթ 

  

Ցիֆլութրին 

(իզոմերների 

միագումարը) 

 

 

10 μg/կգ 

50 μg/կգ 

10 μg/կգ 

10 μg/կգ 

20 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների, այծերի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

Դելտամեթրին 

(դելտա-

մեթրին) 

 

  

10 μg/կգ 

50 μg/կգ 

10 μg/կգ 

10 μg/կգ 

20 μg/կգ 

  

  

 10 μg/կգ 

բոլոր որոճող 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

ձկների՝ 

 մկան և կաշի 

  

Ֆենվալերատ 

(RR, SS, RS և SR 

իզոմերների 

միագումարը) 

 

 

25 μg/կգ 

250 μg/կգ 

25 μg/կգ 

25 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 
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40 μg/կգ կաթ 

Ֆլումեթրին 

(տրանս-Z 

իզոմերների 

միագումարը) 

  

  

10 μg/կգ 

150 μg/կգ 

20 μg/կգ 

10 μg/կգ 

30 μg/կգ 

  

  

10 μg/կգ 

150 μg/կգ 

20 μg/կգ 

10 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

ոչխարի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Չի կիրառ-

վում այն կեն-

դանիների 

նկատմամբ, 

որոնցից 

ստացված 

կաթն օգտա-

գործվում է 

սննդումֈ 

Պերմեթրին 

(իզոմերների 

միագումարը) 

 

 

50 μg/կգ 

500 μg/կգ 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

50 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

Ցիպերմեթրին 

(իզոմերների 

միագումարը) 

  

50 μg/կգ 

  

  

  

20 μg/կգ 

200 μg/կգ 

20 μg/կգ 

20 μg/կգ 

20 μg/կգ 

սաղմոնազգիների 

մկան և կաշի 

  

բոլոր մթերատու որոճող 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

Ալֆացիպեր-

մեթրին 

(իզոմերների 

միագումարը) 

20 μg/կգ 

200 μg/կգ 

20 μg/կգ 

20 μg/կգ 

20 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների, ոչխարի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

 

29. Ացիլ միզանյութի ածանցյալներ 

Անասնաբուժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն 

քանակը՝ չհաշված տվյալ 

նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի 

զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության 

հայտնաբերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ նշումներ 

Դիֆլուբենզուրոն 

(դիֆլուբենզուրոն) 1000 μg/կգ 

սաղմոնազգիների 

մկան և կաշի 

  

Ֆլուազուրոն 

(ֆլուազուրոն) 

200 μg/կգ 

7000μg/կգ 

500 μg/կգ 

500 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Չի կիրառվում այն 

կենդանիների 

նկատմամբ, որոն-

ցից ստացված կաթն 

օգտագործվում է 

սննդումֈ 

Տեֆլուբենզուրոն 

(տեֆլուբենզուրոն) 500 μg/կգ 

Սաղմոնազգիների 

մկան և կաշի 

  

 

30. Պիրիմիդինի ածանցյալներ 

Անասնաբուժակ

ան դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն 

քանակը՝ չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման լաբորատոր 

մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

Այլ նշումներ 
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առկայության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Դիցիկլանիլ և 

2,4,6-տրամինո-

պիրիմիդին-5-

կարբոնիտրիլի 

միագումարը 

 

200 μg/կգ 

150 μg/կգ 

400 μg/կգ 

400 μg/կգ 

ոչխարի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Չի կիրառվում այն կեն-

դանիների նկատմամբ, 

որոնցից ստացված կաթն 

օգտագործվում է սննդումֈ 

Ցիրոմազին 

(ցիրոմազին) 

 

300 μg/կգ 

300 μg/կգ 

300 μg/կգ 

300 μg/կգ 

ոչխարի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

  

 

31. Տրազինի ածանցյալներ 

Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանա-

կան ակտիվ 

նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն 

քանակը՝ չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման լաբորատոր մեթոդի 

զգայունության կամ օրգանիզմում 

բնական առկայության 

հայտնաբերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ նշումներ 

Ցիրոմազին 

(ցիրոմազին) 

 

300 μg/կգ 

300 μg/կգ 

300 μg/կգ 

300 μg/կգ 

ոչխարի՝ 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Չի կիրառվում այն կեն-

դանիների նկատմամբ, 

որոնցից ստացված կաթն 

օգտագործվում է սննդումֈ 

 

32. Ներքին և արտաքին մակաբույծների դեմ դեղանյութեր, ավերմեկտիններ 

Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանա-

կան ակտիվ 

նյութը) 

Մնացորդային առա-

վելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի 

զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնա-

բերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Այլ նշումներ 

Աբամեկտին 

(ավերմեկտին 

B1a) 

  

  

10 μg/կգ 

20 μg/կգ 

  

  

20 μg/կգ 

50 μg/կգ 

25 μg/կգ 

20 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

ճարպ 

լյարդ 

  

ոչխարի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Չի կիրառվում այն կենդանիների 

նկատմամբ, որոնցից ստացված 

կաթն օգտագործվում է սննդումֈ 

Դորամեկտին 

(դորամեկտին)  

40 μg/կգ 

150 μg/կգ 

100 μg/կգ 

60 μg/կգ 

բոլոր մթերատու 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Խոզերի ճարպի առավելագույն 

մնացորդային քանակը վերաբե-

րում է մաշկ և ճարպ բնական 

համամասնությանը: Կիրառելի չէ 

այն կենդանիների համար, որոն-

ցից ստացված կաթն օգտագործ-

վում է մարդու սննդումֈ 

Էմամեկտին 

(էմամեկտին 

B1a) 

100 μg/կգ 

 

լողաթևային ձկան 

մկան և կաշի 

  

Էպրինոմեկ-

տին (էպրինո-

մեկտին B1a) 

 

 

50 μg/կգ 

250 μg/կգ 

1500 μg/կգ 

300 μg/կգ 

20 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

Իվերմեկտին 100 μg/kg բոլոր մթերատու Խոզերի ճարպի առավելագույն 
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(22,23-

դիհիդրո-

վերմեկտին 

B1a) 

100 μg/kg 

30 μg/kg 

կենդանիների՝ 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

մնացորդային քանակը վերաբե-

րում է մաշկ և ճարպ բնական 

համամասնությանը: Կիրառելի չէ 

այն կենդանիների համար, որոն-

ցից ստացված կաթն օգտագործ-

վում է մարդու սննդումֈ 

Մոքսիդեկտին 

(մոքսիդեկտին) 

  

 

  

50 μg/կգ 

500 μg/կգ 

100 μg/կգ 

50 μg/կգ 

40 μg/կգ 

  

  

 

50 μg/կգ 

500 μg/կգ 

100 μg/կգ 

50 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների, 

ոչխարի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

միասմբակավոր-

ների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

  

 
 
 

33. Նախակենդանիների դեմ դեղանյութեր, տրիազինետրիոնի ածանցյալներ 

Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային 

առավելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման լաբորատոր 

մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնա-

բերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Այլ նշումներ 

Տոլտրազուրիլ 

(տոլտրազու-

րիլի սուլֆոն) 

  

100 μg/կգ 

200 μg/կգ 

600 μg/կգ 

400 μg/կգ 

  

  

  

100 μg/կգ 

150 μg/կգ 

500 μg/կգ 

250 μg/կգ 

թռչունների` 

մկան 

կաշի և ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

  

բոլոր մթերատու 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Խոզերի ճարպի առավելագույն 

մնացորդային քանակը 

վերաբերում է մաշկ և ճարպ 

բնական համամասնությանը: 

Կիրառելի չէ այն կենդանիների 

և թռչունների համար, որոնցից 

ստացված կաթն ու ձուն 

օգտագործվում են մարդու 

սննդումֈ 

  

34. Խինազոլոնի ածանցյալներ 

 Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանա-

կան ակտիվ 

նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն 

քանակը՝ չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման լաբորատոր 

մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Այլ նշումներ 

Հալոֆուգինոն 

(հալոֆու-

գինոն) 

 

 

10 μg/կգ 

25 μg/կգ 

30 μg/կգ 

30 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Չի կիրառվում այն 

կենդանիների նկատ-

մամբ, որոնցից ստաց-

ված կաթն օգտագործ-

վում է սննդումֈ 

 

35. Կարբանիլիդներ 

Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանա-

Մնացորդային առավելագույն 

քանակը՝ չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման լաբորատոր 

մեթոդի զգայունության կամ 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

Այլ նշումներ 
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կան ակտիվ 

նյութը) 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Իմիդոկարբ 

(իմիդոկարբ) 

  

  

300 μg/կգ 

50 μg/կգ 

2000 μg/կգ 

1500 μg/կգ 

50 μg/կգ 

  

  

300 μg/կգ 

50 μg/կգ 

2000 μg/կգ 

1500 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

ոչխարի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Չի կիրառվում այն 

կենդանիների 

նկատմամբ, որոնցից 

ստացված կաթն օգտա-

գործվում է սննդումֈ 

  

36. Նյարդային համակարգի վրա ազդող նյութեր, բութիրոֆենոլի 
ածանցյալ տրանկվիլիզատորներ 

 Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական առկայության 

հայտնաբերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ 

նշումներ 

Ազապերոն 

(ազապերոնի 

և ազապերոլի 

միագումարը) 

 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

խոզի` 

մկան, կաշի 

և ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

  

 

37. Վեգետատիվ նյարդային համակարգի վրա ազդող նյութեր, 
հակաադրեներգիկ նյութեր 

 Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանա-

կան ակտիվ 

նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական առկայության 

հայտնաբերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ 

նշումներ 

Կարազոլոլ 

(կարազոլոլ) 

  

5 μg/կգ 

5 μg/կգ 

25 μg/կգ 

25 μg/կգ 

  

  

  

5 μg/կգ 

5 μg/կգ 

15 μg/կգ 

15 μg/կգ 

1 μg/կգ 

խոզի` 

մկան 

կաշի և ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

  

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

 

38. b2 սիմպաթոմիմետիկ նյութեր 

Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական առկայության 

հայտնաբերման նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, պարեն-

քիմատոզ օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ 

նշումներ 

Կլենբուտերոլ 

հիդրոքլորիդ 

(կլենբուտերոլ) 

  

  

0.1 μg/կգ 

0.5 μg/կգ 

0.5 μg/կգ 

0.05 μg/կգ 

  

  

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

միասմբակավորների` 
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0.1 μg/կգ 

0.5 μg/կգ 

0.5 μg/կգ 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

  

39. Հակաբորբոքային դեղանյութեր, արիլպրոպիոնաթթվի ածանցյալներ 

 Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական առկայության հայտ-

նաբերման նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, պարեն-

քիմատոզ օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ  

նշումներ 

Կարպրոֆեն 

(կարպրոֆեն) 

  

  

500 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

  

  

500 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

  

միասմբակավորների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

  

Վեդապրոֆեն 

(վեդապրոֆեն) 
50 μg/կգ 

20 μg/կգ 

100 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

միասմբակավորների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

  

Կարպրոֆեն 

(կարպրոֆենի 

և կարպրոֆենի 

գլուկուրոնիդի 

կոնյուատի 

միագումարը) 

500 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

1000 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների, 

միասմբակավորների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

  

  

40. Ֆենամատների խմբի ածանցյալներ 

 Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական առկայության հայտ-

նաբերման նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, պարեն-

քիմատոզ օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ 

նշումներ 

Ֆլունիքսին 

(5-հիդրոքսի-

ֆլունիքսին 

ֆլունիքսին) 

  

  

20 μg/կգ 

30 μg/կգ 

300 μg/կգ 

100 μg/կգ 

40 μg/կգ 

  

 

50 μg/կգ 

10 μg/կգ 

200 μg/կգ 

30 μg/կգ 

  

  

10 μg/կգ 

20 μg/կգ 

100 μg/կգ 

200 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

խոզի` 

մկան 

կաշի և ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

  

միասմբակավորների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

  

Տոլֆենա-

մաթթու 

(տոլֆենա-

մաթթու) 

  

  

50 μg/կգ 

400 μg/կգ 

100 μg/կգ 

50 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 
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50 μg/կգ 

400 μg/կգ 

100 μg/կգ 

  

խոզի` 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

  

41. Էնոլաթթվի ածանցյալներ 

 Անասնա-

բուժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի զգայունության 

կամ օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, պարենքիմա-

տոզ օրգաններ և կենդանական 

ծագում ունեցող մթերք 

Այլ 

նշումներ 

Մելոքսիկամ 

(մելոքսիկամ) 

 

 

 

20 μg/կգ 

65 μg/կգ 

65 μg/կգ 

15 μg/կգ 

խոշոր և մանր եղջերավոր 

կենդանիների, խոզերի, 

ճագարների՝ 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

  

42. Օքսիկանի ածանցյալներ 

Անասնաբու

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանակ

ան ակտիվ 

նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական առկայության 

հայտնաբերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ նշումներ 

Մելոքսիկամ 

(մելոքսիկամ) 

 

  

20 μg/կգ 

65 μg/կգ 

65 μg/կգ 

  

  

  

20 μg/կգ 

65 μg/կգ 

65 μg/կգ 

15 μg/կգ 

խոզի, միասմբակա-

վորների, ճագարի` 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

  

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների, այծի` 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

  
43. Պիրազոլոնի ածանցյալներ 

 Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանա-

կան ակտիվ 

նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն 

քանակը՝ չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման լաբորատոր 

մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ նշումներ 

Մետամիզոլ 

(4-մեթիլա-

մինոան-

տիպիրին) 

  

  

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

50 μg/կգ 

  

  

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

  

  

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

100 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

խոզի` 

մկան 

կաշի և ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

  

միասմբակավորների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

Խոզերի ճարպի 

առավելագույն մնա-

ցորդային քանակը 

վերաբերում է մաշկ և 

ճարպ բնական 

համամասնությանըֈ 
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100 μg/կգ երիկամ 

  

44. Ֆենիլքացախաթթվի ածանցյալներ 

 Անասնաբու-

ժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանա-

կան ակտիվ 

նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն 

քանակը՝ չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման լաբորատոր մեթոդի 

զգայունության կամ օրգանիզմում 

բնական առկայության 

հայտնաբերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Այլ նշումներ 

Դիկլոֆենակ 

(դիկլոֆենակ) 

  

  

 5 μg/կգ 

1 μg/կգ 

5 μg/կգ 

10 μg/կգ 

0.1 μg/կգ 

  

 

5 μg/կգ 

1 μg/կգ 

5 μg/կգ 

10 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

խոզի՝ 

մկան 

կաշի և ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

Խոզերի ճարպի 

առավելագույն մնա-

ցորդային քանակը 

վերաբերում է մաշկ և 

ճարպ բնական 

համամասնությանըֈ 

  

45. Սուլֆացված ֆենիլ լակտոններ 

 Անասնաբուժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն քանա-

կը՝չհաշված տվյալ նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական առկայության 

հայտնաբերման նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, պարեն-

քիմատոզ օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ 

նշումներ 

Ֆիրոկոքսիբ 

(ֆիրոկոքսիբ) 

 

10 μg/կգ 

15 μg/կգ 

60 μg/կգ 

10 μg/կգ 

միասմբակավորների` 

 մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

  

  

46. Կորտիկոիդներ, գլուկոկորտիկոիդներ 

 Անասնաբուժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական առկայության 

հայտնաբերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և կենդանական 

ծագում ունեցող մթերք 

Այլ 

նշումներ 

Բետամեթազոն 

(բետամեթազոն) 

  

  

0.75 μg/կգ 

2.0 μg/կգ 

0.75 μg/կգ 

0.3 μg/կգ 

  

  

0.75 μg/կգ 

2.0 μg/կգ 

0.75 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

խոզի՝ 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

  

Դեքսամեթազոն 

(դեքսամեթազոն) 

  

0.3 μg/կգ 

  

  

  

  

  

0.75 μg/կգ 

2 μg/կգ 

0.75 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների, այծի 

կաթ 

  

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների, խոզի, 

միասմբակավորների` 

մկան 

լյարդ 

երիկամ 

  

Մեթիլպրեդ-

նիզոլոն 

(մեթիլպրեդ-

10 μg/կգ 

10 μg/կգ 

10 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 
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նիզոլոն) 10 μg/կգ 

2 μg/կգ 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

Պրեդնիզոլոն 

(պրեդնիզոլոն) 

4 μg/կգ 

4 μg/կգ 

10 μg/կգ 

10 μg/կգ 

6 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

  

  

47. Վերարտադրողական համակարգի վրա ազդող նյութեր, պրոգեստոգեններ 

 Անասնաբուժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն 

քանակը՝ չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման լաբորատոր 

մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ նշումներ 

Քլորմադինոն 

(քլորմադինոն) 

 

 

4 μg/կգ 

2 μg/կգ 

2.5 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների՝ 

ճարպ 

լյարդ 

կաթ 

միայն անասնաբու-

ծական կիրառման 

համար 

Ֆլուգեստոնի 

ացետատ 

(ֆլուգեստոնի 

ացետատ) 

 

0.5 μg/կգ 

0.5 μg/կգ 

0.5 μg/կգ 

0.5 μg/կգ 

1 μg/կգ 

ոչխարի, այծի` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

Կիրառել միայն 

անասնաբուծական 

նպատակների 

համար՝ 

ներհեշտոցային 

եղանակովֈ 

Ալտրենոգեստ 

(ալտրենոգեստ) 

 

4 μg/կգ 

2 μg/կգ 

 

 

4 μg/կգ 

4 μg/կգ 

խոզի` 

կաշի և ճարպ 

լյարդ 

 

ձիերի` 

ճարպ 

լյարդ 

Կիրառել միայն 

անասնաբուծական 

նպատակներովֈ 

Նորգեստոմետ 

(նորգեստոմետ) 

 

 

0.2 μg/կգ 

0.2 μg/կգ 

0.2 μg/կգ 

0.2 μg/կգ 

0.12 μg/կգ 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների` 

մկան 

ճարպ 

լյարդ 

երիկամ 

կաթ 

միայն 

թերապևտիկ և 

անասնաբուծական 

նշանակությամբ 

  

48. Նյութեր, որոնց համար մնացորդային առավելագույն քանակներ սահմանված չեն 

 Անասնաբուժական 

դեղամիջոցը  

(դեղաբանական 

 ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային 

առավելագույն 

քանակը՝ 

չհաշված տվյալ 

նյութի բացա-

հայտման 

լաբորատոր 

մեթոդի զգա-

յունության կամ 

օրգանիզմում 

բնական 

առկայության 

հայտնաբերման 

նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ,  

պարենքիմատոզ  

օրգաններ և կենդանական  

ծագում ունեցող մթերք 

Այլ նշումներ 

Ալյումինի դիստեարատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ալյումինի հիդրօքսիդի 

ացետատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ալյումինի ֆոսֆատ - բոլոր մթերատու կենդանի-  
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ներից ստացված մթերք 

Ալյումինի սալիցիլատ, 

հիմնային 

- 

խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ներքին ընդուն-

ման համար: Չի նշա-

նակվում կաթնատու 

կենդանիներին, որոնց 

կաթն օգտագործվում է 

սննդումֈ 

Ալյումինի տրիստեարատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ամոնիումի քլորիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Բարիումի սելենատ 

- 

խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից, ոչխարից ստացված 

մթերք 

 

Բիսմութի սուբկարբոնատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ներքին 

ընդունման համար 

Բիսմութի սուբգալատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ներքին 

ընդունման համար 

Բիսմութի սուբնիտրատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ներքին 

ընդունման համար 

Բիսմութի սուբսալիցիլատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ներքին 

ընդունման համար 

Բորաթթու և բորատներ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կալիումի բրոմիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Նատրիումի բրոմիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Կալցիումի ացետատ - բոլոր մթերատու 

կենդանիներից ստացված 

մթերք 

 

Կալցիումի բենզոատ - 

Կալցիումի կարբոնատ - 

Կալցիումի քլորիդ - 

Կալցիումի գլուկոնատ - 

Կալցիումի հիդրօքսիդ - 

Կալցիումի հիպոֆոսֆիտ - 

Կալցիումի մալեատ - 

Կալցիումի օքսիդ - 

Կալցիումի ֆոսֆատ - 

Կալցիումի 

պոլիֆոսֆատներ 
- 

Կալցիումի պրոպիոնատ - 

Կալցիումի սիլիկատ - 

Կալցիումի ստեարատ - 

Կալցիումի սուլֆատ - 

Կալցիումի 

գլուկոհեպտոնատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կալցիումի գլուկոնա-

գլուկոհեպտոնատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կալցիումի 

գլուկոնոլակտատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կալցիումի գլուտամատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կալցիումի 

գլիցերոֆոսֆատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կոբալտի կարբոնատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կոբալտի երկքլորիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կոբալտի գլուկոնատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կոբալտի օքսիդ - բոլոր մթերատու կենդանի-  
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ներից ստացված մթերք 

Կոբալտի սուլֆատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կոբալտի եռօքսիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պղնձի քլորիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պղնձի գլուկոնատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պղնձի հեպտանոատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պղնձի մետիոնատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պղնձի օքսիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պղնձի սուլֆատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Երկպղնձի օքսիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Աղաթթու 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ջրածնի պերօքսիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Յոդ և յոդի անօրգանական 

միացություններ` ներառ-

յալ նատրիում և կալիումի 

յոդիդներ, յոդատներ, 

յոդոֆոր` ներառյալ յոդի 

պոլիվինիլպիրոլիդոնը 

- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Մագնեզիում 

Մագնեզիումի սուլֆատ 

Մագնեզիումի հիդրօքսիդ 

Մագնեզիումի ստեարատ 

Մագնեզիումի գլուտամատ 

Մագնեզիումի ուրատատ 

Մագնեզիումի 

ալյումասիլիկատ 

Մագնեզիումի օքսիդ 

Մագնեզիումի կարբոնատ 

Մագնեզիումի ֆոսֆատ 

- 

բոլոր մթերատու 

կենդանիներից ստացված 

մթերք 

 

Նիկելի գլուկոնատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Նիկելի սուլֆատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կալիումի DL-

ասպարտատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կալիումի գլյուկուրոնատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կալիումի 

գլիցերաֆոսֆատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կալիումի նիտրատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կալիումի սելենատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Մանգանի օքսիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ներքին 

ընդունման համար 

Մանգանի կարբոնատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ներքին 

ընդունման համար 

Մանգանի քլորիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ներքին 

ընդունման համար 

Մանգանի սուլֆատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ներքին 

ընդունման համար 
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Նատրիումի 

երկքլորոիսոցիանուրատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Նատրիումի 

գլիցերաֆոսֆատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Նատրիումի հիպոֆոսֆիտ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Նատրիումի նիտրիտ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Նատրիումի պրոպիոնատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Նատրիումի սելենատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Նատրիումի սելենիտ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ծծումբ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ցինկի ացետատ 

Ցինկի քլորիդ 

Ցինկի գլուկոնատ 

Ցինկի օլեատ 

Ցինկի ստեարատ 

- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

17b - էստրադիոլ - 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն թերապևտիկ և 

անասնաբուծական 

նշանակության 

2- ամինաէթանոլ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

2-ամինաէթիլ 

երկհիդրֆոսֆատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

2- պիրոլիդոն - 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

պարենտերալ եղա-

նակով, դեղաքանակը` 

40 մգ/կգ կենդանի 

զանգվածի հաշվով 

8- հիդրօքսիքինոլին - 

բոլոր մթերատու 

կենդանիներից ստացված 

մթերք 

տեղային կիրառմամբ, 

միայն նորածին 

կենդանիների համար 

Ացետիլցիստեին - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ալֆակալցիդոլ - 
խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ծննդաբերող 

կովերի համար 

Ալֆապրոստոլ - 

ճագարից, խոշոր եղջերա-

վոր կենդանիներից, խոզից և 

միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

 

Բացիտրացին - 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիներից ստացված 

մթերք 

ներկրծային 

կիրառմամբ, միայն 

լակտացիայի շրջանում 

գտնվող կովերի համար, 

ինչպես նաև բոլոր 

հյուսվածքների համար` 

բացառությամբ կաթի 

Բենզալկոնիումի քլորիդ - 

բոլոր մթերատու 

կենդանիներից ստացված 

մթերք 

որպես լցանյութ 

օգտագործելու համար, 

միայն մինչև 0.05% 

խտությամբ 

Բենզոկային - 

բոլոր մթերատու 

կենդանիներից ստացված 

մթերք 

միայն որպես տեղային 

անզգայացնող 

կիրառելու համար 

Բենզիլալկոհոլ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

որպես լցանյութ 

օգտագործելու համար 

Բետային - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Բրոնոպոլ - 
սաղմոնազգիներ ֆերմաներում բեղմնա-

վորված ձվերի վրա կի-
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րառելու համար միայն 

Բրոտիզոլամ - 
խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն թերապևտիկ 

նշանակության 

Բուսերելին - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Բուտորֆանոլի 

տարտրատ 
- 

միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

միայն ներերակային 

կիրառմամբ 

Բուտիլ 4-

հիդրօքսիբենզոատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Բուտիլսկոպոլամինումի 

բրոմիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կոֆեին - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կեֆազոլին - 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիներից, ոչխարից և 

այծից ստացված մթերք 

միայն ներկրծային կի-

րառմամբ` բացառու-

թյամբ այն դեպքերի, երբ 

կուրծը մարդու կողմից 

օգտագործվում է 

սննդում 

 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Սետոստերիլ սպիրտ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Քլորհեղիդին - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Քլորոկրեզոլ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կլազուրիլ - աղավնուց ստացված մթերք  

Կլոպրոստենոլ - 

խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից, խոզից և 

միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

 

Կոկոսի ալկիլի երկմեթիլ 

բետաիններ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

որպես լցանյութ 

օգտագործելու համար 

Կորտիկոտրոպին - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

D-Pհe 6-լուտեինացնող 

հորմոնի արտազատող 

գործոն 

- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Դեմրեքսին - 
միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

 

Դենավերինի 

հիդրոքլորրիդ 
- 

խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Դետոմիդին - 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիներից, ձիերից 

ստացված մթերք 

միայն թերապևտիկ 

նշանակության 

Դիկլազուրիլ - 

բոլոր մթերատու որոճող 

կենդանիներից, 

խոզից ստացված մթերք 

միայն ներքին 

օգտագործման համար 

Երկէթիլ ֆտալատ - 
բոլոր մթերատու կենդա-

նիներից ստացված մթերք 

 

Երկէթիլենգլիկոլի 

մոնոէթիլ եթեր 
- 

բոլոր որոճող կենդանիներից 

և խոզերից ստացված մթերք 

 

Երկմանգանի եռօքսիդ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ներքին 

ընդունման համար 

Երկմեթիլ ֆտալատ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Դինոպրոստ  

տրոմեթամին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Երկպրոֆիլին - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Էթամիֆիլինի կամզիլատ - բոլոր մթերատու կենդանի-  
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ներից ստացված մթերք 

Էթանոլ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն որպես լցանյութ 

օգտագործելու համար 

Էթիլլակտատ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Էթիպրոստոնի 

տրոմեթամին 
- 

խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից, խոզից ստացված 

մթերք 

 

Ֆերտիրելինի ացետատ - 
խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ֆլումեթրին - մեղուներ (մեղր)  

Ֆոլիաթթու - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Գլիցերին՝ սովորական - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Գոնադոտրոպին 

արտազատող հորմոն 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Հեպտամինոլ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Հեսպերիդին - 
միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

 

Հեսպերիդինի 

մեթիլկալկոն 
- 

միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

 

Հեքսետիդին - 
միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Մարդու խորիոնի 

գոնադոտրոպին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Մարդու միզային 

գոնադոտրոպին 
- 

խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Հիդրոկորտիզոն - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Յոդի օրգանական 

միացություններ- 

Յոդոֆորմ 

- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Իզոբութան - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Իզոֆլուրան - 

միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

միայն որպես անզգա-

յացնող կիրառելու 

համար 

Իզոքսուպրին 

- 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիներից և ձկներից 

ստացված մթերք 

միայն թերապևտիկ 

նպատակով 

Կետամին - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կետանսերինի տարտրատ - 
միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

 

Կետոպրոֆեն - 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիներից, խոզից և 

միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

 

Լ-քացախաթթու և նրա 

մոնո- և երկհիմնային 

նատրիումի, կալիումի և 

կալցիումի աղեր 

- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

որպես լցանյութ 

օգտագործելու համար 

Կաթնաթթու - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Լեսիրելին - 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիներից, ճագարից, 

ձիերից ստացված մթերք 

 

Լոբելին - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Լուպրոստիոլ - բոլոր մթերատու կենդանի-  
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ներից ստացված մթերք 

Խնձորի թթու - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

որպես լցանյութ 

օգտագործելու համար 

Մանգանի գլուկոնատ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ներքին 

ընդունման համար 

Մանգանի 

գլիցերոֆոսֆատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ներքին 

ընդունման համար 

Մանգանի պիդոլատ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ներքին 

ընդունման համար 

Մանգանի ռիբոնուկլեատ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ներքին 

ընդունման համար 

Մեցիլինամ - 
խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ներարգանդային 

կիրառմամբ 

Մեդրոքսիպրոգեստերոնի 

ացետատ 
- 

ոչխարից ստացված մթերք ներհեշտոցային 

կիրառմամբ, միայն 

անասնաբուծական 

նշանակությամբ 

Մելատոնին - 
ոչխարից, այծից ստացված 

մթերք 

 

Մենադիոն - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Մենբուտոն - 

խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից, ոչխարից, այծից, 

խոզից և միասմբակավոր-

ներից ստացված մթերք 

 

Մենթոլ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Մեթիլ նիկոտինատ - 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիներից, ձիերից 

ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Հանքային հիդրոկարբոն-

ներ, տարբեր աստիճանի 

մածուցիկության` ներառ-

յալ միկրոբյուրեղային 

մոմը, մոտավորապես     

10-600 C: Ալիֆատիկ, 

ճյուղավորված ալիֆատիկ 

և ալիցիկլիկ 

միացություններ 

- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

Բացառվում են 

արոմատիկ և չհագեցած 

միացություններըֈ 

N-բուտան - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

N-բուտանոլ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

որպես լցանյութ 

օգտագործելու համար 

Նատամիցին - 

խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից, միասմբակավոր-

ներից ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Նեոստիգմին - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Նիկոբոքսիլ - 
միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Նոնիվամիդ - 
միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Օլեիլոլեատ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Օքսիտոցին - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պանկրեատին - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Պապային - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պապավերին - 
խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն նորածին հորթերի 

համար 
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Պերքացախային թթու - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ֆենոլ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ֆլորոգլուկինոլ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ֆիտոմենադիոն - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պոլիկրեսուլեն - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Պոլիէթիլենգլիկոլի 15 

հիդրօքսիստեարատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

որպես լցանյութ 

օգտագործելու համար 

Պոլիէթիլենգլիկոլի 7 

գլիցերին (կոկոս) 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Օքսիէթիլենի 8-40 միավոր 

պարունակող պոլիէթի-

լենգլիկոլի ստեարատներ 

- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

որպես լցանյութ 

օգտագործելու համար 

Պոլիսուլֆատացված 

գլիկոսամինոգլիկան 
- 

միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

 

Պրազիկվանտել - 

ոչխարից և միասմբա-

կավորներից ստացված 

մթերք 

լակտացիոն շրջանում 

չգտնվող ոչխարների 

համար միայն 

Հղի ձիու գոնադոտրոպինի 

շիճուկ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պրեթկամիդ (կրոտեթամիդ 

և կրոպրոպամիդ) 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պրոկային - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պրոպան - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պրոպիլենգլիկոլ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կվատրեզին - 

բոլոր մթերատու 

կենդանիներից ստացված 

մթերք 

մինչև 0.5 տոկոս 

խտությամբ որպես 

կանխարգելիչ միջոց 

օգտագործվելու    

համար միայն 

R-կլոպրոստենոլ - 

խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից, խոզից և միասմբա-

կավորներից ստացված 

մթերք 

 

Ռիֆաքսիմին - 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

տեղային կիրառման 

համար, միայն 

ներկրծային կիրառման 

համար` բացառությամբ 

այն դեպքերի, երբ կուրծը 

մարդու կողմից օգտա-

գործվում է սննդում 

Ռոմիֆիդին - 
միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

միայն թերապևտիկ 

նշանակության 

Նատրիումի 2-մեթիլ-2-

ֆենոքսի պրոպանոատ 
- 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիներից, խոզից, 

այծից և միասմբակա-

վորներից ստացված մթերք 

 

Նատրիում բենզիլի 

4-հիդրօքսիբենզոատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Նատրիում 

սետոստեարիլի սուլֆատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Սոմատոսալմ - սաղմոնազգիներ  

Տանինում - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Տաու- ֆլուվալինատ - մեղուներից ստացված մթերք  
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Տերպին հիդրատ - 

խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից, խոզից, ոչխարից և 

այծից ստացված մթերք 

 

Տետրակային - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն որպես անզգայա-

ցնող կիրառելու համար 

Թեոբրոմին - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Թեոֆիլին - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Թիոմերսալ - 

բոլոր մթերատու 

կենդանիներից ստացված 

մթերք 

մինչև 0.02 տոկոս 

խտությամբ 

մուլտիդեղաչափով 

պատվաստանյութերում 

որպես կոնսերվանտներ 

օգտագործելու համար 

Թիմոլ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Տիմերֆոնատ - 

բոլոր մթերատու 

կենդանիներից ստացված 

մթերք 

մինչև 0.02 տոկոս 

խտությամբ 

մուլտիդեղաչափով 

պատվաստանյութերում 

որպես կոնսերվանտներ 

օգտագործելու համար 

Տրիմեթիլֆլորգլուցինոլ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Վիտամին D - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Բրդի սպիրտ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

1-մեթիլ-2-պիրոլիդոն - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ցեֆացետրիլ - 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիներից ստացված 

մթերք 

միայն ներկրծային 

կիրառմամբ և բոլոր 

հյուսվածքների համար` 

բացառությամբ կաթի 

Էնիլկոնազոլ - 

խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից և միասմբակավոր-

ներից ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Էտամսիլատ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ստրիխնին - 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիներից ստացված 

մթերք 

միայն ներքին ընդուն-

ման համար, դեղաքա-

նակը` 0.1 մգ/կգ կենդա-

նի զանգվածի հաշվով 

Պարկոնազոլ - 
խայտահավից ստացված 

մթերք 

 

Բիոտին - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Բրոմհեքսին 

- 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիներից, խոզերից և 

թռչուններից ստացված 

մթերք 

Կիրառելի չէ այն 

կենդանիների և թռչուն-

ների համար, որոնցից 

ստացված կաթն ու ձուն 

օգտագործվում են 

մարդու սննդումֈ 

Մերկապտամինի 

հիդրոքլորիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պիրանտելի էմբոնատ - 
միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

 

Վիտամին B1 - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Վիտամին B12 - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Վիտամին B2 - բոլոր մթերատու կենդանի-  
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ներից ստացված մթերք 

Վիտամին B3 - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Վիտամին B5 - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Վիտամին B6 - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Վիտամին E - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Տիապրոստ - 

խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից, ոչխարից, խոզից և 

միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

 

Ապրամիցին - 

խոզից, ճագարից 

ոչխարից, հավից ստացված 

մթերք 

Միայն ներքին ընդուն-

ման համար չի կիրառ-

վում այն կենդանիների 

նկատմամբ, որոնցից 

ստացված ձուն, կաթն 

օգտագործվում են 

սննդումֈ 

Ազամեթիֆոս 

- 

ձկներ (սաղմոնազգիներ) արտաքին մակաբույծ-

ների դեմ՝ բացառու-

թյամբ այն ձկների, 

որոնցից ստացված 

ձկնկիթն օգտագործվում 

է մարդու սննդում 

Դոքսապրամ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պիպերոնիլի բուտօքսիդ - 

խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից, ոչխարից, այծից և 

միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Սուլֆագաիակոլ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Վետրաբուտինի 

հիդրոքլորիդ 
- 

խոզից ստացված մթերք  

Ֆենպիպրամիդի 

հիդրոքլորիդ 
- 

միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

միայն ներերակային 

կիրառմամբ 

Հիդրոքլորոթիազիդ - 
խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Լևոմեթադոն - 
միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

միայն ներերակային 

կիրառմամբ 

Տրիկային մեսիլատ - 
ձկներից ստացված մթերք միայն ջրում լուծվելու 

եղանակով 

Տրիքլորմեթիազիդ - 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

Չի կիրառվում այն 

կենդանիների նկատ-

մամբ, որոնց կաթն 

օգտագործվում է 

սննդումֈ 

Վինկամին - 
խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն նորածին 

կենդանիների համար 

Ատրոպին - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ցեֆոպերազոն - 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիներից ստացված 

մթերք 

ներկրծային կիրառմամբ, 

միայն լակտացիայի 

շրջանում գտնվող 

կովերի, ինչպես նաև 

բոլոր հյուսվածքների 

համար` բացառությամբ 

կաթի 

2-ամինոէթանոլի 

գլուկուրոնատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Բետայինի գլուկուրոնատ - բոլոր մթերատու կենդանի-  
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ներից ստացված մթերք 

Բիտումինոսուլֆոնատներ, 

ամոնիումի և նատրիումի 

աղեր 

- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Քլորֆենամին - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Հումինաթթուներ և դրանց 

նատրիումի աղերը 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ներքին 

ընդունման համար 

Պարացետամոլ - 
խոզից ստացված մթերք միայն ներքին 

ընդունման համար 

Տոսիլքլորամիդի 

նատրիում 
- 

լողաթևային ձուկ միայն ջրում լուծվելու 

եղանակով 

 
- 

խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

 
- 

միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Էրգոմետրինի մալեատ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ծննդաբերող 

կենդանիների համար 

Ջեկորիս օլեում - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Մեպիվակային - 

միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

ներհոդային և 

էպիդուրալ կիրառման 

համար` միայն որպես 

տեղային անզգայացնող 

Նովոբիոցին - 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիներից ստացված 

մթերք 

միայն ներկրծային 

կիրառմամբ և բոլոր 

հյուսվածքների համար` 

բացառությամբ կաթի 

Պիպերազինի 

երկհիդրոքլորիդ 
- 

հավից ստացված մթերք բոլոր հյուսվածքների 

համար` բացառությամբ 

ձվի 

Օքսիէթիլենի 30-40 

միավոր պարունակող 

պոլիօքսիլ գերչակի ձեթ 

- 

բոլոր մթերատու 

կենդանիներից ստացված 

մթերք 

որպես լցանյութ 

օգտագործելու համար 

Օքսիէթիլենի 30-40 

միավոր պարունակող 

պոլիօքսիլ հիդրոգենիզաց-

ված գերչակի ձեթ 

- 

բոլոր մթերատու 

կենդանիներից ստացված 

մթերք 

որպես լցանյութ 

օգտագործելու համար 

Քսիլազին հիդրոքլորիդ 

- 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիներից և ձիերից 

ստացված մթերք 

 

Բուտաֆոսֆան - 
խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ներերակային 

ընդունման համար 

Ցեֆալոնիում - 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիներից ստացված 

մթերք 

միայն ներկրծային 

կիրառման և աչքերի 

բուժման համար, ինչպես 

նաև բոլոր հյուսվածք-

ների համար` 

բացառությամբ կաթի 

Ֆուրոսեմիդ 

- 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիներից և ձիերից 

ստացված մթերք 

միայն ներերակային 

կիրառմամբ 

Լիդոկային - 

միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

միայն տեղային և ընդ-

հանուր անեսթեզիայի 

համար 

3.5-դիհիդօ-Լ-թիրոսին - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Լևոթիրոքսին - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Բիսմութի սուբնիտրատ - 
խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ներկրծային 

կիրառման համար 

Կալցիումի ասպարտատ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 
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Մեթիլ սալիցիլատ - 

բոլոր մթերատու 

կենդանիներից ստացված 

մթերք՝ բացառությամբ ձկան 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Սալիցիլ թթու - 

բոլոր մթերատու 

կենդանիներից ստացված 

մթերք՝ բացառությամբ ձկան 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Նատրիումի սալիցիլատ - 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիներից, խոզից 

ստացված մթերք 

ներքին կիրառման հա-

մար: Կիրառելի չէ այն 

կենդանիների համար, 

որոնցից ստացված  

կաթն օգտագործվում է 

մարդու սննդումֈ 

Ցինկի ասպարտատ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Տոլդիմֆոզ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Դեկոքվինատ - 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիներից, ոչխարից 

ստացված մթերք 

միայն ներքին ընդուն-

ման համար: Չի կիրառ-

վում այն կենդանիների 

նկատմամբ, որոնց   

կաթն օգտագործվում է 

սննդումֈ 

Նատրիումի 

բորոֆորմիատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Թիամիլալ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ներերակային 

կիրառման համար 

Թիոպենտալ նատրիում - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն ներերակային 

կիրառման համար 

Ացետիլսալիցիլաթթու - 

բոլոր մթերատու 

կենդանիներից ստացված 

մթերք՝ բացառությամբ ձկան 

Չի կիրառվում այն կեն-

դանիների նկատմամբ, 

որոնցից ստացված ձուն 

կամ կաթն օգտագործ-

վում է սննդումֈ 

DL-լիզինի  

ացետիլսալիցիլ թթու 
- 

բոլոր մթերատու 

կենդանիներից ստացված 

մթերք՝ բացառությամբ ձկան 

Չի կիրառվում այն կեն-

դանիների նկատմամբ, 

որոնցից ստացված ձուն 

կամ կաթն օգտագործ-

վում է սննդումֈ 

Կարբոսալատ կալցիում - 

բոլոր մթերատու 

կենդանիներից ստացված 

մթերք՝ բացառությամբ ձկան 

Չի կիրառվում այն կեն-

դանիների նկատմամբ, 

որոնցից ստացված ձուն 

կամ կաթն օգտագործ-

վում է սննդումֈ 

Նատրիումի 

ացետիլսալիցիլատ 
- 

բոլոր մթերատու 

կենդանիներից ստացված 

մթերք՝ բացառությամբ ձկան 

Չի կիրառվում այն կեն-

դանիների նկատմամբ, 

որոնցից ստացված ձուն 

կամ կաթն օգտագործ-

վում է սննդումֈ 

Ամպրոլիում - 
թռչնից ստացված մթերք միայն ներքին 

ընդունման համար 

Տիլուդրոնիկ թթու, 

երկնատրիումական աղ 
- 

միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

միայն ներերակային 

կիրառման համար 

Սորբիտտրիոլեատ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Վիտամին A - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ամոնիում լաուրիլի 

սուլֆատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կալցիումի պանտոթենատ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ալանտոյին - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Բենզոկային - սաղմոնազգիներ  
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Դեքսպանթենոլ - 
բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ազագլի-նաֆարելին - 

սաղմոնազգիներ Չի կիրառվում այն 

ձկների նկատմամբ, 

որոնց ձկնկիթն 

օգտագործվում է 

սննդումֈ 

Դեսլորելինի ացետատ - 
միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

 

Հիդրօքսիէթիլսալիցիլատ - 

բոլոր մթերատու 

կենդանիներից ստացված 

մթերք՝ բացառությամբ ձկան 

միայն տեղային 

կիրառման համար 

Օմեպրազոլ - 
միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

միայն ներքին 

ընդունման համար 

Պրոգեստերոն - 

խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից, ոչխարից, այծից, 

միասմբակավորներից 

(իգական սեռի) ստացված 

մթերք 

 

Բեկլոմեթազոն 

դիպրոպիոնատ 
- 

միասմբակավորներից 

ստացված մթերք 

 

Կլոպրոստենոլ - այծից ստացված մթերք  

R-կլոպրոստենոլ - այծից ստացված մթերք  

Սորբիտի սեսքվիոլեատ - 
բոլոր մթերատու կենդան-

իներից ստացված մթերք 

 

Պեֆորելին - խոզից ստացված մթերք  

Ացետիլմեթիոնին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ալյումինի հիդրօքսիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ալյումինի մոնոստեարատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ամոնիումի սուլֆատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Բենզոիլբենզոատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Բենզիլ p-

հիդրօքսիբենզոատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կալցիումի 

բորոգլուկոնատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կալցիումի ցիտրատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Երկէթիլսեբացինատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Երկմեթիկոն 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Երկմեթիլ ացետամիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Երկմեթիլ սուլֆօքսիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Էպինեֆրին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Էթիլ օլեաթ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Էթիլեներկամինետետրա-

ացետիկ թթու և աղեր 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Էվկալիպտոլ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պարկիկն ազդակող 

հորմոն (բոլոր տեսակնե-

րից և նրանց սինթետիկ 

համանմաններից ստացած 

- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 
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բնական ՊԱՀ) 

Ֆորմալդեհիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Գլուտարալդեհիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Գվայակոլ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Հեպարին և դրա աղերը 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Մարդու խորիոնի 

հոնադոտրոպին (բնական 

և դրա սինթետիկ 

համանմանները) 

- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Երկաթի ամոնիումի 

ցիտրատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Երկաթի դեքստրան 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Երկաթի 

գլուկոհեպտոնատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Իզոպրոպանոլ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Լանոլին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Լյուտեինիզացնող հորմոն 

(բոլոր կենդանատեսակնե-

րից և նրանց սինթետիկ 

համանմաններից 

ստացված) 

- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Մագնեզիումի քլորիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Մագնեզիումի գլուկոնատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Մագնեզիումի 

հիպոֆոսֆիտ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Մանիտոլ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Մեթիլբենզոատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Մոնոթիոգլիցերոլ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Մոնտանիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Միգլիոլ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Օրգոտեին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պոլոքսալին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պոլոքսամեր 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պոլիէթիլենգլիկոլներ 

(մոլեկուլային կշիռը`    

200-10000) 

- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պոլիսորբատ 80 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Սերոտոնին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Նատրիումի քլորիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Նատրիումի  

քրոմոգլիկատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Նատրիումի երկօտիլ- - բոլոր մթերատու կենդանի-  
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սուկֆոսուկցինատ ներից ստացված մթերք 

Նատրիումի ֆորմալ-

դեհիդսուլֆոքսիլատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Նատրիումի 

լաուրիլսուլֆատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Նատրիումի   

պիրոսուլֆիտ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Նատրիումի ստեարատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Նատրիումի թիոսուլֆատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Միզանյութ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ցինկի օքսիդ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ցինկի սուլֆատ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ադենոզին և դրա 5-մոնո-, 

5-երկ- և 5-եռֆոսֆատները 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ալանին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Արգինին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ասպարագին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Կարնիտին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Քոլին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Քիմոտրիպսին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ցիտրուլին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ցիստեին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ցիտիդին և դրա 5-մոնո-, 5-

երկ- և 5-եռֆոսֆատները 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Հիստիդին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Հիալուրոնաթթու 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ինոզին և դրա 5-մոնո-, 5-

երկ- և 5-եռֆոսֆատները 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ինոզիտոլ 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Իզոլեյցին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Լեյցին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Լիզին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Մեթիոնին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Օրնիթին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Օրոտաթթու 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Պեպսին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ֆենիլալանին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 
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Պրոլին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Սերին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Թիոկտիկ թթու 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Թրեոնին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Թիմիդին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Թրթնջկաթթու - մեղր  

Կարպրոֆեն 

- 

խոշոր եղջերավոր կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

Սրա առկայությունը 

թույլատրվում է միայն 

խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների կաթումֈ 

Տրիպտոֆան 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Ուրիդին և դրա 5-մոնո-, 5-

երկ- և 5-եռֆոսֆատները 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

Վալին 
- 

բոլոր մթերատու կենդանի-

ներից ստացված մթերք 

 

 
49. Արգելված նյութեր 

 Անասնաբուժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի զգայունության 

կամ օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Այլ նշումներ 

Արիստոլոքիա և 

դրանից ստացած 

պատրաստուկներ 

0 - 

Չի թույլատրվում 

օգտագործել մթե-

րատու կենդանի-

ների և ձկների 

բուժման ու ա-

նասնաբուծական 

նպատակներով: 

Քլորամֆենիկոլ 0 - 

Քլորոֆորմ 0 - 

Քլորպրոմազին 0 - 

Կոլխիցին 0 - 

Դապսոն 0 - 

Դիմետրիդազոլ 0 - 

Մետրոնիդազոլ 0 - 

Նիտրոֆուրաններ 

(ներառյալ 

ֆուրազոլիդոնը) 

0 - 

Ռոնիդազոլ 0 - 

  

50. Անաբոլիկ ազդեցությամբ օժտված միջոցներ 

Անասնաբուժական 

դեղամիջոցը (դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն 

քանակը՝ չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման լաբորատոր 

մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Այլ նշումներ 

Ստիլբեններ 

Ստիլբենի ածանցյալներ 

Ստիլբենի աղեր և եթերներ 

Թիրեոստատներ 

Ստերոիդներ 

Ռեզորցիկլիկ թթվային լակ-

տոն, այդ թվում՝ զերանոլ 

Բետա-ագոնիստներ 

0 մգ/կգ 

- 

 - 

 - 

 - 

- 

  

- 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Չի կիրառվում այն 

կենդանիների 

նկատմամբ, որոն-

ցից ստացված 

մթերքն 

օգտագործվում է 

սննդումֈ 

  

51. Քլորօրգանական միացություններ 

 Անասնաբուժական Մնացորդային առավելագույն Տեղակայումը՝ Այլ 
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դեղամիջոցը (դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

քանակը՝ չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման լաբորատոր 

մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

նշումներ 

Ա-հեքսաքլորցիկլոհեքսան 

Բ-հեքսաքլորցիկլոհեքսան 

Լինդան 

  

Ալդրին 

Դիելդրին 

 Հեպտաքլոր 

 Հեքսաքլորբենզոլ 

 Էնդրին 

ԴԴՏ և անալոգներ 

 2,4-Դ 

200 մկգ/կգ Ա-ՀՔՑՀ-ի 

համար և 100մկգ/կգ 

Բ-ՀՔՑՀ-ի համար 

 

ալդրինի և դիելդրինի համար 

200 մկգ/կգ 

200 մկգ/կգ 

200 մկգ/կգ 

50 մկգ/կգ 

1000 մկգ/կգ 

4 մկգ/կգ 

կաթ   

  

52. Ֆոսֆորօրգանական միացություններ 

 Անասնաբուժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական առկայության 

հայտնաբերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական 

ծագում ունեցող 

մթերք 

Այլ 

նշումներ 

Մեթիլքլորպիրոֆոս 

Դիազինոն 

Մեթիլքլորպիրոֆոս 

Դիազինոն 

10 մկգ/կգ 

10 մկգ/կգ 

50 մկգ/կգ 

20 մկգ/կգ (միս) 

700 մկգ/կգ (ճարպ) 

կաթ, 

միս 

  

  

53. Քիմիական տարրեր 

 Անասնաբուժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական առկայության 

հայտնաբերման նվազագույն 

քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և կենդանական 

ծագում ունեցող մթերք 

Այլ 

նշումներ 

Կապար 

  

  

  

  

Կադմիում 

  

  

  

  

  

 

  Սնդիկ 

  

  

  

  

  

  

  

 

Արսեն 

  

  

0.02 մգ/կգ 

0.1 մգ/կգ 

  

0.3 մգ/կգ 

  

0.05 մգ/կգ 

  

0.5 մգ/կգ 

1.0 մգ/կգ 

0.05 մգ/կգ 

  

  

0.5 մգ/կգ 

  

0 

  

  

0 մգ/կգ 

  

  

  

0 մգ/կգ 

կաթ 

խեկ, մեկ, խոզ և թռչուն՝ 

մկաններում 

ձուկ 

  

խեկ, մեկ, խոզ և թռչուն՝ 

մկաններում 

լյարդ 

երիկամ 

ձուկ՝  

մկաններում 

  

ձկնամթերք,  

ձուկ՝ 

 մկաններում 

  

խեկ, մեկ, խոզ և թռչուն՝ 

մկաններում 

լյարդ 

երիկամ 

  

կաթ 

խեկ, մեկ, խոզ և թռչուն՝ 

մկաններում 

լյարդ 

երիկամ 

ձուկ, ձկնամթերք 

  

54. Միկոտոքսիններ 
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 Անասնաբուժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն քանակը՝ 

չհաշված տվյալ նյութի բացահայտման 

լաբորատոր մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական առկայության 

հայտնաբերման նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, պարեն-

քիմատոզ օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ 

նշումներ 

Աֆլատոքսին Մ1 0.05 մգ/կգ կաթ   

  

55. Ռադիոնուկլիդներ 

Անասնաբուժական 

դեղամիջոցը 

(դեղաբանական 

ակտիվ նյութը) 

Մնացորդային առավելագույն 

քանակը՝ չհաշված տվյալ նյութի 

բացահայտման լաբորատոր 

մեթոդի զգայունության կամ 

օրգանիզմում բնական 

առկայության հայտնաբերման 

նվազագույն քանակությունը 

Տեղակայումը՝ 

հյուսվածքներ, 

պարենքիմատոզ 

օրգաններ և 

կենդանական ծագում 

ունեցող մթերք 

Այլ 

նշումներ 

Ցեզիում 134/137 

Ցեզիում 134/137 

370 Բկ/կգ 

370 Բկ/կգ 

կաթ 

միս 

  

  

56. 1 μg-ը հավասար է 10-6 գրամի: 
  

 

 

 

  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                     Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի N 771-Ն   որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ 

 ՏԱՐԱԾՔ ԱՐՏԱՀԱՆՎՈՂ՝ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԹԵՐՔՈՒՄ  

ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ  

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ 

  

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից 

Եվրոպական միության տարածք արտահանվող՝ կենդանական ծագում ունեցող մթերքում 

մնացորդային նյութերի (այսուհետ` մնացորդային նյութեր) նկատմամբ հսկողության 

իրականացման համար անհրաժեշտ նմուշառման կարգը և դրա իրականացման պայմանները, 

կենդանիների նվազագույն թիվը, որոնցից կկատարվի նմուշառում: 

2. Նմուշառումը կատարում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական 

ծառայությունը (այսուհետ` ծառայություն)՝ պետական վերահսկողության իրականացման 

շրջանակներում: 

3. Ծառայությունն ապահովում է մնացորդային նյութերի նկատմամբ հսկողության 

իրականացման արդյունքների գրանցման ձևաթղթի լրացումը` Եվրոպական միությունում 

ընդունված ծրագրային համակարգի համաձայն: 

4. Մնացորդային նյութերի նկատմամբ հսկողության իրականացման արդյունքների 

գրանցման ձևաթուղթը պարունակում է հետազոտված նմուշների և դրական արդյունքների 

(քանակի) մասին տեղեկատվություն՝ ըստ նմուշների տեսակների` համաձայն ձևի: 

5. Հսկողության ենթակա մնացորդային նյութերը պատկանում են Ա և Բ խմբերին` 

1) Ա խումբը ներառում է անաբոլիկ ազդեցությամբ և օգտագործման համար 

չերաշխավորված նյութերը` 

ա. ստիլբեններ, դրանց աղերը և եթերներ` Ա1 (A1), որի մեջ մտնում են 

դիէթիլստիլբեստրոլը (DES), դիէնեստրոլը (DE), հեքսէստրոլը (HEX), 

բ. անտիթիրոիդներ (վահանաձև գեղձի) ագենտներ` Ա2 (A2), 

գ. ստերոիդներ` Ա3 (A3), որի մեջ մտնում են պրոգեստերոն, 17-β նորտեստոստերոն, 

բոլդենոն, տրենբոլոն, մեդրոքսիպրոգեստերոն ացետատ, 

դ. ռեզորցիկլիկ թթվային լակտոններ` ներառյալ զերանոլ Ա4-ը (A4), 

ե. բետա-ագոնիստներ Ա5 (A5), 

զ. նյութեր, որոնց համար մնացորդային առավելագույն քանակ սահմանված չէ՝ Ա6 (A6), 

որի մեջ մտնում են քլորամֆենիկոլ, նիտրոֆուրաններ (նիտրոֆուրանտոյին մետաբոլիտ (AHD), 

ֆուրալտադոն մետաբոլիտ (AMOZ), ֆուրազոլիդոն մետաբոլիտ (AОZ) և նիտրոֆուրազոն 

մետաբոլիտ (SEM)). 

2) Բ խումբը ներառում է Բ1` անասնաբուժական դեղամիջոցների` ներառյալ գրանցում 

չստացած, բայց գործնականում օգտագործվող նյութերը, Բ2` այլ անասնաբուժական 

դեղամիջոցների և Բ3` աղտոտիչների խմբերը՝ 

ա. Բ1 խմբի անասնաբուժական դեղամիջոցներն են հակամանրէային նյութերը` ներառյալ 

սուլֆանիլամիդային պատրաստուկները և խինոլոնները, 

բ. Բ2 խմբի այլ անասնաբուժական դեղամիջոցներն են` 

Բ2ա (B2a)` հակահելմինթոզային միջոցները, 

Բ2բ (B2b)` հակակոկցիդիոզային միջոցները, այդ թվում՝ նիտրոիմիդազոլները, 

Բ2գ (B2c)` կարբամատները և պիրեթրոիդները, 

Բ2դ (B2d)` սեդատիվները, 

Բ2ե (B2e)` ոչ ստերոիդային, հակաբորբոքային դեղամիջոցները, 

Բ2զ (B2f)` դեղաբանական ակտիվ այլ նյութերը, 

գ. Բ3 աղտոտիչներն են` 

Բ3ա (B3a)՝ քլորի օրգանական միացությունները (PcBs), 

Բ3բ (B3b)՝ ֆոսֆորի օրգանական միացությունները, 

Բ3գ (B3c)՝ քիմիական տարրերը, 

Բ3դ (B3d)՝ միկոտոքսինները, 

Բ3ե (B3e)՝ ներկանյութերը (դեղաբանական ազդեցությամբ օժտված), որոնց մեջ մտնում են 

մալախիտային կանաչը և լեյկոմալախիտային կանաչը, բյուրեղային վիոլետը և լեյկոբյուրեղային 

վիոլետը, 

Բ3զ (B3f)՝ այլ նյութեր: 

6. Յուրաքանչյուր տարի բոլոր տեսակի մնացորդների և նյութերի նկատմամբ 

հսկողության ենթակա խոշոր եղջերավոր կենդանիների նվազագույն թիվը պետք է լինի նախորդ 

տարում սպանդի ենթարկված խոշոր եղջերավոր կենդանիների ընդհանուր քաշի առնվազն 0.4 

տոկոսը՝ հետևյալ կերպ՝ 
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1) 0.25 տոկոսը Ա խմբի նյութերի նկատմամբ, որից նմուշների կեսը պետք է վերցնել 

կենդանի կենդանիներից՝ նրանց պահման վայրերում, ընդ որում, Ա5 ենթախմբի նկատմամբ՝ 

նմուշների առաջին կեսի 25 տոկոսը կարելի է վերցնել կենդանիների պահման վայրում առկա 

կերերից, խմելու ջրից և այլն, իսկ նմուշների երկրորդ կեսը՝ սպանդանոցներից կամ մորթի 

վայրերից՝ նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Ա խմբի յուրաքանչյուր ենթախմբի 

նկատմամբ տարեկան պետք է ստուգվի Ա խմբի նյութերի համար վերցված ընդհանուր նմուշների 

առնվազն 5 տոկոսը, իսկ մնացածը պետք է բաշխվի երկրում առկա իրավիճակին, փորձին և 

տեղեկատվությանը համապատասխան. 

2) 0.15 տոկոսը Բ խմբի նյութերի նկատմամբ, որից նմուշների 30 տոկոսը ենթակա է 

ստուգման՝ Բ1 ենթախմբի, 30 տոկոսը՝ Բ2 ենթախմբի, 10 տոկոսը՝ Բ3 ենթախմբի նկատմամբ, իսկ 

մնացածը պետք է բաշխվի երկրում առկա իրավիճակին, փորձին և տեղեկատվությանը 

համապատասխան: 

7. Յուրաքանչյուր տարի բոլոր տեսակի մնացորդների և նյութերի նկատմամբ 

հսկողության ենթակա խոզերի նվազագույն թիվը պետք է լինի նախորդ տարում սպանդի 

ենթարկված խոզերի ընդհանուր քաշի առնվազն 0.05 տոկոսը՝ հետևյալ կերպ՝ 

1) 0.02 տոկոսը Ա խմբի նյութերի նկատմամբ՝ նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Ա 

խմբի յուրաքանչյուր ենթախմբի նկատմամբ տարեկան պետք է ստուգվի Ա խմբի նյութերի համար 

վերցված ընդհանուր նմուշների առնվազն 5 տոկոսը, իսկ մնացածը պետք է բաշխվի երկրում 

առկա իրավիճակին, փորձին և տեղեկատվությանը համապատասխան. 

2) 0.03 տոկոսը Բ խմբի նյութերի նկատմամբ, որից նմուշների 30 տոկոսը ենթակա է 

ստուգման՝ Բ1 ենթախմբի, 30 տոկոսը՝ Բ2 ենթախմբի, 10 տոկոսը՝ Բ3 ենթախմբի նկատմամբ, իսկ 

մնացածը պետք է բաշխվի երկրում առկա իրավիճակին, փորձին և տեղեկատվությանը 

համապատասխան. 

3) սպանդանոցում կենդանիներից նմուշառում կատարելու դեպքում անհրաժեշտ է 

լրացուցիչ նմուշառում իրականացնել կենդանիների պահման վայրում առկա կերերից, խմելու 

ջրից, կղանքից և այլն, որի նպատակով տարեկան հետազոտվող ֆերմաների նվազագույն թիվը 

պետք է լինի նախորդ տարում սպանդի ենթարկված յուրաքանչյուր 100 000 գլուխ կենդանու 

դեպքում առնվազն մեկ ֆերմայի հաշվարկով: 

8. Յուրաքանչյուր տարի բոլոր տեսակի մնացորդների և նյութերի նկատմամբ 

հսկողության ենթակա ոչխարների և այծերի նվազագույն թիվը պետք է լինի նախորդ տարում 

սպանդի ենթարկված ոչխարների և այծերի առնվազն 0.05 տոկոսը՝ հետևյալ կերպ՝ 

1) 0.02 տոկոսը Ա խմբի նյութերի նկատմամբ՝ նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Ա 

խմբի յուրաքանչյուր ենթախմբի նկատմամբ տարեկան պետք է ստուգվի Ա խմբի նյութերի համար 

վերցված ընդհանուր նմուշների առնվազն 5 տոկոսը, իսկ մնացածը պետք է բաշխվի երկրում 

առկա իրավիճակին, փորձին և տեղեկատվությանը համապատասխան. 

2) 0.03 տոկոսը Բ խմբի նյութերի նկատմամբ, որից նմուշների 30 տոկոսը ենթակա է 

ստուգման՝ Բ1 ենթախմբի, 30 տոկոսը՝ Բ2 ենթախմբի, 10 տոկոսը՝ Բ3 ենթախմբի նկատմամբ, իսկ 

մնացածը պետք է բաշխվի երկրում առկա իրավիճակին, փորձին և տեղեկատվությանը 

համապատասխան: 

9. Ձիու դեպքում հսկողություն և նմուշառում կատարվում են՝ ելնելով սննդում ձիու մսի 

կիրառման, նպատակի, ծավալների, առկա խնդիրների անհրաժեշտությունից: 

10. Յուրաքանչյուր տարի բոլոր տեսակի մնացորդների և նյութերի նկատմամբ 

հսկողության ենթակա թռչունների՝ բրոյլեր ճտի, հավի, հնդկահավի և վայրի թռչնի նվազագույն 

թիվը պետք է լինի յուրաքանչյուր թռչնատեսակի համար նվազագույնը մեկ նմուշ՝ 200 տոննա 

տարեկան արտադրության (սպանդային քաշ) հաշվարկով, իսկ 5 000 տոննա տարեկան 

արտադրության ծավալների գերազանցման դեպքում` նվազագույնը հարյուրական նմուշ՝ Ա և Բ 

խմբերի նյութերի համար, հետևյալ կերպ՝ 

1) Ա խմբի նյութերի նկատմամբ հսկվում է այդ նպատակով վերցված նմուշների 50 

տոկոսը, որի մեկ հինգերորդ մասն անհրաժեշտ է վերցնել ֆերմաներից՝ նկատի ունենալով այն 

հանգամանքը, որ Ա խմբի յուրաքանչյուր ենթախմբի նկատմամբ տարեկան պետք է ստուգվի Ա 

խմբի նյութերի համար վերցված ընդհանուր նմուշների առնվազն 5 տոկոսը, իսկ մնացածը պետք 

է բաշխվի երկրում առկա իրավիճակին, փորձին և տեղեկատվությանը համապատասխան. 

2) Բ խմբի նյութերի նկատմամբ հսկվում է այդ նպատակով վերցված նմուշների 50 

տոկոսը, որից 30 տոկոսը պետք է ստուգվի Բ1, 30 տոկոսը` Բ2, 10 տոկոսը` Բ3 խմբի նյութերի 

նկատմամբ, իսկ մնացածը պետք է բաշխվի երկրում առկա իրավիճակին, փորձին և 

տեղեկատվությանը համապատասխան: 

11. Յուրաքանչյուր տարի բոլոր տեսակի մնացորդների և նյութերի նկատմամբ 

հսկողության ենթակա ձկների նվազագույն թիվը պետք է լինի 1 նմուշ՝ ձկնաբուծության ոլորտում 

տարեկան արտադրության յուրաքանչյուր 100 տոննայի հաշվարկով, հետևյալ կերպ՝ 

1) նմուշների մեկ երրորդը պետք է ստուգվի Ա խմբի նյութերի նկատմամբ, ընդ որում, 

նմուշառումը տնտեսություններում պետք է կատարվի ձկների աճեցման տարբեր փուլերում՝ 

ներառյալ շուկայահանման համար պիտանի ապրանքային ձկները. 

2) նմուշների երկու երրորդը պետք է ստուգվի Բ խմբի նյութերի նկատմամբ, ընդ որում, 

նմուշառումը կատարվում է՝ նախընտրելով տնտեսությունները և դրանցում աճեցված՝ 

շուկայահանման համար պիտանի ապրանքային ձկները, կամ վերամշակող 
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կազմակերպություններում՝ թարմ ձկից, կամ մեծածախ շուկաներում՝ պայմանով, որ հնարավոր է 

իրականացնել ծագման հետագծելիություն՝ մնացորդային նյութերի հայտնաբերման դեպքում. 

3) բուծող տնտեսություններից կատարվող նմուշառման բոլոր դեպքերում նմուշները 

պետք է վերցնել գրանցված տնտեսությունների առնվազն 10 տոկոսից. 

4) փորձաքննության ենթակա նյութերը և միացություններն ընտրվում և խմբավորվում են՝ 

հաշվի առնելով դրանց հնարավոր օգտագործումը, որի պարագայում նմուշը կարող է կազմված 

լինել մեկ կամ մեկից ավելի ձկներից՝ կախված ձկան չափից և հետազոտության անալիտիկ 

մեթոդի պահանջներից, պահպանելով տնտեսություններում աճեցված ձկների բուծման ծավալից 

կախված նմուշառման նվազագույն մակարդակը և հաճախականությունը. 

5) ջրային օրգանիզմների կամ դրանց արտադրանքի նկատմամբ անասնաբուժական 

դեղամիջոցների կամ քիմիական նյութերի օգտագործման կամ շրջակա միջավայրի աղտոտման 

կամ կասկածի հիմքերի դեպքում ծառայությունն այդ արտադրանքից նմուշառումը ներառում է 

մնացորդային նյութերի տարեկան պլանի մեջ` դրանց արտադրությանը համամասնորեն, որպես 

նմուշառման պլանով նախատեսված լրացուցիչ նմուշներ: 

12. Բնական ազատ պայմաններում ապրող վայրի, նաև ֆերմաներում պահվող ճագարի և 

վայրի կենդանիների դեպքում մսի նմուշառում կատարվում է ֆերմայի կամ սպանդանոցի 

մակարդակով՝ երկրում տվյալ կենդանու բուծման արտադրական կառուցվածքից ելնելով: 

13. Ֆերմաներում պահվող վայրի կենդանիների դեպքում նմուշառում կատարվում է 

վերամշակման գործընթացում: Չթույլատրված նյութերի օգտագործումը հայտնաբերելու 

նպատակով կարելի է ֆերմայից նմուշներ վերցնել նաև կերից, խմելու ջրից և այլն: 

14. Մնացորդային նյութերի հսկողության համար նմուշը պետք է բաղկացած լինի 

միևնույն տնտեսության մեկ կամ ավելի կենդանու նմուշներից` համաձայն անալիտիկ մեթոդի 

պահանջի: 

15. Յուրաքանչյուր տարի բոլոր տեսակի մնացորդների և նյութերի նկատմամբ 

հսկողության ենթակա ճագարների նվազագույն թիվը պետք է լինի 10 նմուշ՝ յուրաքանչյուր 300 

տոննա տարեկան արտադրության (սպանդային քաշ) հաշվարկով, իսկ 3 000 տոննան 

գերազանցող արտադրության դեպքում՝ ևս մեկական նմուշ` լրացուցիչ յուրաքանչյուր 300 

տոննայի հաշվարկով, հետևյալ կերպ՝ 

1) Ա խմբի նյութերի նկատմամբ հսկվում է ընդհանուր նմուշների 30 տոկոսը, որից 70 

տոկոսը կատարվում է Ա խմբի 6 ենթախմբերի, 30 տոկոսը` Ա խմբի այլ ենթախմբերի նյութերի և 

միացությունների ստուգման համար. 

2) Բ խմբի նյութերի նկատմամբ հսկվում է ընդհանուր նմուշների 70 տոկոսը, որից 30 

տոկոսը՝ Բ1, 30 տոկոսը` Բ2, 10 տոկոսը` Բ3 ենթախմբերի նյութերի ստուգման համար: 

16. Ֆերմայում պահվող այլ վայրի կենդանիների դեպքում նմուշառում կատարվում է 

տարեկան ընդամենը 100 նմուշի հաշվարկով, որից 20 տոկոսը` Ա խմբի, 70 տոկոսը`   Բ խմբի 

նյութերի համար, հետևյալ հաշվարկով՝ 

1) Ա խմբի նյութերի հսկողության համար նմուշների մեծ մասն ստուգվում է Ա5 և Ա6 

ենթախմբերի նյութերի և միացությունների նկատմամբ. 

2) Բ խմբի նյութերի նկատմամբ հսկվում է ընդհանուր նմուշների 70 տոկոսը, որից 30 

տոկոսը՝ Բ1, 30 տոկոսը` Բ2ա և Բ2բ ենթախմբերի, 10 տոկոսը` Բ2գ և Բ2ե ենթախմբերի 

նկատմամբ, 30 տոկոսը՝ Բ3 խմբի ենթախմբերի նյութերի և միացությունների ստուգման համար:  

Մնացածը (10 տոկոս) բաշխվում է՝ համաձայն տվյալ երկրի փորձառության և 

իրավիճակիֈ 

17. Բնական պայմաններում ապրող վայրի կենդանիների դեպքում նմուշառում 

կատարվում է սույն կարգի 16-րդ կետի համաձայն, որի դեպքում՝ 

1) նյութերի հսկողության համար նմուշառում կատարվում է արտադրող, վերամշակող, 

իրացնող կազմակերպությունում կամ որսի վայրում. 

2) նմուշի չափը կախված է կիրառվող անալիտիկ մեթոդից: 

18. Կաթից նմուշառում կատարվում է մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների հում 

կաթից. նմուշի քանակությունը կախված է հսկման ենթակա նյութերի հայտնաբերման անալիտիկ 

մեթոդից: 

19. Նմուշառում կատարվում է կաթի հավաքման պահեստներից (ռեզերվուարից)՝ 

ֆերմայում կամ կաթի վերամշակման արտադրամասում` մինչև կաթի վերամշակումը: 

20. Կովի, ոչխարի, այծի, ձիու կաթի նմուշառումն իրականացվում է կենդանիների 

մթերատվության ծավալների և արձանագրված խնդիրների հիման վրա: 

21. Կովի նաև մյուս կենդանատեսակների կաթի նմուշառում կատարվում է տարեկան մեկ 

անգամ, առնվազն 300 նմուշ՝ 15 000 տոննա արտադրանքի հաշվարկով, որից՝ 

1) նմուշների 70 տոկոսն ստուգվում է մնացորդային նյութերի նկատմամբ, յուրաքանչյուր 

նմուշ ստուգվում է Ա6, Բ1, Բ2ա և Բ2ե ենթախմբերի նյութերի ու միացությունների նկատմամբ. 

2) նմուշների 15 տոկոսը ստուգվում է Բ3 խմբի, իսկ մնացած 15 տոկոսը` ելնելով տվյալ 

երկրի իրավիճակից` համաչափորեն մյուս նյութերի և միացությունների նկատմամբ: 

22. Բոլոր տեսակի մնացորդների և նյութերի նկատմամբ հսկողության ենթակա հավերի 

ձվերի նմուշառումը պետք է կատարվի տարեկան մեկ անգամ՝ առնվազն 200 ձու՝ տարեկան 

արտադրության յուրաքանչյուր 1 000 տոննայի հաշվարկով, հետևյալ կերպ՝ 

1) ձվի նմուշառման արդյունքում նմուշների 70 տոկոսն ստուգվում է Ա6, Բ1 և Բ2բ 

ենթախմբերի նյութերի ու միացությունների նկատմամբ. 
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2) ձվի նմուշառման արդյունքում նմուշների 30 տոկոսն ստուգվում է՝ ելնելով երկրի առկա 

իրավիճակից, փորձից և տեղեկատվությունից, պահպանելով մյուս նյութերի ու միացությունների 

նկատմամբ հավասարակշռությունը, որը կներառի նաև Բ3 խմբի նյութերը և միացությունները. 

3) նմուշների քանակությունը, կախված հսկման ենթակա նյութերի հայտնաբերման 

անալիտիկ մեթոդից, կարող է լինել 12 ձու և ավելի. 

4) նմուշառում կատարվում է ֆերմայում կամ ձվի տեսակավորման և փաթեթավորման 

արտադրամասում, ընդ որում, նմուշների 30 տոկոսը վերցվում է ձվի փաթեթավորման 

արտադրամասերից, որտեղից ստացվում է մարդկանց սպառման համար նախատեսված ձվի մեծ 

մասը. 

5) այլ տեսակի թռչունների ձվերի նմուշառման դեպքում հիմք են ընդունվում 

արտադրական ծավալները և առկա խնդիրները` մյուս տեսակի ձվերը ներառելով հավի ձվերի 

նմուշառման մեջ: 

23. Մեղրի նմուշառում, ըստ արտադրողների, կատարվում է տարեկան մեկ անգամ, մինչև 

3 000 տոննա արտադրական ծավալների դեպքում՝ 10 նմուշ՝ 300 տոննա արտադրանքի 

հաշվարկով, և լրացուցիչ մեկական նմուշ` յուրաքանչյուր լրացուցիչ 300 տոննա արտադրանքի 

դեպքում, հետևյալ կերպ՝ նմուշների 50 տոկոսն ստուգվում է Բ1 և Բ2գ, 40 տոկոսը` Բ3ա, Բ3բ, Բ3գ 

խմբերի նյութերի ու միացությունների նկատմամբ, 10 տոկոսը` համաչափորեն մյուս նյութերի և 

միացությունների նկատմամբ` նախընտրելով միկոտոքսինների հսկողությունը: 

24. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում Ա1 խմբի (ստիլբեններ, ստիլբենների 

ածանցյալներ, դրանց աղեր և եթերներ), Ա2 խմբի (հակաթիրոիդային նյութեր), Ա3 խմբի 

(ստերոիդներ` անդրոգեն, գեստագեն և էստրոգեն ակտիվությամբ օժտված նյութեր` բացի 17β-

էստրադիոլից և նրա եթերանման ածանցյալներից, բետա համազդիչներից և պայմանականորեն 

արգելված կտղուցածինից), Ա6 խմբի (քլորամֆենիկոլ, նիտրոֆուրաններ, նիտրոիմիդազոլներ), 

Բ1 խմբի (հակամանրէային նյութերից սուլֆադիազին), Բ2ա ենթախմբի (ֆեբենդազոլ, լևամիզոլ), 

Բ2զ ենթախմբի (ցիպերմետրին), Բ3ե ենթախմբի (մալախիտային կանաչ և լեյկոմալախիտային 

կանաչ, բյուրեղային վիոլետ և լեյկոբյուրեղային վիոլետ) նյութերը չեն օգտագործվում, եթե՝ 

1) այդ նյութերը որևէ եղանակով նախատեսված է օգտագործել ցամաքային կամ ջրային 

կենդանիների պահման կամ բուծման ընթացքում կամ սպանդի կամ մարդու կողմից սննդում 

օգտագործման համար նախատեսված ապրանքային տեսքով. 

2) մարդու կողմից սպառման համար շուկայահանվել են գյուղատնտեսական և ջրային 

կենդանիներ, որոնց ներարկվել են նշված նյութերը, և նման կենդանիներից ստացվել են 

կենդանական ծագում ունեցող մթերք և դրա վերամշակված արտադրանքը. 

3) դրանք հորմոնային ծագում ունեցող արտադրանք են, որը՝ 

ա. նստվածքային արտադրանք է, 

բ. ունի կիրառումից հետո 15 օրվանից ավելի դադարեցման ժամանակահատված, 

գ. չունի օգտագործման պայմաններ, կամ դրանք հայտնի չեն, 

դ. չունի մնացորդային առավելագույն թույլատրելի սահմանված քանակություն. 

4) որպես բետա համազդիչներ պարունակող անասնաբուժական դեղամիջոց՝ 

օգտագործման դեպքում ունեն բուժման ավարտից հետո 28 օրը գերազանցող դադարեցման 

ժամանակահատված. 

5) ալիլային տրենբոլոն և բետա համազդիչներ պարունակող անասնաբուժական 

դեղամիջոցները նախատեսված է օգտագործել բտման և գիրացման շրջանի ընթացքում և 

վերարտադրողական կյանքի վերջում բուծվող մթերատու կենդանիների բուժման նպատակով: 

25. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում թույլատրվում է՝ 

1) թերապևտիկ նպատակներով գյուղատնտեսական կենդանիներին տեստոստերոնի, 

պրոգեստերոնի և դրանց ածանցյալների ներարկումը, որոնք գործածման տեղում ներծծվելուց 

հետո հիդրոլիզի ժամանակ հեշտությամբ արտադրում են ծննդալուծման ազդեցությամբ 

միացություն և օգտագործվում են նաև ձվարանների թերֆունկցիան բուժելու նպատակով 

հեշտոցային պարույրներով, սակայն՝ ոչ իմպլանտի միջոցով. 

2) ալիլային տրենբոլոնի կիրառումը ձիերի համար, որն ընդունվում է բերանային կամ 

բետա համազդիչներով՝ այն պայմանով, որ կիրառվեն օգտագործման հրահանգին 

համապատասխան. 

3) բետա համազդիչների կիրառումը կովերին ներարկման եղանակով՝ ծննդաբերության 

ժամանակ ծննդալուծում առաջացնելու նպատակով. 

4) ջրային կենդանիներին՝ փոքր ձկներին, սեռը փոխելու նպատակով. առաջին երեք 

ամսվա ընթացքում կարելի է բուժել անասնաբուժական դեղամիջոցներով, որոնք ունեն 

անդրոգեն` այրածին ազդեցություն և թույլատրված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ: 

26. Սույն կարգով չկարգավորված նմուշառման ընթացակարգերն իրականացվում են 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 18-ի 

«Սննդամթերքի, անասնակերի, սննդային և կերային հավելումների փորձաքննության 

նմուշառման կարգը հաստատելու մասին» N 509-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի համաձայն: 

  

 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Ձև 

 Ձ ԵՎ Ա Թ ՈՒ Ղ Թ 
 ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԹԵՐՔՈՒՄ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ 

  

Ա խմբի արգելված նյութեր 

Նյութը Տավար Խոզ Թռչուն Կաթ Ձի Ջրային կենդանի Ձու Մեղր 

  նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական 

Ա1                                 

Ա2                                 

Ա3                                 

Ա4                                 

Ա5                                 

Ա6                                 

Ընդամենը                                 
  

Բ խումբ: Հակամանրէային նյութեր 

Նյութը Տավար Խոզ Թռչուն Կաթ Ձի Ջրային կենդանի Ձու Մեղր 

  նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական 

Բ1                                 
  

Բ2 - Այլ անասնաբուժական դեղամիջոցներ  

Նյութը Տավար Խոզ Թռչուն Կաթ Ձի Ջրային կենդանի Ձու Մեղր 

  նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական 

Բ2ա                                 

Բ2բ                                 

Բ2գ                                 

Բ2դ                                 

Բ2ե                                 

Բ2զ                                 

Ընդամենը                                 

  

 Բ3 -Այլ նյութեր և էկոլոգիական աղտոտիչներ  

Նյութը Տավար Խոզ Թռչուն Ձի  Ջրային կենդանի Կաթ Ձու Մեղր 

  նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական 

Բ3ա                                 

Բ3բ                                 

Բ3գ                                 

Բ3ե                                 

Ընդհանուր 

նմուշ 
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Ընդհանուր Ա և Բ խմբերի արդյունքները 

Նյութը Տավար Խոզ Թռչուն Կաթ Ձի Ջրային կենդանի Ձու Մեղր 

  նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական նմուշ դրական 

Ա                                 

Բ1                                 
  

Դրական արդյունքների մանրամասներ 

Տեսակը Ընդհանուր նմուշների քանակը Ընդհանուր դրական նմուշների քանակը 

Ձուկ     

Խոշոր եղջերավոր կենդանու միս     

Ձու     

Մեղր     

Կաթ     

Ոչխարի միս     

Խոզի միս     

Թռչնի միս     

Ընդամենը     

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                                                   Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

2 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 772-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի N 615-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվա-

կանի սեպտեմբերի 5-ի «Սպանդանոցներում գյուղատնտեսական կենդանի-

ների սպանդի կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին» N 615-Ն որոշման 

մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը՝ 

1) որոշման վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«ՍՊԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՍՊԱՆ-

ԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՍՊԱՆԴԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵ-

ՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ». 

2) որոշման նախաբանում «5-րդ հոդվածի 2-րդ կետին» բառերը փոխարինել      

«6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ կետին» բառերով. 

3) որոշման 1-ին կետում «կարգը» բառից հետո լրացնել «և սպանդին ներ-

կայացվող պահանջները» բառերը. 

4) որոշման հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն 

հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող տասներորդ  օրը: 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի N 772-Ն որոշման 

 

«Հավելված  

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության  

2012 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 615-Ն որոշման 

 

ՍՊԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՍՊԱՆԴԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՍՊԱՆԴԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
 

I.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են սպանդանոցներում գյուղատնտեսական կեն-

դանիների և թռչունների (այսուհետ` սպանդային կենդանիներ) սպանդի կազմակերպ-

ման հետ կապված հարաբերությունները և սպանդին ներկայացվող պահանջները: 

2. Սպանդային կենդանիներ են համարվում 14 օրականից բարձր հասակի առողջ, 

այդ թվում` անբավարար բտված, թերզարգացած, ստերջ, ամորձատված, ոչ մթերատու, 

տարերային աղետի արդյունքում անկման վտանգված, ինչպես նաև խոտանված` 

աճեցման և բտման համար ոչ պիտանի, մեխանիկական չվերականգնվող վնասվածք-

ներով, արատներով, ոչ վարակիչ հիվանդություններով հիվանդ և նորմայի սահմաննե-

րում մարմնի ջերմաստիճան ունեցող տավարը, գոմեշը, եղջերուն, ուղտը, ոչխարը, 

այծը, խոզը, ձին, էշը, ջորին, կուղբը, ջրաքիսը, ճագարը, հավը, սագը, բադը, 

հնդկահավը, ջայլամը, խայտահավը և լորը: 

3. Սպանդանոցը կարող է լինել առանձին շինության, շինությունների համալիրի 

տեսքով կամ մսի կոմբինատների, սառնարանային կոմբինատների և կենդանական 

ծագման մթերք արտադրող, վերամշակող կազմակերպությունների կազմում: 

4. Սպանդանոցները պետք է ապահովված լինեն, ըստ կենդանու տեսակի, սպանդի 

իրականացման համար անհրաժեշտ սարքավորումներով: 

5. Ըստ հերթափոխում իրականացվող մորթի քանակության կամ սպանդային 

միավորի` սպանդանոցները լինում են` 

1) խոշոր` հերթափոխում 300-ից ավելի սպանդային միավոր հզորությամբ. 

2) միջին` 30-300 սպանդային միավոր հզորությամբ. 

3) փոքր` մինչև 30 սպանդային միավոր հզորությամբ: 

6. Սպանդային միավոր է համարվում սպանդի ենթարկված վեց ամսականից բարձր 

հասակի տավարի, գոմեշի, եղջերուի, ուղտի, ձիու, էշի, ջորու, խոզի մեկական, 

վերջինիս մինչև վեց ամսական հասակի, ոչխարի և այծի` երեքական, թռչնի` 

քսանական, ճագարի, կուղբի, ջրաքիսի` տասական գլուխը: 

7. Տավարի և գոմեշի սպանդի համար նախատեսված սպանդանոցում կարող է 

իրականացվել նաև ուղտի, ձիու, էշի, ջորու, խոզի սպանդ: Թռչնի համար 

նախատեսված սպանդանոցում կարող է իրականացվել միայն թռչնի, իսկ ճագարի, 

ջրաքիսի, կուղբի համար նախատեսված սպանդանոցում` միայն այդ 

կենդանատեսակների սպանդ: 

8. Ըստ իրականացվող մորթի քանակության` փոքր սպանդանոցները լինում են 

հերթափոխում 3, 6, 12 կամ 18, 24, 30 սպանդային միավոր հզորությամբ: 

9. Սույն կարգի դրույթները տարածվում են միս արտադրող, մթերող և վերամշակող 

կազմակերպությունների վրա: 

10. Սպանդի ենթակա չեն սիբիրախտով, խշխշան պալարով, ժանտախտով, 

չարորակ կատառային տենդով, սպունգանման էնցեֆալոպատիայով, կատաղությամբ, 

կարկամախտով, չարորակ այտուցով, բրադզոտով, էնտերոտոքսեմիայով, ոչխարի 

սկրեպիով, տուլյարեմիայով, բոտուլիզմով, միասմբակավորների խլնախտով, 

համաճարակային լիմֆանգոիտով, խոզերի և միասմբակավորների աֆրիկական 

ժանտախտով, մելիոիդոզով, ձիերի զուգավորման հիվանդությամբ, հպավարակային 

մետրիտով, վիրուսային հոդաբորբով, ճագարների միքսոմատոզով, վիրուսային 

արյունահոսային հիվանդությամբ, թռչունների գրիպով, օրնիտոզով, Նյու-Քասլով 

հիվանդ կամ հիվանդության մեջ կասկածվող, մալեինիզացիայի չենթարկված, 

չախտորոշված հիվանդությամբ հիվանդ, սատկած կամ հոգեվարքի վիճակում գտնվող 

կենդանիները: 
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11. Կենսապատրաստուկներ, հակաբիոտիկներ, հորմոններ, հակամակաբուծային 

դեղամիջոցներ ստացած կամ դրանցով արտաքին մակաբույծների նկատմամբ 

մշակված սպանդային կենդանիները ենթակա են սպանդի այդ պատրաստուկների 

օգտագործման հրահանգով սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո: 

12. Սպանդային կենդանիները սպանդանոց ուղարկվելուց առաջ մաքրվում են և 

անասնաբույժի կողմից ենթարկվում են զննման: 

13. Սպանդանոց տեղափոխվում են համաճարակային և անասնահամաճարակային 

տեսակետից ապահով կամ կենդանիների և մարդկանց առողջության պահպանման 

նկատառումներից ելնելով կենդանիների շարժի սահմանափակում կամ արգելում 

չունեցող տնտեսությունների սպանդային կենդանիները: 

14. Ձկով, խեցգետնով կամ դրանց մնացորդներով, ձկնալյուրով կերակրված 

գյուղատնտեսական կենդանիներն սպանդի են ենթարկվում վերջին կերակրումից 

հետո երեսուն օր, իսկ թռչունները` տասն օր հետո: 

15. Սպանդային կենդանիներին խմելու ջուրը տրվում է անսահմանափակ և 

դադարեցվում է սպանդից երեք ժամ առաջ: 

16. Առողջ, հիվանդ կամ խոտանված սպանդային կենդանիները տեղափոխվում են 

առանձնացված: 

17. Սպանդանոցի անասնաբազայում սպանդային կենդանիները բեռնաթափվում են 

ուղեկցող անասնաբուժական փաստաթղթի առկայության դեպքում` երկու ժամվա 

ընթացքում: Ընդունված գլխաքանակը ենթարկվում է նախասպանդային զննման և 

ջերմաչափման, որոնց արդյունքներն սպանդանոցի անասնաբուժական ծառայության 

կողմից գրանցվում են համապատասխան գրանցամատյանում: 

18. Նախասպանդային զննումը ներառում է՝ 

1) կենդանիների նույնականացումը՝ համարակալման միջոցով ճանաչումը 

բացահայտելը. 

2) կենդանիների անասնաբուժական զննումը և ըստ անհրաժեշտության՝ այլ 

հետազոտություններ, որոնք բացահայտում են, որ՝ 

ա. առկա են շեղումներ սովորական պահվածքից՝ առանձին-առանձին կամ խմբովի 

ցուցաբերում են այնպիսի պահվածք, որը ցույց է տալիս հիվանդության առկայությունը 

կամ դրա հնարավորությունը, 

բ. ակներև են հիվանդությանը բնորոշ կամ ընդհանուր նշաններն ու 

ախտանշանները, որի հետևանքով հիվանդությունը կարող է փոխանցվել 

կենդանիներին  կամ  մարդկանց`  

կենդանիների, կենդանիների սպանդից գոյացած մթերքի և հումքի հետ շփման կամ 

օգտագործման միջոցով, կամ այդ կենդանիների սպանդից ստացված մթերքը և հումքը 

մարդկանց կողմից սպառման համար կարող են ճանաչվել ոչ պիտանի, 

գ. կենդանիների աճեցման ընթացքում օգտագործվել են չթույլատրված նյութեր և 

աղտոտիչներ, կամ գերազանցվել են մնացորդային նյութերի սահմանված 

առավելագույն թույլատրելի քանակները. 

3) կենդանիների բուծման և աճեցման ընթացքում անասնաբուժական միջամտու-

թյունների և անասնաբուժական դեղամիջոցների օգտագործման վերաբերյալ 

գրանցումների ու փաստաթղթերի՝ ներառյալ ուղեկցող անասնաբուժական ձևաթղթերի 

առկայությունը: 

19. Եթե սպանդային կենդանիների խմբում հայտնաբերվում է վարակիչ հիվան-

դություն, հոգեվարքի վիճակ, հարկադիր սպանդի ենթարկված կամ անկած 

կենդանիների դիակներ, գլխաքանակի անհամապատասխանություն ուղեկցող 

անասնաբուժական փաստաթղթում նշված տվյալներին, խումբը երեք օրվանից ոչ 

ավելի ժամկետով տեղափոխվում է կարանտինային մասնաշենք` մինչև 

հիվանդության ախտորոշումը կամ անհամապատասխանության բացահայտումը: 

20. Սպանդանոցում հայտնաբերված անկած կենդանիները չեն բեռնաթափվում: 

Սիբիրախտի առկայությունը բացառելուց հետո դիակներն ուղարկվում են ոչնչացման 

կամ օգտահանման` անասունների թաղման կամ ոչնչացման համար հատկացված 

վայրում: Դիակների փոխադրումն իրականացնում է սպանդային կենդանիների տերը: 

21. Սպանդանոց ընդունված կենդանիներն սպանդանոցի տարածքից դուրս չեն 

հանվում: 

22. Սպանդային կենդանիների մորթն իրականացվում է նախասպանդային 

պահվածքից հետո հինգ ժամվա ընթացքում: 

23. Խոտանված, հպավարակային թոքաբորբով, տուբերկուլոզով, բրուցելոզով 

հիվանդ կամ դրական հակազդած, լեյկոզով, ձիերի վարակիչ սակավարյունությամբ, 
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էնցեֆալոմիելիտով, խոզերի դասական ժանտախտով, թռչունների պաստերելոզով, 

ծաղիկ-դիֆթերիտով, լարինգոտրախեիտով, մարսողական համակարգի հիվանդու-

թյուններով, թարախային բորբոքումներով, թարախային մեռուկացած վերքերով, կրծի 

բորբոքումով, մատղաշի պորտի և հոդերի բորբոքումով հիվանդ սպանդային 

կենդանիները ենթակա են սանիտարական սպանդի, որոնց սպանդը կազմակերպվում 

է նախապես սահմանված սանիտարական օրերին: Այդ օրերին սպանդը 

կազմակերպվում է առողջ կենդանիների սպանդի իրականացումից հետո` սպանդի 

սրահից հեռացնելով սպանդային ամբողջ մթերքը՝ կատարելով մանրակրկիտ 

մեխանիկական մաքրում և ախտահանություն: 

24. Սպանդանոցի կառուցումը և շահագործումն իրականացվում են զոոհիգիենիկ 

նորմերի և անասնաբուժասանիտարական ու բնապահպանական պահանջների 

պահպանմամբ: 

25. Սպանդանոցը պետք է ունենա` 

1) արտադրական կեղտաջրերի կենսաբանական մաքրման ապահովվածություն` 

նախքան կեղտաջրերը կոյուղու կոլեկտոր ուղարկելը, արտադրական կոյուղաջրերի 

կուտակման և մաքրման փակ տարողություններ, որոնցում կուտակված կեղտաջրերը 

մեխանիկական մաքրումից հետո վնասազերծվում և պարբերաբար հեռացվում են. 

2) մեկուսացված, բետոնապատ հրապարակ՝ կենդանիների արտաթորանքի և 

մարսողական ուղիների պարունակության հավաքման` երեսուն օրից ոչ պակաս 

տևողությամբ պահելու և կենսաջերմային եղանակով վնասազերծելու համար. 

3) կենդանիներ տեղափոխող մեքենաների մաքրման և սանիտարական մշակման 

հրապարակ. 

4) կենդանիների ընդունման համար` բաց կամ ծածկապատ շինություն` 

ապահովված ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերով. 

5) անջրաթափանց սալիկներով 1.8 մետր բարձրությամբ երեսապատված պատեր, 

քիմիապես կայուն նյութերով պատված հատակներ, իսկ շաղախով սվաղված և 

հարթեցված պատերի ու առաստաղների դեպքում դրանք պետք է պատված լինեն 

խոնավակայուն ներկերով. 

6) դեպի ներս բացվող և ճանճապահպան ցանցերով պատված արտադրական 

շենքերի պատուհաններ: 

26. Սպանդի իրականացման գործընթացում թույլատրվում է օգտագործել միայն 

առողջապահության բնագավառում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի կողմից թույլատրված 

սպանդային մթերքի հետ շփվող նյութեր: 
 

II.  ՍՊԱՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
 

27. Սպանդանոցներում սպանդի գործընթացը կազմակերպվում է անասնաբուժու-

թյան բնագավառում պետական կառավարում իրականացնող լիազոր մարմնի՝ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության 

սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության եզրակացությամբ և 

հսկողությամբ: 

28. Սպանդը կատարվում է սպանդային սրահում կամ մասնաշենքում` ըստ 

կենդանատեսակների, հերթափոխերով: 

29. Սպանդի կազմակերպման գործընթացում պետք է բացառվի` 

1) սպանդային մթերքի շփման հնարավորությունը հումքի և թափոնների, 

սպանդային կենդանիների հետ. 

2) առողջ կենդանիների շփման հնարավորությունը կարանտինացման ենթակա, 

մեկուսարան տեղափոխվող կամ սանիտարական սպանդի ենթակա կենդանիների 

հետ. 

3) այնպիսի ջրի օգտագործումը, որը չի համապատասխանում նորմատիվ 

իրավական ակտերով խմելու ջրին ներկայացվող պահանջներին. 

4) կեղտաջրերի արտահոսքը սպանդի տարածքից դուրս: 

30. Սպանդի տեխնոլոգիական գործընթացներն են` կենդանիների նախասպան-

դային պահվածքը և սպանդը, սպանդային մթերքի դրոշմակնքումը, կշռումը, 

պահեստավորումը և վերամշակումը, իսկ սպանդի գործընթացը ներառում է 

նախասպանդային և հետսպանդային զննման, կենդանու շշմեցման, կենդանու 

ուղղաձիգ բարձրացման և կախման, արյունաքամության, ներքին օրգանների 

հեռացման, մաշկահանման, մսեղիքի առաջնային մասնատման` կիսման և 
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քառատման, մսեղիքի մաքրման ու հարդարման և անասնաբուժասանիտարական 

փորձաքննության փուլերը: 

31. Սպանդից առաջ սպանդային կենդանիները ենթարկվում են շշմեցման` 

էլեկտրական հոսանքով, որը բացառում է կենդանու մահը: Անհրաժեշտության 

դեպքում սպանդային կենդանիների շարժողական ակտիվությունը սահմանափակվում 

է անշարժացման միջոցով: 

32. Սպանդային կենդանիների շշմեցումը և մորթը կատարվում է կենդանու տվյալ 

տեսակի համար նախատեսված միջոցներով: 

33. Մորթից հետո կենդանու հետագա մշակումը կատարվում է անասնաբուժական 

ծառայություն մատուցող անձի կողմից: 

34. Մսեղիքից ներքին օրգանների հեռացման աշխատանքները կատարվում են 

կենդանու շշմեցումից 45 րոպե կամ արյունաքամության ավարտից հետո` 30 րոպեի 

ընթացքում: 

35. Բժշկական, կենսաբանական նպատակներով ներզատիչ և արտազատիչ 

գեղձերի, արյան հավաքը պետք է կատարվի միայն առողջ կենդանիներից` 

պահպանելով մանրէազերծության պայմանները: 

36. Սույն կարգի 23-րդ կետում նշված հիվանդություններով հիվանդ, ինչպես նաև 

այդպիսի հիվանդությամբ հիվանդ կենդանիների արյան հետ խառնված առողջ 

կենդանիների արյունը ենթակա է վարակազերծման 100 աստիճան Ցելսիուս 

ջերմաստիճանում` երկու ժամ տևողությամբ: 

37. Տուբերկուլոզով, բրուցելոզով, լիստերիոզով, լեյկոզով, խոզերի ժանտախտով, 

կարմրախտով, աուեսկիով, ատրոֆիկ ռինիտով հիվանդ կամ այդ հիվանդություններով 

վարակվածությամբ կասկածվող կենդանիների սպանդից հավաքված արյունը կարելի է 

եփելու միջոցով վերամշակել անասնակերի` երկու ժամ տևողությամբ զանգվածի 

խորքում ապահովելով 80 աստիճան Ցելսիուս ջերմաստիճանը: 

38. Մորթից հետո մսեղիքի առաջնային մասնատման համար որոճողների, 

միասմբակավորների մսեղիքը բաժանվում է կիսամսեղիքների և քառանդրիների, 

որոնք համարակալվում են` միևնույն մսեղիքին պատկանելությունը հաստատելու 

համար: Միևնույն համարով համարակալվում են նաև տվյալ մսեղիքին պատկանող 

ներքին պարենքիմատոզ օրգանները, ստամոքսաղիքային համակարգի օրգանները, 

մաշկը, գլուխը: Մորթից հետո թռչունները բաց են թողնվում փետրազերծված: 

39. Սպանդանոցում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության 

օրգանոլեպտիկ զննման հոսքագծի տեղեր` ըստ կենդանատեսակի` 

1) տավարի, գոմեշի, եղջերուի, ուղտի համար` չորս տեղ (գլխի, ներքին օրգանների, 

մսեղիքի և եզրափակիչ զննման համար). 

2) ոչխարի, այծի համար` երեք տեղ (ներքին օրգանների, մսեղիքի և եզրափակիչ 

զննման համար). 

3) խոզի համար` հինգ տեղ (ենթածնոտային ավշային հանգույցների (սիբիրախտի 

նկատմամբ), գլխի, ներքին օրգանների, մսեղիքի և եզրափակիչ զննման համար). 

4) միասմբակավորների համար` չորս տեղ (գլխի, ներքին օրգանների, մսեղիքի և 

եզրափակիչ զննման համար). 

5) թռչունների համար` երկու տեղ (ներքին օրգանների և եզրափակիչ զննման 

համար). 

6) ճագարի, կուղբի, ջրաքիսի համար` երկու տեղ (ներքին օրգանների և 

եզրափակիչ զննման համար): 

Եզրափակիչ տեղն իրենից ներկայացնում է պահեստային կախովի ուղի կամ 

մսեղիքի մշակման վերջնափուլում գտնվող առանձին տեղ, որտեղ կատարվում է 

լաբորատոր հետազոտություն, անասնաբուժասանիտարական արդյունքների 

ամփոփում, որի հիման վրա տրվում է եզրակացություն և կատարվում է մսի 

անասնաբուժական դրոշմակնքում: 

40. Անասնաբուժական զննումը կարելի է կատարել հարմարեցված սեղանների կամ 

կախարանների վրա՝ սպանդանոցի անասնաբուժական ծառայության կողմից 

անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության հոսքագիծ ապահովելու 

անհնարինության մասին եզրակացության առկայության դեպքում: 

41. Մինչև անասնաբուժական զննման ավարտը, որը ներառում է նաև խոզի 

մսեղիքի տրիխինելոսկոպիան, սպանդից ստացված մթերքը` բացառությամբ մաշկի, 

խոշոր եղջերավորների ոտքերի և ականջների, մանր եղջերավորների գլխի և ոտքերի, 

պետք է մնա սպանդի արտադրամասում կամ սրահում: 

42. Անասնաբուժական զննման նախապատրաստումը կատարվում է՝ 
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1) խոշոր եղջերավորներից, ուղտից գլուխն անջատվում է մսեղիքից և կախվում 

կախիչից կամ տեղավորվում սեղանին, որից հետո լեզուն կտրվում է բերանի խոռոչի 

վերնամասից ու կողերից այնպես, որ չվնասվի և ազատ դուրս ընկնի միջծնոտային 

տարածությունից, պահպանվում են զննման ենթակա բոլոր ավշային հանգույցները. 

2) միասմբակավորների գլուխն անջատվում է մսեղիքից, և լեզուն դուրս բերելուց 

հետո սղոցվում է քթի միջնապատը` պահպանելով նրա ամբողջականությունը. 

3) խոզի գլուխը մակաճեղքվում է և թողնվում է մսեղիքին կպած` մինչև 

անասնաբուժական զննման ավարտը. 

4) հորթի, այծի, ոչխարի գլուխներն անջատվում են ծոծրակ-ատլասային հոդի 

հատվածում, թողնվում են մսեղիքին կպած` մինչև անասնաբուժական զննման 

ավարտը. 

5) մսեղիքից անջատված սիրտը, թոքերը շնչափողի հետ և լյարդը պետք է լինեն 

միմյանց միացած բնական կապով: Որոճողների փայծաղը կարող է լինել բնական 

կապի մեջ կտրիչի հետ կամ առանձնացված, վերջինիս դեպքում այն ներկայացվում է 

անասնաբուժական զննման ներքին պարենքիմատոզ օրգանների հետ միասին. 

6) ստամոքսաղիքային համակարգը և սեռական օրգանները, կուրծը տեղավորվում 

են հոսքային գծի կամ սեղանի վրա. 

7) մսեղիքը կախվում է աքիլլեսյան ջլից կամ տեղավորվում սեղանին. 

8) մաշկի զննումից առաջ ներքին օրգաններն անջատվում են մսեղիքից: 

43. Հետսպանդային զննումը կատարվում է սպանդից հետո անմիջապես՝ մսեղիքի և 

ներքին օրգանների նկատմամբ, որպեսզի հայտնաբերվեն՝ 

1)   կենդանիների վարակիչ՝ ինֆեկցիոն և մակաբուծային հիվանդությունները. 

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված՝ 

չթույլատրված կամ սահմանային թույլատրելի մակարդակները գերազանցող 

մնացորդային նյութերը կամ աղտոտիչները. 

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված անվ-

տանգության մանրէաբանական, որակական չափանիշներին անհամապատաս-

խանությունը.  

4) օտար մարմիններ, մակաբույծներ, ուռուցքներ, վերքեր, ոչ վարակիչ բնույթի 

ախտահարումներ, որոնցից ելնելով, որոշվում է մսի պիտանիությունը մարդու կողմից 

սպառման համար, կամ սահմանափակվում է այդպիսի մսի օգտագործումը: 

44. Հետսպանդային զննման ընթացքում՝ 

1) ուսումնասիրվում են ներքին օրգանների արտաքին մակերեսները՝ ուշադրու-

թյուն դարձնելով կենդանիների կարանտինային, հատուկ վտանգավոր վարակիչ 

հիվանդությունների կամ Կենդանիների առողջության համաշխարհային 

կազմակերպության կողմից սահմանված ցանկում ընդգրկված հիվանդությունների 

հայտնաբերմանը. 

2)  շոշափվում ու կտրվում են մսեղիքը և ներքին օրգանները. 

3) կատարվում է նմուշառում. 

4) միջոցներ են ձեռնարկվում, որպեսզի աղտոտումը բացառվի կամ հասցվի 

նվազագույնի: 

45. Նմուշառումը կատարվում է՝ բացառելով կամ նվազագույնի հասցնելով 

աղտոտումը և հիվանդությունների տարածումը, նմուշները պատշաճ կերպով 

մշակվում և ուղարկվում են հետազոտության՝ 

1) կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների և դրանց հարուցիչների 

հսկողության ու մոնիթորինգի. 

2) սպունգանման էնցեֆալոպատիայի ախտորոշման. 

3) չթույլատրված կամ սահմանային թույլատրելի մակարդակները գերազանցող 

մնացորդային նյութերի կամ աղտոտիչների հայտնաբերման և հսկողության. 

4) Կենդանիների առողջության համաշխարհային կազմակերպության կողմից 

սահմանված ցանկում ներառված կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների 

հայտնաբերման. 

5) մանրէաբանական սահմանված ցուցանիշների շեղումների հայտնաբերման 

նպատակներով: 

46. Սպանդանոցում վեց ամսականից բարձր տարիքի ընտանի միասմբակավոր-

ների, խոշոր եղջերավոր կենդանիների և չորս շաբաթականից բարձր տարիքի ընտանի 

խոզերի մսեղիքը հետսպանդային զննման ներկայացվում են ողնաշարի երկարությամբ 

կիսված: Ելնելով անհրաժեշտությունից՝ հետսպանդային զննման համար գլուխը ևս 

երկարությամբ կիսվում է: 
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47. Վեց շաբաթականից փոքր հասակի խոշոր եղջերավոր կենդանիների մսեղիքի և 

փորոտիքի հետսպանդային զննումը ներառում է՝ 

1) գլխի և կոկորդի տեսողական զննում, հետըմպանային ավշային հանգույցների 

հատում և զննում, բերանի խոռոչի զննում, լեզվի շոշափում, նշագեղձերի հեռացում. 

2) թոքերի, շնչափողի և կերակրափողի տեսողական զննում, թոքերի շոշափում, 

բրոնխիալ և միջընդերային (մեդիաստենալ) ավշային հանգույցների հատում և զննում: 

Շնչափողը և բրոնխների գլխավոր ճյուղավորումները կտրվում են երկայնքով, իսկ 

թոքերը հատվում են իրենց գլխավոր առանցքին ուղղահայաց` հետին երրորդային 

մասում: Նման հատումն անհրաժեշտ չէ, եթե թոքերը չեն օգտագործվելու մարդկանց 

կողմից սպառման համար. 

3) սրտապարկի և սրտի տեսողական զննում: Սիրտը հատվում է երկարությամբ, 

որպեսզի բացվեն փորոքները և հատվի միջփորոքային միջնապատը. 

4) ստոծանու տեսողական զննում. 

5) լյարդի, լյարդի և ենթաստամոքսային ավշային հանգույցների տեսողական 

զննում: Լյարդի և նրա ավշային հանգույցների շոշափում և անհրաժեշտության 

դեպքում` հատում. 

6) ստամոքսաաղիքային համակարգի, միջընդերքի, ստամոքսի և միջընդերային 

ավշային հանգույցների տեսողական զննում: Ստամոքսի և միջընդերային ավշային 

հանգույցների շոշափում և անհրաժեշտության դեպքում` հատում. 

7) փայծաղի տեսողական զննում և անհրաժեշտության դեպքում` շոշափում. 

8) երիկամների տեսողական զննում և անհրաժեշտության դեպքում` երիկամների և 

երիկամային ավշային հանգույցների հատում. 

9) թոքամիզի և որովայնամիզի տեսողական զննում. 

10) պորտային հատվածի և հոդերի տեսողական զննում, ինչպես նաև շոշափում: 

Կասկածի դեպքում հատել պորտային հատվածը և բացել հոդերը` սինովյալ հեղուկը 

զննելու նպատակով: 

48. Վեց շաբաթականից բարձր հասակի խոշոր եղջերավոր կենդանիների մսեղիքի 

և փորոտիքի հետսպանդային զննումը ներառում է` 

1) գլխի և կոկորդի տեսողական զննում. ենթածնոտային, հետըմպանային և 

հարականջային ավշային հանգույցների հատում և զննում. 

2) արտաքին ծամիչ մկանի զննում, որի համար կատարվում է ստորին ծնոտին 

զուգահեռ երկու հատում և ներքին ծամիչ մկանների զննում, որոնք հատվում են մեկ 

հարթության ուղղությամբ. 

3) լեզվի զննում՝ տեսողական զննման և շոշափման միջոցով, լեզուն հանվում է 

բերանի խոռոչի մանրակրկիտ հետազոտումը հնարավոր դարձնելու համար: 

Նշագեղձերը հեռացվում են. 

4) շնչափողի և կերակրափողի զննում, թոքերի տեսողական զննում և շոշափում: 

Բրոնխիալ և միջընդերային ավշային հանգույցների հատում և զննում: Շնչափողը և 

բրոնխների գլխավոր ճյուղավորումները հատվում են երկարությամբ, թոքերը հատվում 

են իրենց հիմնական առանցքին ուղղահայաց` հետին երրորդային հատվածում: Այս 

հատումներն անհրաժեշտ չեն, երբ թոքերը չեն օգտագործվելու մարդկանց կողմից 

սպառման նպատակով. 

5) սրտապարկի և սրտի տեսողական զննում: Վերջինս հատվում է երկարությամբ, 

որպեսզի բացվեն փորոքները և հատվի միջփորոքային միջնապատը. 

6) ստոծանու տեսողական զննում. 

7) լյարդի, լյարդի ու ենթաստամոքսային ավշային հանգույցների տեսողական 

զննում և շոշափում: Լեղածորանների զննման համար կատարվում է հատում լյարդի 

ստամոքսային մակերեսի և կաուդալ բլիթի հատվածում. 

8) ստամոքսաաղիքային համակարգի, միջընդերքի, ստամոքսի և միջընդերային 

ավշային հանգույցների տեսողական զննում: Ստամոքսի և միջընդերային ավշային 

հանգույցների շոշափում և անհրաժեշտության դեպքում հատում. 

9) փայծաղի տեսողական զննում և ըստ անհրաժեշտության` շոշափում. 

10) երիկամների տեսողական զննում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` 

երիկամների և երիկամային ավշային հանգույցների հատում. 

11) թոքամիզի և որովայնամիզի տեսողական զննում. 

12) սեռական օրգանների տեսողական զննում (բացառությամբ առնանդամի, եթե 

այն արդեն հեռացվել է). 

13) կրծի և նրա ավշային հանգույցների տեսողական զննում, իսկ անհրաժեշ-

տության դեպքում` շոշափում և հատում: Կովերի դեպքում կրծի յուրաքանչյուր կեսը 
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բացել մինչև կաթնային խոռոչները հասնող երկար, խոր հատումով, իսկ կրծի ավշային 

հանգույցները հատել` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կուրծը չի օգտագործվելու 

մարդկանց կողմից սպառման նպատակով: 

49. Ոչխարների և այծերի մսեղիքի և փորոտիքի հետսպանդային զննումը ներառում 

է՝ 

1) մաշկազերծումից հետո գլխի, իսկ կասկածի դեպքում նաև կոկորդի, բերանի, 

լեզվի և հետըմպանային ու հարականջային ավշային հանգույցների տեսողական 

զննում: Այս զննումն անհրաժեշտ չէ, եթե գլուխը լեզվի և ուղեղի հետ միասին չի 

օգտագործվելու մարդկանց կողմից սպառման նպատակով. 

2) թոքերի, շնչափողի և կերակրափողի տեսողական զննում, թոքերի, բրոնխիալ և 

միջընդերային ավշային հանգույցների շոշափում: Կասկածի դեպքում այս օրգանները 

հատել և ստուգել. 

3) սրտապարկի և սրտի տեսողական զննում: Կասկածի դեպքում սիրտը հատել և 

ստուգել. 

4) ստոծանու տեսողական զննում. 

5) լյարդի, լյարդի ու ենթաստամոքսային գեղձի ավշային հանգույցների 

տեսողական զննում, լյարդի և լյարդի ավշային հանգույցների շոշափում, լյարդի 

ստամոքսային մակերեսի հատում՝ լեղածորաններն ստուգելու նպատակով. 

6) ստամոքսաաղիքային համակարգի, միջընդերքի, ստամոքսի և միջընդերային 

ավշային հանգույցների տեսողական զննում. 

7) փայծաղի տեսողական զննում և անհրաժեշտության դեպքում` շոշափում. 

8) երիկամների տեսողական զննում: Ըստ անհրաժեշտության` երիկամների և 

երիկամների ավշային հանգույցների հատում. 

9) թոքամիզի և որովայնամիզի տեսողական զննում. 

10) սեռական օրգանների տեսողական զննում (բացառությամբ առնանդամի, եթե 

այն արդեն հեռացվել է). 

11) կրծի և նրա ավշային հանգույցների տեսողական զննում. 

12) երիտասարդ կենդանիների պորտի հատվածի և հոդերի տեսողական զննում, 

ինչպես նաև շոշափում: Կասկածի դեպքում հատել պորտի հատվածը և բացել հոդերը` 

սինովյալ հեղուկն ստուգելու նպատակով: 

50. Ընտանի միասմբակավորների մսեղիքի և փորոտիքի հետսպանդային զննումը 

ներառում է` 

1) գլխի տեսողական զննում, լեզուն անջատելուց հետո կոկորդի տեսողական 

զննում և շոշափում, անհրաժեշտության դեպքում՝ ստործնոտային, հետըմպանային ու 

հարականջային ավշային հանգույցների զննում, շոշափում և հատում. 

2) լեզվի՝ բերանից դուրսհանում` բերանի խոռոչի մանրակրկիտ տեսողական 

զննման համար, որից հետո լեզվի տեսողական զննում և շոշափում. 

3) նշագեղձերի հեռացում և զննում. 

4) թոքերի, շնչափողի և կերակրափողի տեսողական զննում, թոքերի շոշափում և 

անհրաժեշտության դեպքում բրոնխիալ և միջընդերային ավշային հանգույցների 

հատում: Շնչափողը և բրոնխների գլխավոր ճյուղավորումները հատել երկարությամբ, 

իսկ թոքերը հատել իրենց հիմնական առանցքին ուղղահայաց` հետին երրորդային 

հատվածում: Այս հատումներն անհրաժեշտ չեն, երբ թոքերը չեն օգտագործվելու 

մարդկանց կողմից սպառման նպատակով. 

5) սրտապարկի և սրտի տեսողական զննում: Վերջինս հատվում է երկարությամբ, 

որպեսզի բացվեն փորոքները և հատվի միջփորոքային միջնապատը. 

6) ստոծանու տեսողական զննում. 

7) լյարդի, լյարդի ու ենթաստամոքսային ավշային հանգույցների տեսողական 

զննում, շոշափում և անհրաժեշտության դեպքում` հատում. 

8) ստամոքսաաղիքային համակարգի, միջընդերքի, ստամոքսի և միջընդերային 

ավշային հանգույցների տեսողական զննում, շոշափում և անհրաժեշտության 

դեպքում` հատում. 

9) փայծաղի տեսողական զննում և անհրաժեշտության դեպքում` շոշափում. 

10) երիկամների տեսողական զննում: Ըստ անհրաժեշտության` երիկամների և 

երիկամների ավշային հանգույցների հատում. 

11) թոքամիզի և որովայնամիզի տեսողական զննում. 

12) սեռական օրգանների տեսողական զննում (բացառությամբ առնանդամի, եթե 

այն արդեն հեռացվել է). 
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13) կրծի և նրա ավշային հանգույցների տեսողական զննում և ըստ 

անհրաժեշտության` ավշային հանգույցների հատում. 

14) երիտասարդ կենդանիների պորտի հատվածի և հոդերի տեսողական զննում ու 

շոշափում: Կասկածի դեպքում հատել պորտի հատվածը և բացել հոդերը` սինովյալ 

հեղուկն ստուգելու նպատակով. 

15) բոլոր մոխրագույն կամ սպիտակ ձիերի զննում՝ բացահայտելու համար 

մելանոզների և այլ նորագոյացությունների առկայությունը, որը կատարվում է ուսի 

միացումը թուլացնելուց հետո թիակոսկրի կռճիկային մասի տակի մկանների և 

ավշային հանգույցների զննման միջոցով. 

16) երիկամների հեռացում, զննում` հատելով ամբողջ երկայնքով: 

51. Խոզերի մսեղիքի և փորոտիքի հետսպանդային զննումը ներառում է` 

1) գլխի և կոկորդի տեսողական զննում, ենթածնոտային ավշային հանգույցների 

հատում և զննում, բերանի խոռոչի ու կոկորդի տեսողական զննում. 

2) թոքերի, շնչափողի և կերակրափողի տեսողական զննում, թոքերի, բրոնխիալ և 

միջընդերային ավշային հանգույցների շոշափում: Շնչափողը և բրոնխների մեծ 

ճյուղավորումները բացել երկարությամբ և թոքերը հատել իրենց գլխավոր առանցքին 

ուղղահայաց` հետին երրորդային մասում: Այս հատումներն անհրաժեշտ չեն, եթե 

թոքերը չեն օգտագործվելու մարդկանց կողմից սպառման նպատակով. 

3) սրտապարկի և սրտի տեսողական զննում: Վերջինս հատվում է երկարությամբ, 

որպեսզի բացվեն փորոքները և հատվի միջփորոքային միջնապատը. 

4) ստոծանու տեսողական զննում. 

5) լյարդի, լյարդի ու ենթաստամոքսային ավշային հանգույցների տեսողական 

զննում, ինչպես նաև լյարդի և դրա ավշային հանգույցների շոշափում. 

6) ստամոքսաաղիքային համակարգի, միջընդերքի, ստամոքսի և միջընդերային 

ավշային հանգույցների տեսողական զննում և շոշափում, իսկ անհրաժեշտության 

դեպքում` ստամոքսային և միջընդերային ավշային հանգույցների հատում. 

7) փայծաղի տեսողական զննում և ըստ անհրաժեշտության՝ հատում. 

8) երիկամների տեսողական զննում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ 

երիկամների և երիկամների ավշային հանգույցների հատում. 

9) թոքամիզի և որովայնամիզի տեսողական զննում. 

10) սեռական օրգանների տեսողական զննում՝ բացառությամբ առնանդամի, եթե 

այն նախապես հեռացվել է. 

11) կրծի և նրա ավշային հանգույցների տեսողական զննում: Էգերի վերկրծային 

ավշային հանգույցների հատում. 

12) երիտասարդ կենդանիների պորտային հատվածի և հոդերի տեսողական զննում 

ու շոշափում: Կասկածի դեպքում պորտի հատվածը հատել, իսկ հոդերը բացել: 

52. Թռչունների հետսպանդային զննումը ներառում է՝ 

1) նշանակալից թվով թռչունների ներքին օրգանների և մարմնի խոռոչների 

ամենօրյա զննում, որը կապահովի կատարվածի և ստացված արդյունքների 

երաշխավորված հավաստիությունը. 

2) պատահականորեն ընտրված յուրաքանչյուր տեսակի թռչնի մանրակրկիտ 

զննում և հետսպանդային ստուգման արդյունքների հիման վրա մարդկանց կողմից 

սպառման համար ոչ պիտանի ճանաչված՝ միևնույն ծագում ունեցող թռչնի կամ նրա 

մասերի մանրակրկիտ զննում. 

3) անհրաժեշտ հետագա այլ հետազոտություններ, եթե կասկած կա, որ տվյալ 

թռչնամիսը կարող է ոչ պիտանի լինել մարդկանց կողմից սպառման համար: 

53. Բուծվող վայրի կենդանիների հետսպանդային զննումը սահմանափակվում է 

մսեղիքի ընդհանուր տեսքի տեսողական զննմամբ և շոշափմամբ, իսկ մսեղիքի մասեր 

կամ օրգաններ հատվում և զննվում են ախտաբանաանատոմիական և հյուսվածքային 

ախտահարման կամ այլ կասկած հարուցող դեպքերում: Բուծվող վայրի կենդանիների 

համապատասխան տեսակների համար կիրառելի են խոշոր և մանր եղջերավոր 

կենդանիների, խոզերի և թռչունների հետսպանդային զննման ձևերը: 

54. Սպանդանոցներում ապահովվում է նաև ռիսկային՝ կենդանիներից մարդուն 

փոխանցվող հիվանդությունների հսկողությունը, որը ներառում է՝ 

1) եղջերավորների հետազոտումն սպունգանման էնցեֆալոպատիայի նկատմամբ. 

2) վեց շաբաթականից բարձր հասակի խոշոր եղջերավոր կենդանիների և խոզերի 

մեջ ցիստիցերկոզի բացահայտման նպատակով իրականացվող հետսպանդային 

զննումը, որի ժամանակ կարելի է կիրառել նաև շճաբանական թեստ: Ցիստիցերկներ 

հայտնաբերելու նպատակով պետք է կատարել առնվազն երկուական զուգահեռ 
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կտրվածքներ ծամող, պարանոցի առջևի մասի, կրծքավանդակի, արմունկաթիակային 

հոդի, մեջքի, գոտկի, սրբանի, կոնքի, վերջավորությունների և ստոծանու մկանների 

վրա: Մսեղիքի, սրտի, գլխի և այլ սպանդային մթերքների 40 քառակուսի սանտիմետր 

հետազոտման մակերեսի վրա չորս և ավելի կենդանի կամ անկենդան ցիստիցերկների 

հայտնաբերման դեպքում մսեղիքը, գլուխը և ներքին օրգանները (բացի աղիներից) 

պիտանի չեն սննդում օգտագործելու համար, ենթակա են ոչնչացման կամ 

օգտահանման՝ սննդի կամ կերի նպատակով օգտագործումը բացառելով, իսկ ներքին և 

արտաքին ճարպը հալեցումից հետո կարող է օգտագործվել սննդի մեջ՝ առանց 

սահմանափակումների: Մսեղիքի, գլխի, սրտի և այլ սպանդային մթերքների 

40 քառակուսի սանտիմետր հետազոտման մակերեսի վրա երեքից ոչ ավելի կենդանի 

կամ անկենդան ցիստիցերկների հայտնաբերման դեպքում մսեղիքը, գլուխը և ներքին 

օրգանները (բացի աղիներից) ենթակա են սննդում օգտագործման՝ վարակազերծելուց 

հետո, եփած տեսակի երշիկների և պահածոների արտադրությունում: 

Վարակազերծումը կատարվում է սառեցմամբ, աղաջրում պահելու (բացի ճարպից) 

կամ եփելու միջոցով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  

2005 թվականի փետրվարի 28-ի N 87 որոշման N 2 հավելվածի համաձայն. 

3) տրիխինելոզի նկատմամբ զգայուն ընտանի խոզերի, վայրի կենդանիների, 

բուծվող վայրի կենդանիների, ընտանի միասմբակավորների և այլ կենդանիների 

մսեղիքի զննումը, որի արդյունքների հիման վրա՝ տրիխինելոզով ախտահարված միսը 

պիտանի չէ մարդկանց կողմից սպառման համար, ենթակա է ոչնչացման կամ 

օգտահանման՝ սննդի կամ կերի նպատակով օգտագործումը բացառելով. 

4) ընտանի միասմբակավորների հետազոտումը՝ խլնախտի՝ գեղձատապի 

բացահայտման նպատակով, որի դեպքում պետք է մանրամասն զննել շնչափողի, 

կոկորդի, քթի խոռոչների, սինուսների և նրանց ճյուղավորումների 

լորձաթաղանթները` գլուխը միջին (մեդիալ) հարթությամբ կիսելուց և քթի 

միջնապատը հեռացնելուց հետո: Գեղձատապով ախտահարված ձիերի միսը պիտանի 

չէ մարդկանց կողմից սպառման համար, ենթակա է ոչնչացման կամ օգտահանման՝ 

սննդի կամ կերի նպատակով օգտագործումը բացառելով. 

 5) տուբերկուլինի նկատմամբ դրական կամ կասկածելի հակազդած կենդանիների 

կամ տուբերկուլյոզով վարակված լինելու հիմքերի առկայությունը, որի դեպքում այդ 

կենդանիները պետք է սպանդի ենթարկել մյուս կենդանիներից առանձին՝ բացառելու 

համար մնացած մսեղիքի, սպանդային հոսքագծի և սպանդանոցում ներկա 

անձնակազմի ախտոտման ռիսկը: Եթե սպանդի ենթարկված կենդանիների մի շարք 

օրգաններում կամ մսեղիքի մի շարք հատվածներում հայտնաբերվել են 

տուբերկուլյոզով տեղային ախտահարումներ, ապա ամբողջ մսեղիքը պիտանի չէ 

մարդկանց կողմից սպառման համար, ենթակա է ոչնչացման կամ օգտահանման՝ 

սննդի կամ կերի նպատակով օգտագործումը բացառելով: Եթե տուբերկուլյոզով 

ախտահարում հայտնաբերվել է միայն մի օրգանի ավշային հանգույցներում կամ 

մսեղիքի մի մասում, ապա մարդկանց կողմից սպառման համար պիտանի չէ միայն 

ախտահարված օրգանը կամ մսեղիքի հատվածն ու կապակցված ավշային հանգույցը. 

6) բրուցելյոզի ախտորոշման թեստի նկատմամբ դրական կամ կասկածելի 

հակազդած կենդանիների կամ հիվանդությունը կասկածելու այլ հիմքերի 

առկայությունը, որի դեպքում այդ կենդանիներն սպանդի են ենթարկվում մյուս 

կենդանիներից առանձին՝ բացառելու համար մնացած մսեղիքի, սպանդային հոսքագծի 

և սպանդանոցում ներկա անձնակազմի ախտոտման ռիսկը: Եթե հետսպանդային 

ստուգման ժամանակ հայտնաբերվել է բրուցելյոզով սուր ախտահարում, ապա 

սպանդի ենթարկված կենդանու ամբողջ միսը պիտանի չէ մարդու կողմից սպառման 

համար: Բրուցելյոզի ախտորոշման թեստի նկատմամբ դրական կամ կասկածելի 

հակազդած կենդանիների կուրծը, միզասեռական համակարգը և արյունը պիտանի չեն 

մարդու կողմից սպառման համար, ենթակա են ոչնչացման կամ օգտահանման՝ սննդի 

կամ կերի նպատակով օգտագործումը բացառելով: 

55. Սպանդից գոյացած՝ կենդանական ծագում ունեցող կողմնակի արտադրանքը 

տնօրինվում՝ պահպանվում, օգտագործվում, օգտահանվում (վերամշակվում), ոչնչաց-

վում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների 

պահպանմամբ: 

56. Սպանդային մթերքն սպանդանոցից դուրս է բերվում անասնաբուժական 

ուղեկցող համապատասխան փաստաթղթի և անասնաբուժասանիտարական 

փորձաքննության եզրակացության առկայության դեպքում:»: 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                     Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

2 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 773-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 30-Ի N 181-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
  

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի  

71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի 

մարտի 30-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից 

իրականացվող ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» N 181-Ն 

որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝ 

1) որոշման NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 և 12 հավելվածները շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 և 12 հավելվածների. 

2) որոշումը լրացնել նոր՝ NN 13, 14 և 15 հավելվածներով՝ համաձայն NN 13, 14 և 

15 հավելվածների: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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  Հավելված N 1     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի  N 773-Ն   որոշման 

 

 «Հավելված  N 1 

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության  

2015 թվականի մարտի  30-ի  N 181-Ն որոշման 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 56) 

_____ __________ 20  թ 

 

 _______________________________         ____________________         ____________________________ 
      (ծառայության 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` ____________________________________________________________ 
(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն) 

______________________________________________      

               (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը) 

                                                                                                                         (ՀՎՀՀ) 

_____________________________________________                  _________________________________ 
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                                                (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

____________________________________________                   _________________________________                                                
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի                                                                              (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ.հասցեն)    

ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

____________________________________________                   _________ _______________________ 
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                             (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

Ստուգման հրամանի համարը` __________ ամսաթիվը ___________________________ 

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) __________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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Տեղեկատվական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ Հարցը Պատասխան 

1. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը), անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, 

ազգանունը, անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված և այլն) 

 

2. Պետական գրանցման (հաշվառման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

3. Պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականի համարը  

4. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային 

հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և կապի այլ միջոցներ 

 

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 կապի այլ միջոցներ 

 

7. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության օբյեկտի 

տեսակները` ռեստորաններ, սրճարաններ, բարեր, ճաշարաններ, բուֆետներ, խոհարարական արտադրանքի պատրաստման և իրացման 

այլ օբյեկտներ, ինչպես նաև դրանցում իրականացվող սննդի արտադրություններ 

 

8. Տնտեսավարող սուբյեկտների և դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները 

(հեռախոսահամարը և կապի այլ միջոցներ) 

 

9. Հանրային սննդի ոլորտում տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության օբյեկտի տեսակը` ռեստորաններ, սրճարաններ, բարեր, 

ճաշարաններ, բուֆետներ, խոհարարական արտադրանքի պատրաստման և իրացման այլ օբյեկտներ 

 

10. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

11. Հանրային սննդի ոլորտում տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության օբյեկտի անվանումը  

12. Հանրային սննդի ծառայության որ ձևին է պատկանում` ռեստորան, հյուրանոց, ճաշարան, արագ սննդի կետ, հյուրատուն, հիվանդանոցի 

ճաշարան, ծերանոցի ճաշարան, դպրոցի ճաշարան, մանկապարտեզի ճաշարան, բանակի ճաշարան, հյութերի, թարմ մզված (քամված) 

հյութերի և նեկտարների վաճառքի կետ, սրճարան, բար 

 

13. Ներդրված որակի կառավարման համակարգը (եթե առկա են ISՕ 9001, HACCP, ISՕ 22000, ISՕ 14000)  

14. Աշխատողների թիվը  

Վերահսկողական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ 

 
Հարցերը Այո Ոչ Չ/Պ 

Ստուգման 

եղանակը 
Նորմատիվ ակտի համարը 

Մեկնաբա-

նություններ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍԵՆՔԵՐ       

1.1. Արտադրական, առևտրի, օժանդակ,  կենցաղային սենքերը պահվում են 

մաքուր,  նորոգ և պատշաճ վիճակում 

    

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 24-րդ կետ 

 

1.2. Կառույցում ապահովվում են հիգիենիկ պատշաճ գործելակերպի 

կանոնները՝ ներառյալ խաչաձև աղտոտումից պաշտպանումը: 

   ակնադիտական 

զննում 
ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետ 

 

1.3. Արագ փչացող սննդամթերքի բաժիններն ապահովված են 

սառնարանային սարքավորումներով՝ սննդամթերքի պահանջվող 

ջերմային ռեժիմում պահման համար 

   ակնադիտական 

զննում 
ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 61-րդ կետ 

 

1.4. Նախատեսված են համապատասխան տարածքներ՝ անհրաժեշտ    ակնադիտական ԼՂՀ կառավարության  
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հարմարություններով՝ աշխատանքային գործիքների և պարագաների 

լվացման, ախտահանման և պահման համար 

զննում 12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 28-րդ կետ 

1.5. Վարչատնտեսական, կենցաղային և օժանդակ բաժինները 

(հատվածները) առանձնացված են սննդամթերքի պահպանման 

հատվածից 

   ակնադիտական 

զննում 
ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 25-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ և 26-րդ կետի 6-րդ 

ենթակետ 

 

1.6. Ապահովված է կենցաղային տարածքներով (սանհանգույց` ձեռքերի 

լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են լվացարաններ` 

ապահովված  հոսող սառը և տաք ջրով, օճառով, էլեկտրաչորացուցիչ-

ներով և (կամ) սրբիչով, ախտահանիչ լուծույթով, կախիչներով, 

հանդերձարան` որտեղ հագուստը, սանիտարական հագուստը և 

կոշիկները պահվում են առանձին) 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետ 

 

2. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ, ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ 
ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

          
 

2.1. Կազմակերպությունն ապահովված է ջրամատակարարմամբ և ջրա-

հեռացմամբ: Խմելու ջրի անխափան (պահուստային տարողությունների 

առկայություն) ջրամատակարարմամբ, որը բավարարում է խմելու ջրին 

ներկայացվող պահանջները և չի պարունակում աղտոտման վտանգ 

      

ակնադիտական 

զննում 
ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 47-րդ և 50-րդ 

կետեր 

 

2.2. Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական և (կամ) 

արհեստական լուսավորվածությամբ 
      

ակնադիտական 

զննում 
ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ 

 

2.3. Ապահովված են բնական օդափոխության պայմաններով և  (կամ) 

արհեստական օդափոխության համակարգերով 
      

ակնադիտական 

զննում 
ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետ 

 

3. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ            

3.1. Սննդի շղթայում  ներգրավված անձնակազմը ենթարկվել է նախնական և 

պարբերական  բժշկական զննությունների և ունի սանիտարական  

գրքույկ 

      

ակնադիտական 

և փաստա-

թղթային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 56-րդ կետ 

 

3.2. Յուրաքանչյուր անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոնները և 

կրում է համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության դեպքում` 

պաշտպանիչ հագուստ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 54-րդ կետ 

 

4. ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ 
ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

          
 

4.1. 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 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 60-րդ կետ 

 

5. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ            

5.1. Ապահովված են մնացորդների պահման և հեռացման պատշաճ հիգիենիկ 

պայմաններով` աղբարկղեր և աղբի հավաքման համար տեղադրված են 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 
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անջրաթափանց, կափարիչներով փակվող կուտակիչ տարողություններ և 

գտնվում են նորոգ վիճակում ու տեղակայված են հնարավորինս պատշաճ 

հեռավորության վրա 

հավելվածի 44-րդ և 45-րդ կետեր 

6. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ            

6.1. Ապահովված է անհրաժեշտ գույքով և սառնարանային սարքավո-

րումներով` կախված սննդամթերքի տեսակից  ու քանակից, որոնք 

պատրաստված են հիգիենայի պահանջները բավարարող 

համապատասխան նյութերից և պահվում են նորոգ ու բարվոք վիճակում 

      

 

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

 

6.2. Սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը, որոնք 

անմիջական շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, ենթարկում են 

պատշաճ մաքրման ու ախտահանման 
      

 

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

6.3. Սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող պահանջներն ապահովելու և 

վերահսկելու նպատակով սարքավորումները, ըստ անհրաժեշտության, 

ապահովված են համապատասխան չափիչ և (կամ) ստուգիչ սարքերով 

      

 

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 41-րդ կետ 

 

7. ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ,  ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ          

7.1. Տրանսպորտային միջոցների և (կամ) բեռնարկղերի բեռնախցիկները չեն 

օգտագործվում սննդամթերքից բացի այլ ապրանք փոխադրելու համար, 

եթե դա կարող  է առաջացնել սննդամթերքի աղտոտում 

      

 

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 34-րդ կետ 

 

7.2. Ըստ անհրաժեշտության տրանսպորտային միջոցները և (կամ) 

բեռնարկղերն ապահովված են սննդամթերքը համապատասխան 

ջերմաստիճանում պահպանող և այդ ջերմաստիճանի պահպանումը 

վերահսկող սարքերով 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 39-րդ կետ 

 

7.3. Փոխադրման ընթացքում սննդամթերքն ուղեկցող, ինչպես նաև բարձող 

և բեռնաթափող անձինք պահպանում են անձնական հիգիենայի  կանոն-

ները և կրում են համապատասխան մաքուր հագուստ,  անհրաժեշտու-

թյան դեպքում՝ պաշտպանիչ  հագուստ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 54-րդ կետ 

 

7.4. Բազմակի օգտագործման փաթեթավորման նյութերն ու բեռնարկղերը 

հեշտությամբ մաքրվող և ախտահանվող են       
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 68-րդ կետ 

 

7.5. Փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը բավարարում են 

տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները և չեն հանդիսանում 

սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 65-րդ կետ 

 

7.6. Մթերքը պահվում է փչացումը բացառող պայմաններում` դրա 

մակնշմանը համապատասխան, կարագը, հալած յուղը և սննդային այլ 

ճարպերն ու հոտ կլանող մթերքը չեն պահվում սուր հոտ ունեցող 

մթերքի հետ համատեղ,  պարենահումքը (հում մթերք) և օգտագործելու 

համար նախատեսված պատրաստի սննդամթերքը պահվում է առանձին 

սառցախցիկներում, իսկ եթե սառցախցիկում հում և պատրաստի 

սննդամթերքը պահվում է համատեղ` պահպանելով սննդամթերքի 

պահման թույլատրելի հարևանությունը և բացառելով դրանց 

անմիջական հպումը (հում մթերքն անհրաժեշտ է պահել սառնարանի 

ստորին,  իսկ պատրաստին՝ վերին դարակների վրա) 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի  58-րդ, 59-րդ,             

61-րդ և 64-րդ կետեր 
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7.7. Կենդանական ծագման սննդամթերքը (գյուղատնտեսական թռչնի ձու, 

թռչնի միս, միս, թարմ ձուկ, կաթնամթերք) ընդունվում է միայն 

անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթի առկայության դեպքում 
      

ակնադիտական 

և փաստա-

թղթային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-

րդ հոդվածի 1-ին մաս 

 

7.8. Կենդանական ծագման սննդամթերքը ենթարկված է 

անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության       

ակնադիտական 

և փաստա-

թղթային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-

րդ հոդվածի 3-րդ մաս 

 

7.9. Պիտանիության ժամկետն անցած սննդամթերք չի իրացվում 

      

ակնադիտական 

և փաստա-

թղթային զննում 

«Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ԼՂՀ 

օրենքի 9-րդ հոդվածի 10-րդ 

մասի 1-ին կետ 

 

8. ՀՈՒՄՔԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ          

8.1. Ընդունվող ամբողջ  հումքը և սննդամթերքն ուղեկցվում են 

անվտանգությունը և որակը հաստատող փաստաթղթերով       

ակնադիտական 

և փաստա-

թղթային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-

րդ հոդվածի 1-ին մաս 

 

8.2. Հալեցումն իրականացվում է անվտանգության պայմանների ապահով-

մամբ և հալեցված միս,  մսամթերքը կրկնակի անգամ չի սառեցվում       

ակնադիտական 

և փաստա-

թղթային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 63-րդ կետ 

 

 

 

8.3. Աղցանները և կիսապատրաստվածքները (պատրաստի խճողակը) 

անմիջապես պաղեցվում և պահվում են տվյալ տեսակին հատուկ 

վտանգը բացառող ջերմաստիճանում և չեն օգտագործվում հաջորդ օրը 
      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 62-րդ և 63-րդ 

կետեր 

 

9. ԿԻՍԱՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ, ԽՈՀԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ  
ԻՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՃԱՇԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ 

          
 

9.1. Պատրաստի ճաշատեսակները, աղցանները, դոնդողները, 

խավարտները չեն իրացվում պիտանիության ժամկետն անց 

(պատրաստման հաջորդ օրը) 
      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-

րդ հոդվածի   6-րդ մաս, 10-րդ 

մասի 1-ին կետ 

 

9.2 Իրացվող սննդամթերքը և պարենահումքը վնասված չեն, ունեն ԼՂՀ 

օրենսդրությամբ պահանջվող հայերեն մակնշում, բացառությամբ 

հանրային սննդի ոլորտում արտադրվող և տեղում իրացվող 

սննդամթերքի վրա 

   

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-

րդ հոդվածի   2-րդ, 3-րդ և 9-

րդ մասեր 

 

                                                                                   »: 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                                                                                                                         Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի  N 773-Ն   որոշման 

 

 «Հավելված  N 2 

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության  

2015 թվականի մարտի 30-ի N 181-Ն որոշման 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 

ԻՐԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳՐԵՐ` 46.3, 47.1, 47.2, 47.8) 

_____ __________ 20  թ. 

 

 _______________________________         ____________________         ____________________________ 
      (ծառայության 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` ____________________________________________________________ 
(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն) 

______________________________________________      

               (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը) 

                                                                                                                         (ՀՎՀՀ) 

_____________________________________________                  _________________________________ 
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                                                (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

____________________________________________                   _________________________________                                                
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի                                                                              (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ.հասցեն)    

ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

____________________________________________                   _________ _______________________ 
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                             (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

Ստուգման հրամանի համարը` __________ ամսաթիվը ___________________________ 

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) __________________________________   

________________________________________________________________________________________ 
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Տեղեկատվական բնույթի հարցեր 

 Հ/Հ Հարցը Պատասխան 

1. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը),  անհատ ձեռնարկատիրոջ  անունը, 

ազգանունը, անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված) 

 

2. Պետական գրանցման (հաշվառման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

3. Պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականի 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 կապի այլ միջոցներ 

 

7. 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 

 

8. Տնտեսավարող սուբյեկտների և դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները 

(հեռախոսահամարը և կապի այլ միջոցներ) 

 

9. 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) 

 

10. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

11. Առևտրի իրացման վայրի` օբյեկտի մակերեսը  

12. Ներդրված որակի կառավարման համակարգը  

13. Աշխատողների թիվը  

14. ա) Մեծածախ առևտրի կետեր և վերափաթեթավորող կազմակերպություններ, որոնք իրականացնում են ապափաթեթավորում և նորից 

փաթեթավորում (չափածրարում) 

բ) Աղցանների պատրաստում՝ չփաթեթավորված հանրային սննդի կամ սուպերմարկետների համար 

գ) Հում ձկան և ձկնամթերքի վաճառք 

դ) Սուպերմարկետներ, որտեղ կատարվում են փաթեթավորում և ապափաթեթավորում 

ե) Խանութներ, որոնք վաճառում են չփաթեթավորված սննդամթերք (ալյուր, հրուշակեղեն, չոր մրգեր, սերմեր, սոյայի արտադրանք և այլ 

տեսակի անվտանգ արտադրանք) 

զ) Մսի խանութներ, սուպերմարկետներ, եթե կա մսի բաժին 

է) Թարմ միրգ և բանջարեղեն, պահածոյացված և երկարաժամկետ պահման համար նախատեսված մթերք 

ը) Նպարեղեն և կրպակներում վաճառվող՝ միայն նախապես փաթեթավորված սնունդ 
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Վերահսկողական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ Հարցերը Այո Ոչ Չ/Պ 
Ստուգման 
եղանակը 

Նորմատիվ ակտի համարը 
Մեկնաբա-
նություն- 

ներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ՎԱՃԱՌՔԻ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍԵՆՔԵՐ             

1.1. Արտադրական, առևտրի, օժանդակ, կենցաղային սենքերը պահվում 

են մաքուր, նորոգ և պատշաճ վիճակում       
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 24-րդ կետ 

  

1.2. Բոլոր սենքերը տեղակայված են՝ հաշվի առնելով հոսքայնությունը`  

հումքի, պատրաստի սննդամթերքի, անձնակազմի և հաճախորդ-

ների հանդիպակաց ուղիների ու խաչվելու բացառումը: Ապահով-

ված են հիգիենիկ պատշաճ գործելակերպի իրականացումը, 

ներառյալ՝ գործընթացների ընթացքում և դրանց միջև ընկած 

ժամանակահատվածում խաչաձև աղտոտումից պաշտպանումը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետ 

  

1.3. Ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից պարենային առևտրի 

օբյեկտի հարակից տարածքում պարենային ապրանքներից իրաց-

վում է միայն պաղպաղակ, ջուր, այդ թվում՝ հանքային, հյութեր և 

զովացուցիչ ըմպելիքներ 

      
ակնադիտական 

զննում 

«Առևտրի և ծառայությունների 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 51 

հոդվածի 2-րդ մաս 

  

1.4. Սննդամթերքի բաժիններն ապահովված են սառնարանային 

սարքավորումներով՝ սննդամթերքի՝ պահանջվող ջերմային 

ռեժիմում պահման համար 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 61-րդ կետ 

  

1.5. Պարենային առևտրի  օբյեկտներում և առևտրի իրականացման 

վայրում, որտեղ կատարվում է նաև ոչ պարենային ապրանքների 

վաճառք, վաճառքը և պահպանումը կատարվում են ըստ 

ապրանքախմբերի` առանձին բաժիններում 

      
ակնադիտական 

զննում 

«Առևտրի և ծառայությունների 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 4-րդ 

հոդվածի 2-րդ մաս և 5-րդ 

հոդվածի 3-րդ մաս 

  

1.6. Նախատեսված են համապատասխան տարածքներ՝ անհրաժեշտ 

հարմարություններով՝ աշխատանքային գործիքների և պարագա-

ների լվացման, ախտահանման և պահման համար, ունենան սառը 

և տաք ջրամատակարարում 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 28-րդ կետ 
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1.7. Պարենային առևտրի  օբյեկտները և առևտրի իրականացման վայրն 

ապահովված են կենցաղային տարածքներով  (սանհանգույց` ձեռ-

քերի լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են լվացա-

րաններ` հոսող ջրով, օճառով, էլեկտրաչորացուցիչներով և (կամ) 

սրբիչով, ախտահանիչ լուծույթով, կախիչներով, հանդերձարան, 

որտեղ հագուստը, պաշտպանիչ հագուստը և կոշիկները պահվում 

են առանձին 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի  26-րդ կետի 2-րդ և 

6-րդ ենթակետեր 

  

1.8. Սննդամթերքի  փոխադրման համար օգտագործվող տրանսպոր-

տային միջոցներն ապահովում են սննդամթերքի որակական 

հատկությունների պահպանությունը, դրա  փաթեթավորման 

անվնասությունը և աղտոտումից պաշտպանումը՝ սննդամթերքի 

անվտանգության ապահովման ոլորտի իրավական ակտերով 

սահմանված նորմերին համապատասխան 

      
ակնադիտական 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 16-րդ 

հոդվածի 2-րդ մաս 

 

2. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ            

2.1. Կազմակերպությունն ապահովված է ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման համակարգերով, խմելու ջրի անխափան (պահուս-

տային տարողությունների առկայություն) ջրամատակարարմամբ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 47-րդ և 50-րդ կետեր 

 

3. ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ            

3.1. Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական և  (կամ) 

արհեստական լուսավորվածությամբ 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ 

 

3.2. Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական 

օդափոխության պայմաններով և (կամ) արհեստական 

օդափոխության համակարգերով 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետ 

 

4. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ            

4.1. Սննդի շղթայում ներգրավված անձնակազմը ենթարկվել է պարտա-

դիր նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների, որոնց 

փաստաթղթավորված ապացույցները (անձնական սանիտարական 

(բժշկական) գրքույկի, բժշկական զննության ենթակա անձանց 

անվանացանկը, անձին ժամանակավորապես աշխատանքի 

չթույլատրելու մասին որոշում) պահվում են  փաստաթղթերի  հետ, 

տնտեսավարողի մոտ 

      
փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 56-րդ կետ 

 

4.2. Սննդամթերքի հետ անմիջական շփվող յուրաքանչյուր անձ 

պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոնները և կրում է 
      

ակնադիտական 

և փաստաթղթա-

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 
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համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության դեպքում` 

պաշտպանիչ հագուստ 

յին զննում հավելվածի   54-րդ կետ 

5. ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

      

5.1. Ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ՝ կենդանիների 

(ճանճեր, միջատներ, ուտիճներ, վնասատուներ, կրծողներ)՝ սննդա-

մթերքի պատրաստման, մշակման, պահման և տեղափոխման 

տարածքներ մուտքը կանխելու, ինչպես նաև վնասատուների դեմ 

պայքարելու ուղղությամբ 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղթա-

յին զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 60-րդ կետ 

 

6. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ       

6.1. Ապահովված են աղբարկղերով, որոնք անջրաթափանց, 

կափարիչներով փակվող կուտակիչ տարողություններ են, գտնվում 

են նորոգ վիճակում և տեղակայված են հնարավորինս պատշաճ 

հեռավորության վրա 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 44-րդ և 45-րդ 

կետեր 

 

7. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ            

7.1. Ապահովված է անհրաժեշտ վաճառատեխնոլոգիական գույքով` 

կախված սննդամթերքի տեսակից ու քանակից, որոնք 

պատրաստված են սննդամթերքի հետ շփման մեջ գտնվող նյութերի 

պահանջները բավարարող համապատասխան նյութերից և 

պահվում են նորոգ ու բարվոք վիճակում 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

 

7.2. Սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը, 

որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, 

ենթարկում են պատշաճ մաքրման ու ախտահանման 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

7.3. Ելնելով տվյալ առևտրի օբյեկտի առանձնահատկություններից` 

առևտրի օբյեկտն ապահովված է տեսակը հաստատված և 

ստուգաչափված չափման միջոցներով 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 41-րդ կետ, 

«Առևտրի և ծառայությունների 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 4-րդ 

հոդվածի 6-րդ մաս 

 

8. ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ            

8.1. Սննդամթերքը պահպանում են դրանց փչացումը և աղտոտումը 

կանխարգելող պայմաններում  (ջերմաստիճանում) 

 

 

        

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 58-րդ և 61-րդ 

կետեր 
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8.2. Առևտրի ցանց մտնող պարենային հումքը և սննդամթերքն 

ուղեկցվում են արտադրողի կողմից տրված՝ անվտանգությունը 

հիմնավորող փաստաթղթերով 

 

   

փաստաթղթային  

և ակնադիտական 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-

րդ հոդվածի 1-ին մաս 

 

9. ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՎԱՃԱՌՔ            

9.1. Չի կատարվում պիտանիության ժամկետը լրացած սննդամթերքի 

վերափաթեթավորում և իրացում` որպես սննդամթերք       
ակնադիտական 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի, 9-րդ 

հոդվածի 6-րդ մաս 

 

9.2. Կիսապատրաստվածքը և սննդամթերքը, որոնցում հնարավոր է 

ախտածին մանրէների բազմացում կամ թունավոր նյութերի 

առաջացում, պահվում են դրանց առաջացումը կամ բազմացումը 

բացառող ջերմաստիճանում 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 61-րդ կետ 

 

9.3. Փաթեթավորման (չափածրարում) գործընթացները կատարվում են 

սննդամթերքի աղտոտումը բացառող պայմաններում` ապահովե-

լով փաթեթավորման ամբողջականությունն ու մաքրությունը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 67-րդ կետ 

 

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 

      
ակնադիտական 

զննում 

«Առևտրի և ծառայությունների 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 7-րդ մաս 

 

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) 

      

ակնադիտական            

և փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 65-րդ կետ 

 

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 

      
ակնադիտական 

զննում 

«Առևտրի և ծառայությունների 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 15-րդ մաս 

 

9.7. Կրպակներում չեն վաճառվում պարտադիր ջերմային ռեժիմով 

տեղափոխում և պահում պահանջող սննդամթերք (բացառությամբ 

պաղպաղակի, զովացուցիչ ջրերի և գարեջրի, որոնց տեղափոխումը 

և պահումը կատարվում են դրանց տեղափոխման և պահման 

համար նախատեսված հատուկ սառնարաններում), 

չափափորձարկում պահանջող ապրանքներ 

      
ակնադիտական 

զննում 

«Առևտրի և ծառայությունների 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 14-րդ մաս 

 

9.8. Կրպակներում վաճառվում են միայն արտադրական 

կշռափաթեթավորում ունեցող և հատային ապրանքներ 
      

ակնադիտական 

զննում 

«Առևտրի և ծառայությունների 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ 
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»: 

 
 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                                                                                                       Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ   

հոդվածի 13-րդ մաս 

9.9. Իրացվող սննդամթերքը և պարենահումքը վնասված չեն, ունեն ԼՂՀ 

օրենսդրությամբ պահանջվող հայերեն մակնշում՝ ըստ սահմանված 

ձևի և բովանդակության 

 

      
ակնադիտական 

զննում 

«Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ԼՂՀ 

օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-

րդ, 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ մասեր 

 

9.10. Չի իրացվում սննդամթերք՝ տեղեկակրի վրա զետեղված 

տեղեկությունների փոփոխությամբ       
ակնադիտական 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 5-րդ մաս 

 

9.11. Կենդանական ծագման սննդամթերքը  (թռչնի ձու, միս, մսամթերք, 

թարմ ձուկ, կաթ, կաթնամթերք) ենթարկված է անասնաբուժասա-

նիտարական փորձաքննության 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-

րդ հոդվածի 3-րդ մաս 

 

9.12. Չի իրացվում ներմուծված սննդամթերք, որի հայերեն մակնշումը 

փակցված է արտադրողի կողմից նշված բնօրինակ պիտանիության 

ժամկետի վրա 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 11-րդ մաս 

 

9.13. Չեն իրացվում վտանգավոր և կեղծված սննդամթերք, սննդամթերքի 

հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող վտանգավոր և կեղծված 

նյութեր, պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների մնացորդային 

առավելագույն քանակը գերազանցող բուսաբուծական մթերքներ 
      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 20-րդ 

հոդվածի 1-ին մաս, «Բուսասա-

նիտարիայի մասին»  

ԼՂՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի 4-րդ կետ 

 

9.14 Չի իրացվում սննդամթերք, որի՝ 

ա) պիտանիության ժամկետն անցած է. 

բ)  փաթեթավորման կամ տարայի վրա պիտանիության ժամկետը 

բացակայում է կամ ընթեռնելի չէ. 

գ) ժամկետը կրկնակի մակնշված է կամ բնօրինակ պիտանիության 

ժամկետը ջնջված է և նշված է պիտանիության նոր ժամկետ 

   

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ԼՂՀ 

օրենքի 9-րդ հոդվածի 10-րդ 

մաս 
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 Հավելված N 3     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի  N 773-Ն   որոշման 

 

 «Հավելված  N 3 

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության  

2015 թվականի մարտի 30-ի N 181-Ն որոշման 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 

ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 10.1) 

_____ __________ 20  թ. 

 

 _______________________________         ____________________         ____________________________ 
      (ծառայության 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` ____________________________________________________________ 
(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն) 

______________________________________________      

               (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը) 

                                                                                                                         (ՀՎՀՀ) 

_____________________________________________                  _________________________________ 
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                                                (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

____________________________________________                   _________________________________                                                
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի                                                                              (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ.հասցեն)    

ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

____________________________________________                   _________ _______________________ 
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                             (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

Ստուգման հրամանի համարը` __________ ամսաթիվը ___________________________ 

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) __________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 
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Տեղեկատվական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ Հարցը Պատասխան 

1. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը),  անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, 

ազգանունը,  անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված) 

 

2. Պետական գրանցման (հաշվառման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

3. Պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականի համարը  

4. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը   

5. Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը  կապի այլ միջոցներ)  

6. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային 

հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և կապի այլ 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 կապի այլ միջոցներ) 

 

9. Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)  

10. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

11. Ապրանքային նշանի, հանրահայտ ապրանքային նշանի առկայության մասին տեղեկություն  

12. Ներդրված որակի կառավարման համակարգը (եթե առկա են ISՕ 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 14000)  

13. Մեկ օրում հերթափոխի թիվը  

14. Աշխատողների թիվը, նրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը  

15. Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում՝ հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության  

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ Հարցերը Այո Ոչ Չ/Պ 
Ստուգման 
եղանակը 

Նորմատիվ  ակտի համարը 
Մեկնաբա-

նություններ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ             

1.1. Տեխնոլոգիական գործընթացը կազմակերպված է այնպես, որպեսզի 

բացառվի հումքի և կիսապատրաստվածքների հանդիպակաց հոսքը 

պատրաստի սննդամթերքի հետ 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետ 

 

1.2 Արտադրական, օժանդակ, կենցաղային սենքերը պահվում են մաքուր 

և նորոգ վիճակում, ունեն խոնավ մաքրման և ախտահանման 

հնարավորություն, հատակն առանց ճեղքերի է՝ ծածկված 

անջրաթափանց նյութերով 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 24-րդ կետ և 27-րդ 

կետի 1-ին ենթակետ 

 

1.3. Արտադրական տարածքներն ապահովված են ձեռքերը լվանալու 

համար նախատեսվող լվացարաններով, որոնք ապահովված են 

մշտապես հոսող սառը և տաք ջրով, օճառով, ախտահանման 

միջոցներով և չորացման հիգիենիկ սարքերով 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 
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1.4. Սենքերն ապահովված են լվացող և ախտահանիչ նյութերով, որոնք 

պահվում են սննդամթերքից առանձնացված պահման տարածքում 
     

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 7-րդ 

ենթակետ 

 

1.5. Կենցաղային սենքն ապահովված է հանդերձարաններով 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 6-րդ 

ենթակետ 

 

1.6. Սանհանգույցների նախամուտքերում ձեռքերի լվացման և ախտա-

հանման համար տեղադրված են լվացարաններ, որոնք ապահովված 

են տաք և սառը ջրով, օճառով, էլեկտրաչորացուցիչներով, ախտա-

հանիչ լուծույթով, սանհագուստը կախելու համար կախիչներով 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետ 

 

2. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ          

2.1 Կազմակերպությունն ապահովված է ջրամատակարարմամբ և 

ջրահեռացմամբ, խմելու ջրի անխափան (պահուստային 

տարողությունների առկայություն) ջրամատակարարմամբ 
     

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 47-րդ և 50-րդ 

կետեր 

 

3. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ          

3.1. Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական և  (կամ) 

արհեստական լուսավորվածությամբ 
     

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ 

 

3.2. Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական 

օդափոխության պայմաններով և (կամ) արհեստական 

օդափոխության համակարգերով 
     

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետ 

 

4. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ       

4.1. Սննդի շղթայում ներգրավված անձնակազմը ենթարկվել է 

պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների, 

որոնց փաստաթղթավորված ապացույցները (անձնական 

սանիտարական (բժշկական) գրքույկի, բժշկական զննության ենթակա 

անձանց անվանացանկը, անձին ժամանակավորապես աշխատանքի 

չթույլատրելու մասին որոշում) պահվում են տնտեսավարողի մոտ 

     

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 56-րդ կետ 

 

4.2. Սննդի շղթայում ներգրավված յուրաքանչյուր անձ պահպանում է 

անձնական հիգիենայի կանոնները և կրում է համապատասխան 

մաքուր, անհրաժեշտության դեպքում՝ պաշտպանիչ հագուստ 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 54-րդ կետ 

 

5. ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

      

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 

     

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 60-րդ կետ 
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ուղղությամբ 

6. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ           

6.1. Ապահովված են աղբարկղերով և աղբի հավաքման համար 

տեղադրված են անջրաթափանց, կափարիչներով փակվող կուտակիչ 

տարողություններ և գտնվում են նորոգ վիճակում ու տեղակայված են 

հնարավորինս պատշաճ հեռավորության վրա 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 44-րդ և 45-րդ 

կետեր 

 

7. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ       

7.1. Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և 

բեռնարկղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում 

սննդամթերքի հետ կառուցված են հիգիենայի պահանջները 

բավարարող նյութերից և պահվում են նորոգ ու բարվոք վիճակում 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

 

7.2. Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և 

բեռնարկղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում 

սննդամթերքի հետ, ենթարկվում են պատշաճ մաքրման ու 

ախտահանման 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

7.3. Բոլոր սարքավորումները,  գործիքները, պարագաները և բեռնար-

կղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի 

հետ, տեղակայված են սարքավորման և դրա շրջակայքի պատշաճ 

մաքրության հնարավորությունն ապահովող տեղում 

   
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ 

 

7.4 Սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող պահանջներն ապահովելու 

և վերահսկելու նպատակով սարքավորումները, ըստ անհրաժեշ-

տության, ապահովված են համապատասխան չափիչ և (կամ) ստուգիչ 

սարքերով 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 41-րդ կետ 

 

8. ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, 
ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ, ՄԱԿՆՇՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄ 

          

8.1. Տեղական արտադրության և ներմուծվող միսը վերամշակման է 

ընդունվում միայն անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի 

առկայությամբ 

     

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.06.2007թ. N 261 որոշման 

հավելվածի 15-րդ կետ 

 

8.2. Միսը և մսամթերքը պահվում են արևի ճառագայթների ուղիղ 

ազդեցությունից պաշտպանված, հողի մակերևույթից առնվազն 50 սմ 

բարձր հատակ ունեցող, չոր, մաքուր, (60՞10) տոկոս օդի հարաբերա-

կան խոնավություն ունեցող փակ շենքերում, սառնարանային ջեր-

մաստիճանում, ջեռուցման կամ սառեցնող սարքերից առնվազն 1մ 

հեռավորության վրա 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.06.2007թ. N 261 որոշման 

հավելվածի 71-րդ կետ 

 

8.3. Արտադրությունում օգտագործվող սննդային հավելումները 

ներառված են տվյալ սննդամթերքի տեսակի արտադրության համար 

թույլատրելի սննդային հավելումների ցանկում և ապահովում են 

տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները: Արտադրությունում 

կիրառվող սննդային հավելումները պահվում են գործարանային 

փաթեթներում և ունեն պիտակներ 

     

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

19.04.2013թ.N 191-Ն որոշում, 

ԼՂՀ կառավարության 

26.06.2007թ.  N 261 որոշման 

հավելվածի 38-րդ կետ 

 

8.4. Հումքը, բաղադրիչները, կիսապատրաստվածքը և վերջնական 

արտադրանքը, որոնցում հնարավոր է ախտածին մանրեների բազ-
     

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 
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մացում կամ թունավոր նյութերի առաջացում, պահվում են դրանց 

առաջացումը կամ բազմացումը բացառող ջերմաստիճանում 

հավելվածի 61-րդ կետ 

8.5. Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության արդյունքներով 

պայմանական պիտանի ճանաչված միսը և մսամթերքը 

վարակազերծվում են հատուկ շինություններում, որտեղ առկա են 

էլեկտրական և գազի վառարաններ, կաթսաներ, ավտոկլավներ 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.06.2007թ.  N 261 որոշման 

հավելվածի 16-րդ կետ 

 

8.6. Սննդամթերքի փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը 

բավարարում են տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները և 

պահվում են աղտոտման վտանգը բացառող պայմաններում, չեն 

հանդիսանում սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր 

     

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 65-րդ և 66-րդ 

կետեր 

 

8.7. Փաթեթավորման գործընթացները կատարվում են սննդամթերքի 

աղտոտումը բացառող պայմաններում՝ ապահովելով 

փաթեթավորման ամբողջականությունն ու մաքրությունը 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 67-րդ կետ 

 

8.8 Բազմակի օգտագործման փաթեթավորման նյութերն ու բեռնարկղերը 

հեշտությամբ մաքրվող և ախտահանվող են      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 68-րդ կետ 

 

8.9. Մսի կամ մսամթերքի փաթեթավորման կամ դրան փակցված 

պիտակի վրա կատարված հստակ և ընթեռնելի մակնշվածքը 

պարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքներով սահմանված տեղեկատվությունը` հայերենով: 
     

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

մասեր,  ԼՂՀ կառավարության 

26.06.2007թ. N 261 որոշման 

հավելվածի 59-րդ կետ 

 

8.10. Մսամթերքի փոխադրումն իրականացվում է հատուկ մասնագի-

տացված փոխադրամիջոցներով, որոնք ունեն սառեցվող կամ 

հավասարաջերմ թափք և չեն օգտագործվում ոչ պարենային 

ապրանքների տեղափոխման համար 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 34-րդ և 39-րդ 

կետեր 

 

8.11. Սննդամթերքի փոխադրման տրանսպորտային միջոցները և (կամ) 

բեռնարկղերը պահվում են մաքուր և նորոգ վիճակում, որպեսզի 

կանխարգելվի սննդամթերքի աղտոտումը և ապահովվի պատշաճ 

մաքրման և ախտահանման իրականացումը 

     

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 33-րդ կետ 

 

8.12. Մսամթերքը տեղափոխվում է մաքուր, սննդամթերքի հետ 

անմիջական շփման համար նախատեսված նյութերից 

պատրաստված տարաներով 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.06.2007թ. N 261 որոշման 

հավելվածի 70-րդ կետ 

 

8.13. Տրանսպորտային միջոցներով չեն փոխադրվում միաժամանակ 

սննդային և ոչ սննդային սպառողական ապրանքներ: Մսի և 

մսամթերքի փոխադրման ժամանակ կիրառվում են բոլոր միջոցները` 

դրանց աղտոտումը բացառելու կամ ամբողջականությունն 

ապահովելու համար 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 34-րդ կետ, ԼՂՀ 

կառավարության 26.06.2007թ.  

N 261 որոշման հավելվածի 73-

րդ կետ 

 

9. ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՄՍԻ ԵՎ ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ 

          

9.1. Առկա են ներկրված մսի և մսամթերքի անվտանգությունը հավաստող      ակնադիտական և ԼՂՀ կառավարության  
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սերտիֆիկատներ փաստաթղթային 

զննում 

26.06.2007թ. N 261 որոշման 

հավելվածի 74-րդ կետ 

9.2. Տեղական արտադրության և ներմուծվող միսը վերամշակման է ըն-

դունվում միայն անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի առկա-

յությամբ՝ անասնաբուժասանիտարական փորձաքննությունից հետո 

     

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.06.2007թ.  N 261 որոշման 

հավելվածի 15-րդ կետ 

 

9.3. Ընդունվող հումքը համապատասխանում է  անվտանգության 

պահանջներին և ունի անվտանգությունը հավաստող (հիմնավորող) 

փաստաթուղթ 

     

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի  անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 1-ին մաս 

 

9.4. Օժանդակ և փաթեթավորող նյութերը, տարաները 

համապատասխանում են անվտանգության պահանջներին և ունեն 

անվտանգությունը հավաստող (հիմնավորող) փաստաթղթեր 

     

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասեր 

 

9.5. Սննդային հավելումները, կենսաբանական ակտիվ նյութերը, 

նիտրիտները, գունավորման պիգմենտները և խառնուրդները 

համապատասխանում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության որոշմամբ սահմանված անվտանգության 

չափանիշներին և թույլատրված են սննդում օգտագործման համար 

     

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.06.2007թ. N 261 որոշման 

հավելվածի 38-րդ կետ 

 

10. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ       

10.1. Յուրաքանչյուր տեխնիկական գործընթացի համար տեխնիկական 

կանոնակարգով սահմանվում են՝ 

ա) տեխնոլոգիական գործողության հերթականությունը և ռեժիմները, 

 բ) անվտանգ արտադրանքի թողարկման համար անհրաժեշտ 

միջոցների ու մեթոդների ապահովումը, 

գ) տեխնոլոգիական գործընթացի պարամետրերի չափումը, հսկումը 

և կանոնավորումը,  

դ) կրիտիկական կետերի հսկումը և ռիսկի վերլուծությունը, 

ե) հումքի կազմը, ակտիվ թթվությունը, մանրէաբանական ցուցանիշ-

ները, 

զ) մթերքի երաշխիքային պիտանիության ժամկետը, եթե պահպան-

վում են պահման ռեժիմները 

   

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.06.2007թ. N 261 որոշման 

հավելվածի 43-րդ կետ 

 

10.2. Մսի և մսամթերքի արտադրությունն իրականացվում է արտադրողի 

կողմից սահմանված տեխնոլոգիական հրահանգին ու տվյալ արտա-

դրատեսակի պատրաստման բաղադրագրին համապատասխան: 

   

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.06.2007թ.  N 261 որոշման 

հավելվածի 23-րդ կետ 

 

10.3. Տեխնոլոգիական հրահանգներով և բաղադրագրերով սահմանված 

ցուցանիշները, նորմերը, բնութագրերը, տեխնոլոգիական գործելա-

կարգերը (ռեժիմները) և տեխնոլոգիական գործընթացների կատար-

ման կարգը չի հակասում տվյալ սննդամթերքի և դրա արտադրության 

գործընթացում օգտագործվող հումքի, նյութերի, տարայի և 

փաթեթավորման նյութերի նորմատիվ իրավական ակտերով և (կամ) 

ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված 

պահանջներին 

   

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.06.2007թ.  N 261 որոշման 

հավելվածի 23-րդ կետ,  

ԼՂՀ կառավարության 

26.11.2007թ. N 517 որոշման 

հավելվածի 5-րդ կետ 

 

11. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
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                                                                      »: 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                                                                                                       Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

11.1. Իրականացվում է մսի և մսամթերքի մեջ թունավոր տարրերի, 

հակաբիոտիկների և պեստիցիդների նորմատիվների հսկողություն` 

լաբորատոր փորձաքննության միջոցով 

   

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.06.2007թ.  N 261 որոշման 

հավելվածի N 1 աղյուսակ 

 

11.2. Իրականացվում է մսի և մսամթերքի լաբորատոր հսկողություն 

մանրէաբանական  ցուցանիշներով    

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.06.2007թ.  N 261 որոշման 

հավելվածի N 2 աղյուսակ 
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Հավելված N 4     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի  N 773-Ն  որոշման 

 

 «Հավելված  N 4 

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության  

2015 թվականի մարտի 30-ի N 181-Ն որոշման 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 10.5 ) 

_____ __________ 20  թ. 

 

 _______________________________         ____________________         ____________________________ 
      (ծառայության 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` ____________________________________________________________ 
(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն) 

______________________________________________      

               (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը) 

                                                                                                                         (ՀՎՀՀ) 

_____________________________________________                  _________________________________ 
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                                                (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

____________________________________________                   _________________________________                                                
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի                                                                              (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ.հասցեն)    

ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

____________________________________________                   _________ _______________________ 
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                             (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

Ստուգման հրամանի համարը` __________ ամսաթիվը ___________________________ 

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) __________________________________  

_________________________________________________________________________________________                                                        
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Տեղեկատվական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ Հարցը Պատասխան 

1. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը),  անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, 

ազգանունը,  անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված) 

 

2. Պետական գրանցման (հաշվառման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

3. Պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականի 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 կապի այլ 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 կապի այլ միջոցներ) 

 

9. Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)  

10. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու 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. Աշխատողների թիվը, նրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը  

14. Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում՝ հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության  

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ 

 
Հարցերը Այո Ոչ Չ/Պ 

Ստուգման 
եղանակը 

Նորմատիվ ակտի համարը 
Մեկնաբա-

նություններ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ             

1.1. Տեխնոլոգիական գործընթացը կազմակերպված է այնպես, 

որպեսզի բացառվի հումքի և կիսապատրաստվածքների 

հանդիպակաց հոսքը պատրաստի սննդամթերքի հետ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետ 

  

1.2. Արտադրական, օժանդակ, կենցաղային սենքերը պահվում են 

մաքուր և նորոգ վիճակում, ունեն խոնավ մաքրման և 

ախտահանման հնարավորություն, հատակն առանց ճեղքերի է՝ 

ծածկված անջրաթափանց նյութերով 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 24-րդ կետ և 27-

րդ կետի 1-ին ենթակետ 

 

1.3. Արտադրական տարածքներն ապահովված են ձեռքերը լվանալու 

համար նախատեսվող լվացարաններով, որոնք ապահովված են 

մշտապես հոսող սառը և տաք ջրով, օճառով, ախտահանման 

միջոցներով և չորացման հիգիենիկ սարքերով 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

 

1.4. Մաքրման գույքը և լվացող ու ախտահանիչ նյութերը պահվում են       ակնադիտական ԼՂՀ կառավարության  
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արտադրական տարածքից դուրս առանձնացված տարածքում զննում 12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 7-րդ 

ենթակետ 

1.5. Կենցաղային սենքն ապահովված է հանդերձարաններով 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 6-րդ 

ենթակետ 

 

2. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ            

2.1. Կազմակերպությունն ապահովված է ջրամատակարարմամբ և 

ջրահեռացմամբ, խմելու ջրի անխափան (պահուստային 

տարողությունների առկայություն) ջրամատակարարմամբ 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 47-րդ և 50-րդ  

կետեր 

 

3. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ            

3.1. Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական և 

արհեստական լուսավորվածությամբ 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ 

 

3.2. Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական 

օդափոխության պայմաններով և արհեստական օդափոխության 

համակարգերով 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետ 

 

4 ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ            

4.1. Սննդի շղթայում ներգրավված անձնակազմը ենթարկվել է պար-

տադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների, 

որոնց փաստաթղթավորված ապացույցները (անձնական 

սանիտարական (բժշկական) գրքույկի, բժշկական զննության 

ենթակա անձանց անվանացանկը, անձին ժամանակավորապես 

աշխատանքի չթույլատրելու մասին որոշում) պահվում են ներքին 

փաստաթղթերի հետ տնտեսավարողի մոտ 

      

 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 56-րդ կետ 

 

4.2. Յուրաքանչյուր անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի 

կանոնները և կրում է համապատասխան մաքուր, 

անհրաժեշտության դեպքում՝ պաշտպանիչ հագուստ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 54-րդ կետ 

 

5. ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

          
 

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 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  

N 50-Ն որոշման հավելվածի 

60-րդ կետ 

 

6. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ            

6.1. Ապահովված են մնացորդների պահման և հեռացման պատշաճ        ակնադիտական ԼՂՀ կառավարության  
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հիգիենիկ պայմաններով` աղբարկղերը և աղբի հավաքման 

համար տեղադրված են անջրաթափանց, կափարիչներով փակվող 

կուտակիչ տարողություններ, գտնվում են նորոգ վիճակում և 

տեղակայված են հնարավորինս պատշաճ հեռավորության վրա 

զննում 12.02.2015թ.  

N 50-Ն որոշման հավելվածի 

44-րդ և 45-րդ կետեր 

7. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ            

7.1. Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և 

բեռնարկղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում 

սննդամթերքի հետ կառուցված են հիգիենայի պահանջները 

բավարարող նյութերից և պահվում են նորոգ ու բարվոք վիճակում 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  

N 50-Ն որոշման հավելվածի 

40-րդ կետի 2-րդ ենթակետ 

 

7.2. Արտադրանքի հետ շփվող սարքավորումների մակերեսը 

պատրաստված է սննդամթերքի հետ անմիջական շփման համար 

նախատեսված նյութերից: Սարքավորումների և գույքի մակերեսը 

հարթ է, հեշտությամբ լվացվող և ախտահանվող 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  

N 50-Ն որոշման հավելվածի 

40-րդ կետ 

 

7.3. Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և 

բեռնարկղերը, որոնք շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, 

ենթարկվում են պատշաճ մաքրման ու ախտահանման 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

7.4. Ելնելով տեխնոլոգիական նշանակման անհրաժեշտությունից՝ 

սարքավորումներն ապահովված են չափիչ և ստուգիչ 

սարքավորումներով 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 41-րդ կետ 

 

7.5. Գույքի, տարայի, ներարտադրամասային փոխադրամիջոցների 

լվացման և ախտահանման համար նախատեսված են հատուկ 

լվացման տեղամասեր՝ ապահովված տաք և սառը ջրով, լվացման 

ջրերի հեռացման համակարգով, լավ օդափոխությամբ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 28-րդ կետ 

 

7.6. Բազմակի օգտագործման բեռնարկղերը հեշտությամբ մաքրվող և 

ախտահանվող են: Կաթի և կաթնամթերքների պատրաստման և 

պահպանման տարողությունները յուրաքանչյուր դատարկվելուց 

հետո ենթարկվում են սանիտարական մշակման 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 68-րդ կետ 

 

8. ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, 
ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ, ՄԱԿՆՇՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄ 

          
 

8.1. Կաթնամթերքի փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը 

բավարարում են տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները և 

չեն հանդիսանում սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 65-րդ կետ 

 

8.2. Փաթեթավորման գործընթացները կատարվում են սննդամթերքի 

աղտոտումը բացառող պայմաններում՝ ապահովելով 

փաթեթավորման ամբողջականությունն ու մաքրությունը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի  67-րդ կետ 

 

8.3. Կաթնամթերքի փոխադրումն իրականացվում է հատուկ 

մասնագիտացված փոխադրամիջոցներով, որոնք ունեն սառեցվող 

կամ հավասարաջերմ թափք և չեն օգտագործվում ոչ պարենային 

ապրանքների տեղափոխման համար 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 34-րդ և 39-րդ 

կետեր,ԼՂՀ կառավարության 

28.08.2007թ. N 376 որոշման 
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հավելվածի 46-րդ կետ 

8.4. Փոխադրամիջոցները տեխնիկապես սարքին են, մաքուր, ըստ 

անհրաժեշտության, ախտահանված 
      

ակնադիտական 

զննում 

 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 15-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ և  33-րդ կետ 

 

8.5. Կաթնամթերքը չի փոխադրվում այլ մթերքների (մսեղեն, ձկնեղեն, 

բանջարեղեն, կիսապատրաստվածքներ, ձու, մրգեր) հետ 

համատեղ 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի  34-րդ կետ, ԼՂՀ 

կառավարության 28.08.2007թ. 

N 376 որոշման հավելվածի 

46-րդ կետ 

 

8.6. Հումքի, համեմունքների և պատրաստի արտադրանքի 

տեղավորումը պահեստներում կամ խցիկներում և դրանց 

պահպանումը կատարվում են խմբաքանակներով՝ նշելով 

արտադրման ամսաթիվը և խմբաքանակի համարը 

      

ակնադիտական և  

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

27.02.2007թ.  N 68 որոշում 

 

8.7. Արտադրությունում կիրառվող սննդային հավելումները պահվում 

են գործարանային փաթեթներում (չվնասված) և ունեն պիտակներ       

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-

րդ հոդվածի 8-րդ մաս 

 

8.8. Մակնշումը հայերեն է և ընթեռնելի, համապատասխանում է ԼՂՀ 

օրենքներին և ենթաօրենսդրական ակտերով նախատեսված 

մակնշման պահանջներին: Մանկական սննդի համար նախա-

տեսված կաթի և կաթնամթերքի մակնշվածքում արտացոլվում է, 

որ դրանք նախատեսված են որպես մանկական սննդամթերք 

      

ակնադիտական և  

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին»  ԼՂՀ օրենքի 9-

րդ հոդվածի 2-րդ,  3-րդ, 4-րդ, 

5-րդ, 7-րդ և 11-րդ մասեր,  

ԼՂՀ կառավարության 

28.08.2007թ. N 376 որոշման 

հավելվածի 38-րդ կետ 

 

8.9. Կաթի և կաթնամթերքի արտադրատեսակները համապա-

տասխանում են կաթի և կաթնամթերքի տեխնիկական 

կանոնակարգով սահմանված հասկացություններով 

նախատեսված արտադրատեսակների բնութագրերին 

      

ակնադիտական և  

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

28.08.2007թ. N 376 որոշման 

հավելվածի II բաժին 

 

8.10. Կաթը և կաթնամթերքը, բացի պաղպաղակից, պանրից, կարագից, 

չոր կաթնամթերքից, պահեստում պաղեցվում են մինչև (4+2)0C 

ջերմաստիճանը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

28.08.2007թ. N 376 որոշման 

հավելվածի 48-րդ կետ 

 

8.11. Կշռածրարված (շշալցված) կաթի և կաթնամթերքների զտաքաշերի 

բացասական շեղումները չեն գերազանցում 1-6 տոկոս 

թույլատրելի շեղումները 

   
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

28.08.2007թ. N 376 որոշման 

հավելվածի 45-րդ կետ 

 

9. ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ            

9.1. Կաթնամթերք արտադրող կազմակերպությունում ընդունվող հում 

կաթը ստանում են գրանցված և վարակիչ հիվանդություններից 

զերծ տնտեսություններից առողջ կենդանիներից` 

անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթի ուղեկցությամբ 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

28.08.2007թ. N 376 որոշման 

հավելվածի 7-րդ  կետ 

 

9.2. Ընդունվող ամբողջ հումքը համապատասխանում է դրա       ակնադիտական և  «Սննդամթերքի անվտանգու-  
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անվտանգությունը հավաստող պահանջներին և ունի 

անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթեր 

փաստաթղթային 

զննում 

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-

րդ հոդվածի 1-ին մաս 

9.3. Կաթնամթերք արտադրող կազմակերպությունում իրացվում է 

միայն անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության 

ենթարկված հում կաթը` համապատասխան եզրակացության 

առկայությամբ 
      

 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-

րդ հոդվածի 1-ին մաս, ԼՂՀ 

կառավարության 28.08.2007թ. 

N 376 որոշման հավելվածի   

8-րդ կետ 

 

9.4. Օժանդակ և փաթեթավորող նյութերը, տարաները, 

համապատասխանում են դրանց անվտանգության պահանջներին 

և ունեն անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող փաստաթուղթ 
      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-

րդ հոդվածի 2-րդ մաս, ԼՂՀ 

կառավարության 28.08.2007թ. 

N 376-Ն որոշման հավելվածի 

43-րդ կետ 

 

9.5. Կաթի և կաթնամթերքի համապատասխանությունը հավաստելու 

համար առկա է համապատասխանության հայտարարագիր կամ 

սերտիֆիկացման սխեմաներից որևէ մեկով հավաստված 

համապատասխանության սերտիֆիկատ 

      

 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

28.08.2007թ. N 376 որոշման 

հավելվածի 90-րդ կետ 

 

9.6. Կաթնամթերքի արտադրությունում օգտագործվող սննդային հա-

վելումները ներառված են տվյալ սննդամթերքի տեսակի արտա-

դրության համար թույլատրելի սննդային հավելումների ցանկում և 

ապահովում են տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները 

      

 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

19.04.2013թ. 

N 191-Ն որոշում 

 

9.7. Թողարկվող արտադրանքները համապատասխանում են դրանց 

անվտանգության պահանջներին       

 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-

րդ հոդվածի 1-ին մաս 

 

9.8. Կաթի և կաթնամթերքի հետագծելիությունն ապահովվում է տվյալ 

խմբաքանակի կաթի և կաթնամթերքի շրջանառության բոլոր 

փուլերում` փաստաթղթային նույնականացմամբ 

      

 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

28.08.2007թ. N 376 որոշման 

հավելվածի 70-րդ կետ 

 

10. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ            

10.1. Արտադրական գործընթացն իրականացվում է տեխնոլոգիական 

հրահանգների, բաղադրագրերի առկայությամբ       
փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-

րդ հոդվածի 1-ին մաս 

 

10.2. Մանկական սննդի կաթնամթերքում բացակայում է գենետիկորեն 

ձևափոխվող աղբյուրների և դրանցից պատրաստված 

բաղադրամասերի առկայությունը 

      

 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

28.08.2007թ. N 376 որոշման 

հավելվածի 29-րդ կետ 

 

11. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

          
 

11.1. Արտադրողի կողմից իրականացվում է հումքի և պատրաստի 

արտադրանքի լաբորատոր հսկողություն որակի և անվտանգու-

թյան ցուցանիշների նկատմամբ՝ ներարտադրական լաբորատո-

րիայի կողմից կամ ըստ սահմանված կարգի հավատարմագրված 

      

 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

28.08.2007թ. 

N 376 որոշում 
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լաբորատորիայի կողմից (պայմանագրային հիմունքներով) 

11.2. Իրականացվում է վնասակար նյութերի քանակության նկատմամբ 

լաբորատոր հսկողություն, գնահատվում է յուրաքանչյուր 

սարքավորման սանիտարական մշակման որակը 

   

 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

28.08.2007թ. N 376 որոշման 

հավելվածի աղյուսակ N 3 

 

                                                                        »: 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                                                                                                               Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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Հավելված N 5     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի  N 773-Ն   որոշման 

 

 «Հավելված  N 5 

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության  

2015 թվականի մարտի 30-ի N 181-Ն որոշման 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 

ՀԱՑԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 10.7) 

_____ __________ 20  թ. 

 

 _______________________________         ____________________         ____________________________ 
      (ծառայության 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` ____________________________________________________________ 
(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն) 

______________________________________________      

               (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը) 

                                                                                                                         (ՀՎՀՀ) 

_____________________________________________                  _________________________________ 
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                                                (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

____________________________________________                   _________________________________                                                
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի                                                                              (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ.հասցեն)    

ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

____________________________________________                   _________ _______________________ 
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                             (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

Ստուգման հրամանի համարը` __________ ամսաթիվը ___________________________ 

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) __________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 
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Վերահսկողական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ Հարցերը Այո Ոչ Չ/Պ 
Ստուգման 
եղանակը 

Նորմատիվ ակտի համարը 
Մեկնաբա- 

նություններ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ       

1.1. Արտադրական, օժանդակ, կենցաղային սենքերը պահվում են մաքուր, 

նորոգ և պատշաճ վիճակում 

      ակնադիտական   

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 24-րդ կետ 

 

1.2.  Բոլոր սենքերը տեղակայված են՝ հաշվի առնելով հոսքայնությունը` 

հումքի, պատրաստի սննդամթերքի, անձնակազմի և հաճախորդների 

հանդիպակաց ուղիների և խաչվելու բացառումը 

      ակնադիտական   

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետ 

 

1.3. Արագ փչացող սննդամթերքի բաժինները ապահովված են 

սառնարանային սարքավորումներով սննդամթերքի պահանջվող 

ջերմային ռեժիմում պահման համար 

      ակնադիտական   

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 25-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ և 61-րդ կետ 

 

1.4. Անհրաժեշտության դեպքում նախատեսված են համապատասխան 

տարածքներ՝ աշխատանքային գործիքների և պարագաների լվացման, 

ախտահանման և պահման համար 

      ակնադիտական   

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 28-րդ կետ 

 

1.5. Վարչատնտեսական, կենցաղային և օժանդակ բաժինները       ակնադիտական  ԼՂՀ կառավարության  

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ Հարցը Պատասխան 

1. 
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը),  անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, 

ազգանունը,  անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված) 

 

 

2. Պետական գրանցման (հաշվառման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

3. Պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականի համարը  

4. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը  

5. Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը, հասցեն 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 կապի այլ 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 կապի այլ միջոցներ) 

 

9. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

10. Ապրանքային նշանի, հանրահայտ ապրանքային նշանի առկայության մասին տեղեկություն  

11. Ներդրված որակի կառավարման համակարգը (եթե առկա են ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 14000)  

12. Մեկ օրում հերթափոխի թիվը  

13. Աշխատողների թիվը, նրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը  

14. Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում՝ հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության  
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(հատվածները) առանձնացված են սննդամթերքի պահպանման 

հատվածից 

զննում 12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 25-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ և 26-րդ կետի 6-րդ 

ենթակետ 

1.6. Ապահովված են հիգիենիկ պատշաճ գործելակերպի իրականացումը՝ 

ներառյալ գործընթացների ընթացքում և դրանց միջև ընկած 

ժամանակահատվածում, խաչաձև աղտոտումից պաշտպանումը 

      ակնադիտական  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետ 

 

1.7.  Կենցաղային հատվածները համապատասխանում են հիգիենայի 

պահանջներին 

      ակնադիտական  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետ 

 

1.8. Ապահովված է կենցաղային տարածքներով (սանհանգույց` ձեռքերի 

լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են լվացարաններ` 

ապահովված հոսող սառը և տաք ջրով, օճառով, էլեկտրաչորացուցիչ-

ներով և (կամ) սրբիչով, ախտահանիչ լուծույթով, կախիչներով, 

հանդերձարան` որտեղ հագուստը, սանիտարական հագուստը և 

կոշիկները պահվում են առանձին) 

      ակնադիտական  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետ 

 

2. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ           

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 

      ակնադիտական   

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն  որոշման 

հավելվածի 47-րդ և 50-րդ 

կետեր 

 

3. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ           

3.1. Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական և (կամ) 

արհեստական լուսավորվածությամբ 

      ակնադիտական  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ 

 

3.2. Ապահովված է բնական օդափոխության պայմաններով և (կամ) 

արհեստական օդափոխության համակարգերով՝ աղտոտված օդի 

տարածք ներթափանցման կանխման ապահովմամբ 

      ակնադիտական  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն  որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի  3-րդ 

ենթակետ 

 

4. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ           

4.1. Սննդի շղթայում ներգրավված անձնակազմը ենթարկվել է նախնական 

և պարբերական բժշկական զննությունների և ունի սանիտարական 

գրքույկ 

      ակնադիտական և 

փաստաթղթային  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն  որոշման 

հավելվածի 56-րդ կետ 

 

4.2.  Յուրաքանչյուր անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոն-

ները և կրում է համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության 

դեպքում՝ պաշտպանիչ հագուստ 

      ակնադիտական  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 54-րդ կետ 

 

5. ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

          

5.1. Ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ՝ կենդանիների (ճանճեր, 

միջատներ, ուտիճներ, վնասատուներ, կրծողներ)՝ սննդամթերքի 

պատրաստման, մշակման, պահման և տեղափոխման տարածքներ 

      ակնադիտական և 

փաստաթղթային  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն  որոշման 

հավելվածի 60-րդ կետ 
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մուտքը կանխելու, ինչպես նաև վնասատուների դեմ պայքարելու 

ուղղությամբ 

6. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ           

6.1. Ապահովված են աղբարկղերով, և աղբի հավաքման համար 

տեղադրված են անջրաթափանց, կափարիչներով փակվող կուտակիչ 

տարողություններ և գտնվում են նորոգ վիճակում և տեղակայված են 

հնարավորինս պատշաճ հեռավորության վրա 

      ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն  որոշման 

հավելվածի 44-րդ և 45-րդ 

կետեր 

 

7. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ           

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 

      ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

 

7.2. Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը, 

որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, 

ենթարկվում են պատշաճ մաքրման ու ախտահանման 

      ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն  որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

7.3. Ելնելով տեխնոլոգիական նշանակման անհրաժեշտությունից՝ 

սարքավորումներն ապահովված են չափիչ և ստուգիչ 

սարքավորումներով 

      ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 41-րդ կետ 

 

8. ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ 
ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ,ՄԱԿՆՇՈՒՄ, ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄ 

      

8.1.  Փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը բավարարում են 

տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները և չեն հանդիսանում 

սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր 

      ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 65-րդ կետ 

 

8.2.  Փաթեթավորման նյութերը պահվում են աղտոտման վտանգը 

բացառող պայմաններում  

      ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 66-րդ կետ 

 

8.3. Փաթեթավորված արտադրանքի մակնշումը հայերեն է և ընթեռնելի, 

համապատասխանում է ԼՂՀ օրենքներին և ենթաօրենսդրական 

իրավական ակտերով նախատեսված պահանջներին 

      ակնադիտական 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 

9-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 7-

րդ մասեր 

 

8.4. Առանց փաթեթավորման հացը պարունակում է գնապիտակ 

(տեղեկատվական թերթիկ), որում նշվում են արտադրողի անվանումն 

ու գտնվելու վայրը, հացատեսակի անվանումը, վառարանից հանելու 

ժամը, քաշը և դրա շեղումների թույլատրելի չափը, իրացման 

ժամկետը, սննդային և էներգիական արժեքավորությունը, 

ստանդարտի նշագիրը, տեղեկություն սերտիֆիկացման մասին 

      ակնադիտական և 

փաստաթղթային  

զննում 

«Առևտրի և ծառայություն-

ների մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-

րդ հոդվածի 15-րդ մաս, 

ՀՍՏ 31-99 «Հաց ցորենի 

ալյուրից» հայկական 

ստանդարտի  8.2-րդ կետ 

 

8.5. Փաթեթավորման գործընթացները կատարվում են սննդամթերքի 

աղտոտումը բացառող պայմաններում, ապահովելով փաթեթավորման 

ամբողջականությունն ու մաքրությունը 

      ակնադիտական  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 67-րդ կետ 

 

8.6. Բազմակի օգտագործման փաթեթավորման նյութերն ու բեռնարկղերը 

հեշտությամբ մաքրվող և ախտահանվող են 

      ակնադիտական  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 
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հավելվածի 68-րդ  կետ 

8.7. Հացը և հացաբուլկեղենը տեղափոխվում են տաք հացաբուլկեղենի 

կոնտակտավորման համար թույլատրված տարաներով (փայտ, 

մետաղ, պոլիմերային նյութեր) 

      ակնադիտական  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 39-րդ  կետ, 

ՀՍՏ 31-99 «Հաց ցորենի 

ալյուրից» հայկական 

ստանդարտի 8.1 (ԳՕՍՏ 8227) 

 

8.8. Հացը, հացաբուլկեղենը տեղափոխվում են այդ արտադրանքի տեղա-

փոխման համար հատկացված, մակնշված «Հաց-հացաբուլկեղեն» 

հատուկ փոխադրամիջոցներով 

      ակնադիտական  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 36-րդ կետ 

 

8.9. Փոխադրամիջոցները տեխնիկապես սարքին են, մաքուր       ակնադիտական  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 33-րդ, 58-րդ և 59-

րդ կետեր 

 

8.10. Հումքը, բաղադրիչները, կիսապատրաստվածքը և վերջնական 

արտադրանքը պահվում են համապատասխան օդի հարաբերական 

խոնավության և ջերմաստիճանային պայմաններում 

      ակնադիտական  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 61-րդ կետ 

 

8.11. Հումքը և մյուս բաղադրիչները պահվում են դրանց փչացումը և 

աղտոտումը կանխարգելող պայմաններում 

      ակնադիտական  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 58-րդ և 59-րդ 

կետեր 

 

8.12. Արտադրությունում օգտագործվող սննդային հավելումները 

ներառված են տվյալ սննդամթերքի տեսակի արտադրության համար 

թույլատրելի սննդային հավելումների ցանկում և ապահովում են 

տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները 

      ակնադիտական և 

փաստաթղթային  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

19.04.2013թ. N 191-Ն որոշում 

 

9. ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ            

9.1. Օժանդակ և փաթեթավորող նյութերը, տարաները 

համապատասխանում են դրանց որակը և անվտանգությունը 

սահմանող ստանդարտների, տեխնիկական պայմանների 

պահանջներին և ունեն որակն ու անվտանգությունը հավաստող 

հավաստագրեր կամ հիգիենիկ եզրակացություններ 

      ակնադիտական և 

փաստաթղթային  

զննում 

«Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ԼՂՀ 

օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին և 

2-րդ մասեր 

 

9.2. Չի ընդունվում հումք կամ հացի 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 

      ակնադիտական  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 57-րդ կետ 

 

9.3. Թողարկվող արտադրանքը համապատասխանում է դրանց որակը և 

անվտանգությունը սահմանող նորմատիվ իրավական ակտերին 

      ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-

րդ հոդվածի 6-րդ մաս,       

ՀՍՏ 31-99 «Հաց ցորենի 

ալյուրից». Ընդհանուր 

տեխնիկական պայմաններ 

 

10. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ            
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10.1. Արտադրության տեխնոլոգիական գործելակարգը  (ռեժիմը)  և 

տեխնոլոգիական գործընթացն իրականացվում են տվյալ տեսակի 

համար հաստատված տեխնոլոգիական հրահանգին 

համապատասխան 

      ակնադիտական և 

փաստաթղթային  

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 

8-րդ հոդվածի 1-ին մաս 

 

11. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ  
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

           

11.1. Արտադրողի կողմից իրականացվում է հումքի, պատրաստի 

արտադրանքի և տեխնոլոգիական գործընթացների լաբորատոր 

հսկողություն՝ որակի և անվտանգության ցուցանիշների նկատմամբ, 

ներարտադրական լաբորատորիայի կողմից կամ ըստ սահմանված 

կարգի հավատարմագրված լաբորատորիայի կողմից 

(պայմանագրային հիմունքներով) 

      ակնադիտական և 

փաստաթղթային  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 6-րդ կետ,        

ՀՍՏ 31-99 «Հաց ցորենի 

ալյուրից: Ընդհանուր 

տեխնիկական պայմաններ»  

6.3-րդ, 6.4-րդ և 5.2.5-րդ 

կետեր 

 

                                                         »: 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                                                                              Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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Հավելված N 6     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի  N 773-Ն  որոշման 

 

 «Հավելված  N 6 

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության  

2015 թվականի մարտի 30-ի N 181-Ն որոշման 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 
ԿՐԵՄԱՅԻՆ ՀՐՈՒՇԱԿԵՂԵՆԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ (ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 10.7) 
 

_____ __________ 20  թ. 

 

 _______________________________         ____________________         ____________________________ 
      (ծառայության 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` ____________________________________________________________ 
(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն) 

______________________________________________      

               (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը) 

                                                                                                                         (ՀՎՀՀ) 

_____________________________________________                  _________________________________ 
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                                                (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

____________________________________________                   _________________________________                                                
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի                                                                              (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ.հասցեն)    

ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

____________________________________________                   _________ _______________________ 
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                             (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

Ստուգման հրամանի համարը` __________ ամսաթիվը ___________________________ 

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) __________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 
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Տեղեկատվական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ Հարցը Պատասխան 

1. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը),  անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, 

ազգանունը,  անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված) 

 

2. Պետական գրանցման (հաշվառման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

3. Պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականի 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 կապի այլ 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 կապի այլ միջոցներ) 

 

9. Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)  

10. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու 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. Աշխատողների թիվը, նրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը  

14. Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում՝ հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության  

Վերահսկողական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ 
Հարցերը Այո Ոչ Չ/Պ 

Ստուգման 
եղանակը 

Նորմատիվ ակտի համարը 
Մեկնաբա- 

նություններ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ       

1.1.  Արտադրական, օժանդակ, կենցաղային սենքերը պահվում են 

մաքուր, նորոգ և պատշաճ վիճակում       

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 24-րդ կետ 

 

1.2.  Բոլոր սենքերը տեղակայված են՝ հաշվի առնելով հոսքայնու-

թյունը` հումքի, պատրաստի սննդամթերքի, անձնակազմի և 

հաճախորդների հանդիպակաց ուղիների և խաչվելու բացառումը 

      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետ 

 

1.3. Արագ փչացող սննդամթերքի բաժիններն ապահովված են 

սառնարանային սարքավորումներով՝ սննդամթերքի՝ պահանջվող 

ջերմային ռեժիմում պահման համար 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 25-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ, 61-րդ կետ 

 

1.4. Անհրաժեշտության դեպքում նախատեսված են համապատասխան       ակնադիտական ԼՂՀ կառավարության  
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տարածքներ աշխատանքային գործիքների և պարագաների 

լվացման, ախտահանման և պահման համար 

զննում 12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի  28-րդ կետ 

1.5. Վարչատնտեսական, կենցաղային և օժանդակ բաժինները 

(հատվածները) առանձնացված են սննդամթերքի պահպանման 

հատվածից       

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 25-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ և 26-րդ կետի 6-րդ 

ենթակետ 

 

1.6.  Կենցաղային հատվածները համապատասխանում են հիգիենայի 

պահանջներին       

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետ 

 

1.7. Ապահովված է կենցաղային տարածքներով (սանհանգույց` 

ձեռքերի լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են 

լվացարաններ` ապահովված հոսող սառը և տաք ջրով, օճառով, 

էլեկտրաչորացուցիչներով և (կամ) սրբիչով, ախտահանիչ 

լուծույթով, կախիչներով, հանդերձարան` որտեղ հագուստը, 

սանիտարական հագուստը և կոշիկները պահվում են առանձին) 

      ակնադիտական  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետ 

 

2. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ           

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 

      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 47-րդ և 50-րդ 

կետեր 

 

3. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ            

3.1. Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական և (կամ) 

արհեստական  լուսավորվածությամբ 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ 

 

3.2. Ապահովված է բնական օդափոխության պայմաններով և 

արհեստական օդափոխության համակարգերով՝ աղտոտված օդի 

տարածք ներթափանցման կանխման ապահովմամբ 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետ 

 

4. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ       

4.1. Սննդի շղթայում ներգրավված անձնակազմը ենթարկվել է 

նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների և ունի 

սանիտարական գրքույկ 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 56-րդ կետ 

 

4.2.  Յուրաքանչյուր անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի 

կանոնները և կրում է համապատասխան մաքուր, 

անհրաժեշտության դեպքում՝ պաշտպանիչ հագուստ 

      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 54-րդ կետ 

 

5. ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

   
   

5.1. Ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ կենդանիների 

(ճանճեր, միջատներ, ուտիճներ, վնասատուներ, կրծողներ)՝ 
      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 
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սննդամթերքի պատրաստման, մշակման, պահման և 

տեղափոխման տարածքներ մուտքը կանխելու, ինչպես նաև 

վնասատուների դեմ պայքարելու ուղղությամբ 

թային զննում հավելվածի 60-րդ կետ 

6. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ            

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 

      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 44-րդ և 45-րդ 

կետեր 

 

7. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ       

7.1.  Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնար-

կղերը 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 

      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

 

7.2. Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնար-

կղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի 

հետ, ենթարկվում են պատշաճ մաքրման ու ախտահանման 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 1-ին    

ենթակետ 

 

7.3. Ելնելով տեխնոլոգիական նշանակման անհրաժեշտությունից՝ 

սարքավորումներն ապահովված են չափիչ և ստուգիչ 

սարքավորումներով 

      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 41-րդ կետ 

 

8. ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, 
ՄԱԿՆՇՈՒՄ, ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄ 

      
    

8.1. Փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը բավարարում են 

տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները և չեն 

հանդիսանում սննդամթերքի աղտոտման (թունավորման) աղբյուր 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 65-րդ կետ 

 

8.2.  Փաթեթավորման նյութերը պահվում են աղտոտման վտանգը 

բացառող պայմաններում  

 

      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 66-րդ կետ 

 

8.3. Փաթեթավորված արտադրանքի մակնշումը հայերեն է և ընթեռ-

նելի, համապատասխանում է ԼՂՀ օրենքին և ենթաօրենսդրական 

իրավական ակտերով նախատեսված պահանջներին 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասեր 

 

8.4. Պատրաստի կրեմային հրուշակեղենն անմիջապես տեղավորվում 

է պատրաստի արտադրանքի սառնարանում և պահվում է 

նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված պահման պայմաններին 

համապատասխան 

      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 61-րդ կետ 

 

8.5. Պատրաստի արտադրանքը չի պահվում ոչ մթերային ապրանքի, 

ինչպես նաև սուր հոտ ունեցող մթերքի հետ       

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 61-րդ կետ 

 

8.6.  Փաթեթավորման գործընթացները կատարվում են սննդամթերքի 

աղտոտումը բացառող պայմաններում՝ ապահովելով 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 
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փաթեթավորման ամբողջականությունն ու մաքրությունը հավելվածի 67-րդ կետ 

8.7.  Բազմակի օգտագործման փաթեթավորման նյութերն ու բեռնար-

կղերը հեշտությամբ մաքրվող և ախտահանվող են: Հետադարձ 

տարաների լվացումը կատարվում է ներարտադրամասային 

տարաներից և գույքից առանձին 

      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 68-րդ կետ 

 

8.8.  Հրուշակեղենը տեղափոխվում է այդ արտադրանքի տեղա-

փոխման համար հատկացված, մակնշված, հատուկ մաքուր 

փոխադրամիջոցներով 

      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 36-րդ կետ 

 

8.9. Ըստ անհրաժեշտության տրանսպորտային միջոցները և (կամ) 

բեռնարկղերն ապահովված են սննդամթերքը համապատասխան 

ջերմաստիճանում պահպանող և այդ ջերմաստիճանի 

պահպանումը վերահսկող սարքերով 

      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 39-րդ կետ 

 

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 

      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն  որոշման 

հավելվածի  61-րդ կետ 

 

8.11. Արտադրությունում օգտագործվող սննդային հավելումները 

ներառված են տվյալ սննդամթերքի տեսակի արտադրության 

համար թույլատրելի սննդային հավելումների ցանկում և 

ապահովում են տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

19.04.2013թ. N 191-Ն որոշում 

 

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 

      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 64-րդ կետ 

 

9. ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ       

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 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասեր, 

ԼՂՀ կառավարության 

15.07.2008թ. N 498-Ն որոշում 

 

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 

      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 57-րդ կետ 

 

9.3. Թողարկվող արտադրանքը համապատասխանում է դրա որակը և 

անվտանգությունը սահմանող նորմատիվ իրավական ակտերին 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 6-րդ մաս, ՀՍՏ 123-96 

Տեխնոլոգիական գործընթաց-

ներ հրուշակեղենի արտադրու-

թյունում. Տերմիններ և 
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                                                               »: 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                                                                                    Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

 

սահմանումներ 

10. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ       

10.1. Արտադրության տեխնոլոգիական գործելակարգը (ռեժիմը) և 

տեխնոլոգիական գործընթացն իրականացվում են տվյալ տեսակի 

համար հաստատված տեխնոլոգիական հրահանգին 

համապատասխան 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ԼՂՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մաս 

 

11. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

   
   

11.1. Արտադրողի կողմից իրականացվում է հումքի և պատրաստի 

արտադրանքի լաբորատոր հսկողություն՝ որակի և անվտանգու-

թյան ցուցանիշների նկատմամբ՝ ներարտադրական լաբորատո-

րիայի կողմից կամ ըստ սահմանված կարգի հավատարմագրված 

լաբորատորիայի կողմից (պայմանագրային հիմունքներով) 

 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 6-րդ կետ,  

ՀՍՏ 123-96 Տեխնոլոգիական 

գործընթացներ հրուշակեղենի 

արտադրությունում. Տերմիններ 

և սահմանումներ 
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Հավելված N 7     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի  N 773-Ն  որոշման 

 

 «Հավելված  N 7 

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության  

2015 թվականի մարտի 30-ի N 181-Ն որոշման 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 
ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

(ՏԳՏԴ ծածկագիր` 11.01,11.02,11.03,11.04) 
 

_____ __________ 20  թ. 

 

 _______________________________         ____________________         ____________________________ 
      (ծառայության 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` ____________________________________________________________ 
(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն) 

______________________________________________      

               (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը) 

                                                                                                                         (ՀՎՀՀ) 

_____________________________________________                  _________________________________ 
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                                                (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

____________________________________________                   _________________________________                                                
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի                                                                              (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ.հասցեն)    

ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

____________________________________________                   _________ _______________________ 
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                             (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

Ստուգման հրամանի համարը` __________ ամսաթիվը ___________________________ 

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) __________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 
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Վերահսկողական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ 

 
Հարցեր Այո Ոչ Չ/Պ 

Ստուգման 

եղանակը 

Նորմատիվ 

ակտի համարը 

Մեկնաբա-

նություններ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ      
 

1.1 

Սննդի կառույցները նախագծված, կառուցված և տեղակայված են 

այնպես, որ հնարավոր լինի կատարել համապատասխան խնամք, 

մաքրում ախտահանում, բացառվի կամ նվազագույնի հասցվի օդից 

փոխանցվող աղտոտումը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 25-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

1.2 

Սննդամթերքի պատրաստման, մշակման կամ վերամշակման 

համար նախատեսված սննդի կառույցները ապահովում են 

հիգիենիկ պատշաճ գործելակերպի իրականացումը՝ ներառյալ 

գործընթացների ընթացքում և դրանց միջև ընկած 

ժամանակահատվածում խաչաձև աղտոտումից պաշտպանումը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետ 

 

1.3 

Արտադրամասերի պատերը ունեն հարթ մակերես, պահվում են 

նորոգ վիճակում, հեշտությամբ մաքրվում ու ախտահանվում են և 

պատրաստված են անջրանցիկ, չներծծող, լվացվող և ոչ թունավոր 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետի 2-րդ 

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ Հարցը Պատասխան 

1. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը),  անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, 

ազգանունը,  անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված) 

 

2. Պետական գրանցման (հաշվառման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

3. Պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականի համարը  

4. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը  

5. Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամար և կապի այլ միջոցներ)  

6. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային 

հասցեն), այդ թվում` հեռախոսը և կապի այլ միջոցներ 

 

7. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության տեսակները  

8. Տնտեսավարող սուբյեկտների և նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները 

(հեռախոսահամար և կապի այլ միջոցներ) 

 

9. Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)  

10. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարին, 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. Աշխատողների թվաքանակը, դրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը  

14. Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում` հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության  
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նյութերից ենթակետ 

1.4 

Առաստաղները (կամ եթե չկան առաստաղներ, տանիքի ներքին 

մակերևույթը) և վերին ամրությունները կառուցված են այնպես, որ 

կանխարգելվի կամ նվազեցվի կեղտի կուտակումը, գոլորշու 

խտացումը, անցանկալի բորբոսների աճը և մասնիկների թափվելու 

հնարավորությունը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետ 

 

1.5 

Արտադրական սենքերի հատակն առանց ճեղքերի է, ծածկված 

անջրաթափանց նյութերով և ունի թեքություն դեպի հատականցքերը 

կամ դրենաժները 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

1.6 

Պատուհանները և փեղկերը կիպ փակվում են, սարքին են, մաքուր, 

ունեն միջատապաշտպան ցանցեր 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ 

 

1.7 

Ապահովված են անձնակազմի համար հանդերձարաններով 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 6-րդ 

ենթակետ 

 

1.8 

Ապահովված է բավարար քանակությամբ բնական և (կամ) 

արհեստական օդափոխանակությամբ սանհանգույցներով` 

միացված գործող կոյուղունֈ Սանհանգույցների դռները չեն բացվում 

անմիջապես սննդամթերքի մշակման սենյակների մեջ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

1.9 

Ձեռքերի լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են 

լվացարաններ, որոնք ապահովված են տաք և սառը ջրով, ձեռքերի 

լվացման և ախտահանման միջոցներով և չորացման հիգիենիկ 

սարքերով: Ձեռքերի և հումքի լվացման լվացարանները տեղակայ-

ված են առանձին և իրարից հնարավորինս հեռավորության վրա 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

 

2 ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ           

2.1 

 

Ապահովված է խմելու ջրի անխափան ջրամատակարարմամբ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 47-րդ կետ 

 

2.2 

Մշակման համար կամ որպես բաղադրիչ օգտագործվող 

շրջանառվող (կրկնակի օգտագործվող) ջուրը չի պարունակում 

աղտոտման վտանգ 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 50-րդ կետ 

 

2.3 

Հրդեհամարման, գոլորշու արտադրության, սառեցման կամ այլ 

նպատակներով օգտագործվող տեխնիկական ջուրը մատակարար-

վում է նույնականացման հնարավորությամբ առանձին 

համակարգով: Տեխնիկական և խմելու ջրի համակարգերը 

կառուցված են տեխնիկական ջրի ներթափանցումը խմելու ջրի 

համակարգ բացառող պայմաններով 

      

ակնադիտական 

զննում 

 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 49-րդ կետ 

 

2.4 
Ապահովված է աղտոտման վտանգը բացառող կոյուղու 

համակարգով: Եթե դրենաժային ուղիներն ամբողջությամբ կամ 
      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 
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մասամբ բաց են, մոնտաժված են այնպես, որ բացառվի հոսքն 

աղտոտված գոտուց դեպի մաքուր գոտի 

զննում հավելվածի 26-րդ կետի 5-րդ 

ենթակետ 

3 ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ           

3.1 

Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական և (կամ) 

արհեստական լուսավորվածությամբ 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ 

 

3.2 

Ապահովված է բնական օդափոխության պայմաններով և 

արհեստական օդափոխության համակարգերով, որոնք կկանխեն 

աղտոտված օդի տարածք ներթափանցումը 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետ 

 

4 
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻՆ       

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
        

  

4.1 

Սննդամթերքի տեղակայման տարածքում աշխատող յուրաքանչյուր 

անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոնները և կրում է 

համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության դեպքում` 

պաշտպանիչ հագուստ 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 54-րդ կետ 

 

5. 
ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
        

  

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 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 60-րդ կետ 

 

6 ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ           

6.1 

Մնացորդը տեղավորված է համապատասխան փակ բեռնարկղե-

րում, որոնք ունեն մաքրման և ախտահանման աշխատանքների 

իրականացումն ապահովող կառուցվածք և գտնվում են նորոգ 

վիճակում 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն  որոշման 

հավելվածի 44-րդ կետ 

 

6.2 

Մնացորդները ոչնչացվում են հիգիենիկ ու շրջակա միջավայրը 

չաղտոտող մեթոդներով և չեն հանգեցնում ուղղակի կամ անուղղակի 

աղտոտման աղբյուրի առաջացման 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 46-րդ կետ 

 

6.3 

Ապահովված են մնացորդների պահման և հեռացման պատշաճ 

հիգիենիկ պայմաններֈ Աղբանոցը կառուցված է այնպես, որ 

ապահովում է մաքրությունը և կենդանիների ու վնասատուների 

անհասանելիությունը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 45-րդ կետ 

 

7 ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ           

7.1 

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և 

բեռնարկղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում 

սննդամթերքի հետ կառուցված են հիգիենայի պահանջները 

բավարարող նյութերից և պահվում են նորոգ ու բարվոք վիճակում 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

 

7.2 Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնար-       ակնադիտական ԼՂՀ կառավարության  
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կղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի 

հետ ենթարկում են պատշաճ մաքրման ու ախտահանման, իսկ 

մաքրումը և ախտահանումը կատարվում են աղտոտման վտանգը 

բացառող հաճախականությամբ 

զննում 12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

7.3 

Ըստ անհրաժեշտության սարքավորումներն ապահովված են չափիչ 

և ստուգիչ սարքավորումներով       

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 41-րդ կետ 

 

8 
ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, 

ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ, ՄԱԿՆՇՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄ 
        

  

8.1 

Փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը բավարարում են 

տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները և չեն հանդիսանում 

սննդամթերքի աղտոտման (թունավորման) աղբյուր 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 65-րդ կետ 

 

8.2 

 

Փաթեթավորման նյութերը պահվում են աղտոտման վտանգը 

բացառող պայմաններում       
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 66-րդ կետ  

 

8.3 

Հայկական կոնյակի շշալցումը կատարվում է` ըստ ծավալի կամ 

ըստ մակարդակի` 5 դմ3 -ից ոչ ավելի տարողությամբ տարաներում       
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

09.12.2006թ. N 613 որոշման 

հավելվածի 17-րդ կետ 

 

8.4 

Փաթեթավորման գործընթացները կատարվում են սննդամթերքի 

աղտոտումը բացառող պայմաններում, ապահովելով 

փաթեթավորման ամբողջականությունն ու մաքրությունը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 67-րդ կետ 

 

8.5 

Հայկական կոնյակները պահվում են օդափոխվող, կողմնակի 

հոտերից զերծ սենքերում` 50 C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանի 

պայմաններում: Հայկական կոնյակով շշերը պաշտպանված են արևի 

ուղղակի ճառագայթների ազդեցությունից 

      

ակնադիտական 

զննում 

 

ԼՂՀ կառավարության 

09.12.2006թ.N 613 որոշման 

հավելվածի 19-րդ կետ 

 

8.6 

Հայկական կոնյակի սպիրտները պահվում են 15-250 C օդի 

ջերմաստիճանի և 75-95% օդի հարաբերական խոնավության 

պայմաններ ապահովող սենքերում 

 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

09.12.2006թ. N 613 որոշման 

հավելվածի 23-րդ կետ 

 

8.7 

 

Բազմակի օգտագործման փաթեթավորման նյութերն ու 

բեռնարկղերը հեշտությամբ մաքրվող և ախտահանվող են       
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 68-րդ կետ 

 

8.8 

Ալկոհոլային խմիչքների մակնշումը պետք է լինի ընթեռնելի, 

ամբողջական ու հավաստի, որը հնարավոր կդարձնի սննդամթերքի 

և դրա արտադրողի նույնականացումը: 

      
ակնադիտական 

զննում 

«Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ԼՂՀ 

օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մաս 

 

8.9 

 

 

Մակնշումը հայերեն է և ընթեռնելի, համապատասխանում է ԼՂՀ  

օրենքներին և ենթաօրենսդրական ակտերով նախատեսված 

մակնշման պահանջներին 
      

ակնադիտական և   

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 7-րդ 

մասեր, ԼՂՀ կառավարության 

09.12.2006թ. N 613 որոշման 

հավելվածի 16-րդ կետ 

 

   9 ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ           
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9.1 

Ընդունվող ամբողջ հումքը բավարարում է սննդամթերքի 

անվտանգության ապահովման ոլորտի իրավական ակտերով 

սահմանված պահանջները 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ԼՂՀ 

օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մաս 

 

9.2 

 

Ընդունվող ամբողջ հումքը ունի որակն ու անվտանգությունը 

հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթեր       

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 1-ին մաս 

 

9.3 

Սննդամթերքի հետ շփվող նյութերը բավարարում են սննդամթերքի 

անվտանգության ապահովման ոլորտի  իրավական ակտերով 

սահմանված պահանջները 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ԼՂՀ 

օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մաս 

 

9.4 

 

 

Սննդամթերքի հետ շփվող նյութերն ունեն որակն ու 

անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթեր       

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասեր 

 

9.5 

 

 

Թողարկվող արտադրանքը ունի որակն ու անվտանգությունը 

հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթեր       

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 1-ին մաս 

 

9.6 

 

 

Թողարկվող արտադրանքը, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման 

մեջ գտնվող նյութերը պիտանիության ժամկետի մեջ են       

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 10-րդ մասի 1-ին կետ 

 

10 ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ           

10.1 

Արտադրության տեխնոլոգիական գործելակարգը (ռեժիմը) և 

տեխնոլոգիական գործընթացը իրականացվում է տվյալ սննդա-

մթերքի համար արտադրողի հաստատած տեխնոլոգիական 

հրահանգին համապատասխան: 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենք 

հոդված 8-րդ հոդվածի 1-ին 

մաս 

 

10.2 

Արտադրվող սննդամթերքի տեխնոլոգիական հրահանգները համա-

պատասխանում են ԼՂՀ կառավարության կողմից հաստատված 

տեխնոլոգիական հրահանգին ներկայացվող պահանջներին: 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.11.2007թ. 

N 517 որոշում 

 

      »: 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                                                                       Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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Հավելված N 8     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի  N 773-Ն  որոշման 

 

 «Հավելված  N 8 

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության  

2015 թվականի մարտի 30-ի N 181-Ն որոշման 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 
ՈՉ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ԽՈՀԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ 

 

_____ __________ 20  թ. 

 

 _______________________________         ____________________         ____________________________ 
      (ծառայության 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` ____________________________________________________________ 
(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն) 

______________________________________________      

               (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը) 

                                                                                                                         (ՀՎՀՀ) 

_____________________________________________                  _________________________________ 
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                                                (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

____________________________________________                   _________________________________                                                
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի                                                                              (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ.հասցեն)    

ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

____________________________________________                   _________ _______________________ 
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                             (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

Ստուգման հրամանի համարը` __________ ամսաթիվը ___________________________ 

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) __________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 
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Տեղեկատվական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ Հարցը Պատասխան 

1. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը),  անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, 

ազգանունը,  անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված) 

 

2. Պետական գրանցման (հաշվառման)տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

3. Պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականի համարը  

4. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն),անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը  

5. Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսի համար և կապի այլ 

միջոցներ) 

 

6. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային 

հասցեն), այդ թվում` հեռախոսը և կապի այլ միջոցներ 

 

7. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության տեսակները  

8. Տնտեսավարող սուբյեկտների և նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները 

(հեռախոսահամար և կապի այլ միջոցներ) 

 

9. Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)  

10. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարին, 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. Աշխատողների թվաքանակը, դրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը  

14. Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում` հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության  

Վերահսկողական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ 

 
Հարցեր Այո Ոչ Չ/Պ 

Ստուգման 

եղանակը 

Նորմատիվ 

ակտի համարը 

Մեկնա- 

բանու- 

թյուններ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ 

ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ 
     

 

1.1 

Սննդի կառույցները նախագծված, կառուցված և տեղակայված են 

այնպես, որ հնարավոր լինի կատարել համապատասխան խնամք, 

մաքրում ախտահանում, բացառվի կամ նվազագույնի հասցվի օդից 

փոխանցվող աղտոտումը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 25-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

1.2 

Սննդամթերքի պատրաստման, մշակման կամ վերամշակման 

համար նախատեսված սննդի կառույցները ապահովում են 

հիգիենիկ պատշաճ գործելակերպի իրականացումը՝ ներառյալ 

գործընթացների ընթացքում և դրանց միջև ընկած 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետ 
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ժամանակահատվածում խաչաձև աղտոտումից պաշտպանումը 

1.3 

Արտադրամասերի պատերն ունեն հարթ մակերես, պահվում են 

նորոգ վիճակում, հեշտությամբ մաքրվում ու ախտահանվում են և 

պատրաստված են անջրանցիկ, չներծծող, լվացվող և ոչ թունավոր 

նյութերից 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

 

1.4 

Առաստաղները (կամ եթե չկան առաստաղներ, տանիքի ներքին 

մակերևույթը) և վերին ամրությունները կառուցված են այնպես, որ 

կանխարգելվի կամ նվազեցվի կեղտի կուտակումը, գոլորշու 

խտացումը, անցանկալի բորբոսների աճը և մասնիկների թափվելու 

հնարավորությունը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետ 

 

1.5 

Արտադրական սենքերի հատակն ունի հարթ մակերես, պահվում է 

նորոգ վիճակում, ծածկված անջրանցիկ, չներծծող, լվացվող և ոչ 

թունավոր նյութերով և ունի թեքություն դեպի հատականցքերը կամ 

դրենաժները 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

1.6 

Պատուհանները և փեղկերը կիպ փակվում են, սարքին են, մաքուր, 

ունեն միջատապաշտպան ցանցեր 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ 

 

1.7 

Լվացող և ախտահանող նյութերը պահվում են սննդամթերքից 

առանձնացված տարածքում 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի  7-րդ 

ենթակետ 

 

1.8 

Ձեռքերի լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են 

լվացարաններ, որոնք ապահովված են տաք և սառը ջրով, ձեռքերի 

լվացման և ախտահանման միջոցներով և չորացման հիգիենիկ 

սարքերով: Ձեռքերի և հումքի լվացման լվացարանները 

տեղակայված են առանձին և իրարից հնարավորինս 

հեռավորության վրա 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

 

1.9 

Ապահովված են անձնակազմի համար հանդերձարաններով 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 6-րդ 

ենթակետ 

 

1.10 

Ապահովված է բավարար քանակությամբ բնական և (կամ) 

արհեստական օդափոխանակությամբ սանհանգույցներով` միաց-

ված գործող կոյուղունֈ Սանհանգույցների դռները չեն բացվում 

անմիջապես սննդամթերքի մշակման սենյակների մեջ: 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

 

 

        

2 ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ       

2.1 Ապահովված է խմելու ջրի անխափան ջրամատակարարմամբ    ակնադիտական ԼՂՀ կառավարության  
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զննում 12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 47-րդ կետ 

2.2 

Մշակման համար կամ որպես բաղադրիչ օգտագործվող 

շրջանառվող (կրկնակի օգտագործվող) ջուրը չի պարունակում 

աղտոտման վտանգ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 50-րդ կետ 

 

2.3 

Հրդեհամարման, գոլորշու արտադրության, սառեցման կամ այլ 

նպատակներով օգտագործվող տեխնիկական ջուրը 

մատակարարվում է նույնականացման հնարավորությամբ 

առանձին համակարգով: Տեխնիկական և խմելու ջրի համակարգերը 

կառուցված են տեխնիկական ջրի ներթափանցումը խմելու ջրի 

համակարգ բացառող պայմաններով: 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 49-րդ կետ 

 

2.4 

Ապահովված է աղտոտման վտանգը բացառող կոյուղու 

համակարգով: Դրենաժային ուղիներն ամբողջությամբ կամ մասամբ 

բաց լինելու դեպքում դրանք մոնտաժված են այնպես, որ բացառվի 

հոսքն աղտոտված գոտուց դեպի մաքուր գոտի 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 5-րդ 

ենթակետ 

 

3 ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ  ԵՎ  ՕԴԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ           

3.1 

Արտադրական բոլոր սենքերը ապահովված են բնական և (կամ) 

արհեստական լուսավորվածությամբ 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ 

 

3.2 

Սննդի կառույցները ապահովված են բնական օդափոխության 

պայմաններով կամ արհեստական օդափոխության համակարգերով, 

որոնք կկանխեն աղտոտված օդի տարածք ներթափանցումը 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետ 

 

4 
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻՆ      

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
         

 

4.1 

Սննդամթերքի տեղակայման տարածքում աշխատող բոլոր անձինք 

ենթարկվել են պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական 

զննությունների և ունեն սանիտարական գրքույկ 

      
փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 56-րդ կետ 

 

4.2 

Սննդամթերքի տեղակայման տարածքում աշխատող յուրաքանչյուր 

անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոնները և կրում է 

համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության դեպքում` 

պաշտպանիչ հագուստ 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 54-րդ կետ 

 

5. 
ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ  ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
         

 

5.1 

Ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ կենդանիների 

(ճանճեր, միջատներ, ուտիճներ, վնասատուներ, կրծողներ)՝ 

սննդամթերքի պատրաստման, մշակման, պահման և 

տեղափոխման տարածքներ մուտքը կանխելու, ինչպես նաև 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 60-րդ կետ 
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վնասատուների դեմ պայքարելու ուղղությամբ 

6 ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ           

6.1 

Մնացորդը տեղավորված է համապատասխան փակ 

բեռնարկղերում, որոնք ունեն մաքրման և ախտահանման 

աշխատանքների իրականացումն ապահովող կառուցվածք և 

գտնվում են նորոգ վիճակում 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 44-րդ կետ 

 

6.2 

Մնացորդները ոչնչացվում են հիգիենիկ ու շրջակա միջավայրը 

չաղտոտող մեթոդներով և չեն հանգեցնում ուղղակի կամ 

անուղղակի աղտոտման աղբյուրի առաջացման 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 46-րդ կետ 

 

7  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ           

7.1 

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և 

բեռնարկղերը կառուցված են հիգիենայի պահանջները բավարարող 

նյութերից և պահվում են նորոգ ու բարվոք վիճակում 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

 

7.2 

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և 

բեռնարկղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում 

սննդամթերքի հետ ենթարկում են պատշաճ մաքրման ու 

ախտահանման 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

7.3 

Ըստ անհրաժեշտության սարքավորումները ապահովված են չափիչ 

և ստուգիչ սարքավորումներով       

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 41-րդ կետ 

 

8 
ՀՈՒՄՔԻ  ԵՎ  ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԱԿՆՇՈՒՄԸ, 

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՓՈԽԱԴՐՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄԸ 
         

 

8.1 

Սննդամթերքի փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը չեն 

հանդիսանում սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր       

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 65-րդ կետ 

 

8.2 

Փաթեթավորման նյութերը պահվում են աղտոտման վտանգը 

բացառող պայմաններում       
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 66-րդ կետ 

 

8.3 

Մակնշման բովանդակությունը համապատասխանում է 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված պահանջներին  

      
ակնադիտական 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ հոդված 

 

8.4 Փաթեթավորման գործընթացները կատարվում են սննդամթերքի 

աղտոտումը բացառող պայմաններում, ապահովելով 

փաթեթավորման ամբողջականությունն ու մաքրությունը 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 67-րդ կետ 

 

8.5 Բազմակի օգտագործման փաթեթավորման նյութերն ու 

բեռնարկղերը հեշտությամբ մաքրվող և ախտահանվող են       

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 68-րդ կետ 

 

8.6 Սննդամթերքը տեղափոխում են այդ արտադրանքի տեղափոխման       ակնադիտական ԼՂՀ կառավարության  
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համար հատկացված հատուկ փոխադրամիջոցներով և փաստաթղ-

թային զննում 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման  

հավելվածի 34-րդ կետ 

8.7 Սննդամթերքի փոխադրման տրանսպորտային միջոցները և (կամ) 

բեռնարկղերը պահվում են մաքուր և նորոգ վիճակում, որպեսզի 

կանխարգելվի սննդամթերքի աղտոտումը և ապահովվի պատշաճ 

մաքրման և ախտահանման իրականացումը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 33-րդ կետ 

 

8.8 Ըստ անհրաժեշտության տրանսպորտային միջոցները և (կամ) 

բեռնարկղերն ապահովված են սննդամթերքը համապատասխան 

ջերմաստիճանում պահպանող և այդ ջերմաստիճանի 

պահպանումը վերահսկող սարքերով 

      
ակնադիտական  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 39-րդ կետ 

 

8.9 Հումքը, բաղադրիչները, կիսապատրաստվածքը և վերջնական 

արտադրանքը, որոնցում հնարավոր է ախտածին մանրէների 

բազմացում կամ թունավոր նյութերի առաջացում, պահվում են 

դրանց առաջացումը կամ բազմացումը բացառող ջերմաստիճանում 

      
ակնադիտական  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 61-րդ կետ 

 

8.10 Սննդամթերք մշակող, վերամշակող կամ փաթեթավորող 

կազմակերպություններն ապահովված են անհրաժեշտ 

տարածքներով և սառնարանային խցիկներով` հումքի և այլ 

բաղադրիչների առանձնացված պահման համար 

      
ակնադիտական  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 61-րդ կետ 

 

8.11 Սննդամթերքի մակնշումը պետք է լինի ընթեռնելի, ամբողջական և 

հավաստի, որը հնարավոր կդարձնի սննդամթերքի և դրա 

արտադրողի նույնականացումը 

      
ակնադիտական  

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 

7-րդ մաս 

 

9  ՀՈՒՄՔԻ  ԵՎ  ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ           

9.1 

Ընդունվող ամբողջ հումքը ունի որակն ու անվտանգությունը 

հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթեր       

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին»  ԼՂՀ օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 1-ին մաս 

 

9.2 

Սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերը 

բավարարում են սննդամթերքի անվտանգության ապահովման 

ոլորտի իրավական ակտերով սահմանված պահանջները 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին»  ԼՂՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 

1-ին մաս 

 

9.3 

Սննդամթերքի հետ  անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերն 

ունեն որակը և անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող 

փաստաթղթեր 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին»  ԼՂՀ օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասեր 

 

9.4 

Թողարկվող արտադրանքը բավարարում է սննդամթերքի 

անվտանգության ապահովման ոլորտի իրավական ակտերով 

սահմանված պահանջներին 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին»  ԼՂՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 

1-ին մաս 

 

9.5 

Թողարկվող արտադրանքն անհրաժեշտության դեպքում ունի 

որակն ու անվտանգությունը հիմնավորող փաստաթուղթ       

ակնադիտական  

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին»  ԼՂՀ օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 1-ին մաս 

 

9.6 
Սննդամթերքը, սննդամթերքի հետ  անմիջական շփման մեջ գտնվող 

նյութերը պիտանիության ժամկետի մեջ են 
      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին»  ԼՂՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 
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    »: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                                                                    Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

թային զննում 10-րդ մասի 1-ին կետ 

10 ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ           

10.1 

Արտադրության տեխնոլոգիական գործելակարգը (ռեժիմը) և 

տեխնոլոգիական գործընթացը իրականացվում է տվյալ սննդա-

մթերքի համար արտադրողի հաստատած տեխնոլոգիական 

հրահանգին համապատասխան: 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 

1-ին մաս 

 

10.2 

Արտադրվող սննդամթերքի տեխնոլոգիական հրահանգները 

համապատասխանում են ԼՂՀ կառավարության կողմից 

հաստատված տեխնոլոգիական հրահանգին ներկայացվող 

պահանջներին: 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 26.11.2007թ. 

N 517 որոշում 
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Հավելված N 9     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի  N 773-Ն  որոշման 

 

 «Հավելված  N 9 

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության  

2015 թվականի մարտի 30-ի N 181-Ն որոշման 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 
ՁԿՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

(ՏԳՏԴ ծածկագիր` 10.2) 
_____ __________ 20  թ. 

 

 _______________________________         ____________________         ____________________________ 
      (ծառայության 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` ____________________________________________________________ 
(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն) 

______________________________________________      

               (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը) 

                                                                                                                         (ՀՎՀՀ) 

_____________________________________________                  _________________________________ 
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                                                (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

____________________________________________                   _________________________________                                                
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի                                                                              (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ.հասցեն)    

ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

____________________________________________                   _________ _______________________ 
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                             (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

Ստուգման հրամանի համարը` __________ ամսաթիվը ___________________________ 

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) __________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

        

        

        

        



138 

 

 

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ Հարցը Պատասխան 

1. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը),  անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, 

ազգանունը,  անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված) 

 

2. Պետական գրանցման (հաշվառման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

3. Պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականի համարը  

4. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը  

5. Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսի համար և կապի այլ միջոցներ)  

6. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային 

հասցեն), այդ թվում` հեռախոսը և կապի այլ միջոցներ 

 

7. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության տեսակները  

8. Տնտեսավարող սուբյեկտների և նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները 

(հեռախոսահամար և կապի այլ միջոցներ) 

 

9. Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)  

10. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարին, 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. Աշխատողների թվաքանակը, դրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը  

14. Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում` հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության  
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Վերահսկողական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ Հարցեր Այո Ոչ Չ/Պ 
Ստուգման 
եղանակը 

Նորմատիվ ակտի համարը 
Մեկնա-
բանու-

թյուններ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ       

1.1 

Սննդի կառույցները նախագծված, կառուցված և տեղակայված են 

այնպես, որ հնարավոր լինի կատարել համապատասխան խնամք, 

մաքրում, ախտահանում, նվազագույնի հասցվի օդից փոխանցվող 

աղտոտումը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 25-րդ կետ 

  

1.2 

Սննդամթերքի պատրաստման, մշակման կամ վերամշակման 

համար նախատեսված սննդի կառույցները ապահովում են 

հիգիենիկ պատշաճ գործելակերպի իրականացումը՝ ներառյալ 

գործընթացների ընթացքում և դրանց միջև ընկած 

ժամանակահատվածում խաչաձև աղտոտումից պաշտպանումը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետ 

  

1.3 

Արտադրամասերի պատերը ունեն հարթ մակերես, պահվում են 

նորոգ վիճակում, հեշտությամբ մաքրվում ու ախտահանվում են և 

պատրաստված են անջրանցիկ, չներծծող, լվացվող և ոչ թունավոր 

նյութերից 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 12.02.2015թ.    

N 50-Ն որոշման հավելվածի 27-րդ 

կետի 2-րդ ենթակետ 

  

1.4 

Առաստաղները (կամ եթե չկան առաստաղներ, տանիքի ներքին 

մակերևույթը) և վերին ամրությունները կառուցված են այնպես, որ 

կանխարգելվի կամ նվազեցվի կեղտի կուտակումը, գոլորշու խտա-

ցումը, անցանկալի բորբոսների աճը և մասնիկների թափվելու 

հնարավորությունը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետ 

  

1.5 

Արտադրական սենքերի հատակն ունի հարթ մակերես, պահվում է 

նորոգ վիճակում, ծածկված անջրանցիկ, չներծծող, լվացվող և ոչ 

թունավոր նյութերով և ունի թեքություն դեպի հատականցքերը 

կամ դրենաժները 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման հավել-

վածի 27-րդ կետի 1-ին ենթակետ 

  

1.6 
Պատուհանները և փեղկերը կիպ փակվում են, սարքին են, մաքուր, 

ունեն միջատապաշտպան ցանցեր 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման հավել-

վածի 27-րդ կետի 4-րդ ենթակետ 

  

1.7 
Լվացող և ախտահանող նյութերը պահվում են սննդամթերքից 

առանձնացված տարածքում 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման հավել-

վածի 26-րդ կետի 7-րդ ենթակետ 

  

1.8 Ապահովված են անձնակազմի համար հանդերձարաններով       
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման հավել-

վածի 26-րդ կետի 6-րդ ենթակետ 

  

1.9 

Ձեռքերի լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են 

լվացարաններ, որոնք ապահովված են տաք և սառը ջրով, ձեռքերի 

լվացման և ախտահանման միջոցներով և չորացման հիգիենիկ 

սարքերով: Ձեռքերի և հումքի լվացման լվացարանները տեղակայ-

ված են առանձին և իրարից հնարավորինս հեռավորության վրա 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 
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1.10 

 

Ապահովված է բավարար քանակությամբ բնական և (կամ) ար-

հեստական օդափոխանակությամբ սանհանգույցներով` միացված 

գործող կոյուղուն կամ կոյուղահորերին: Սանհանգույցների դռնե-

րը չեն բացվում անմիջապես սննդամթերքի մշակման սենյակների 

մեջ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

2  ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ           

2.1 

Ապահովված է խմելու ջրի անխափան ջրամատակարարմամբ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 47-րդ կետ 

 

2.2 

Մշակման համար կամ որպես բաղադրիչ օգտագործվող 

շրջանառվող (կրկնակի օգտագործվող) ջուրը չի պարունակում 

աղտոտման վտանգ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 50-րդ կետ 

 

2.3 

Հրդեհամարման, գոլորշու արտադրության, սառեցման կամ այլ 

նպատակներով օգտագործվող տեխնիկական ջուրը մատակա-

րարվում է նույնականացման հնարավորությամբ առանձին 

համակարգով: Տեխնիկական և խմելու ջրի համակարգերը 

կառուցված են տեխնիկական ջրի ներթափանցումը խմելու ջրի 

համակարգ բացառող պայմաններով 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 49-րդ կետ 
 

2.4 

Ապահովված է աղտոտման վտանգը բացառող կոյուղու 

համակարգով: Եթե դրենաժային ուղիներն ամբողջությամբ կամ 

մասամբ բաց են, մոնտաժված են այնպես, որ բացառվի հոսքն 

աղտոտված գոտուց դեպի մաքուր գոտի 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 5-րդ 

ենթակետ 

 

3 ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ            

3.1 
Արտադրական բոլոր սենքերը ապահովված են բնական և (կամ) 

արհեստական լուսավորվածությամբ 
      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման հավել-

վածի 26-րդ կետի 4-րդ ենթակետ 

 

3.2 

Սննդի կառույցները ապահովված են բնական օդափոխության 

պայմաններով կամ արհեստական օդափոխության համակարգե-

րով, որոնք կկանխեն աղտոտված օդի տարածք ներթափանցումը  

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման հավել-

վածի 26-րդ կետի 3-րդ ենթակետ 

 

4  ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ            

4.1 

Սննդամթերքի տեղակայման տարածքում աշխատող բոլոր 

անձինք ենթարկվել են պարտադիր նախնական և պարբերական 

բժշկական զննությունների և ունեն սանիտարական գրքույկ 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 56-րդ կետ 

 

4.2 

Սննդամթերքի տեղակայման տարածքում աշխատող 

յուրաքանչյուր անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի 

կանոնները և կրում է համապատասխան մաքուր, 

անհրաժեշտության դեպքում` պաշտպանիչ հագուստ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 54-րդ կետ 
 

5.  ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐ           

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 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 60-րդ կետ  
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6 ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ           

6.1 

Մնացորդը տեղավորված է համապատասխան փակ բեռնար-

կղերում, որոնք ունեն մաքրման և ախտահանման աշխատանք-

ների իրականացումն ապահովող կառուցվածք և գտնվում են 

նորոգ վիճակում 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 44-րդ կետ 
 

6.2 

Ապահովված են մնացորդների պահման և հեռացման պատշաճ 

հիգիենիկ պայմաններֈ Աղբանոցը կառուցված է այնպես, որ 

ապահովում է մաքրությունը և կենդանիների ու վնասատուների 

անհասանելիությունը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 45-րդ կետ 
 

7  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ           

7.1 

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և 

բեռնարկղերը պատրաստված են սննդամթերքի հետ շփման 

համար նախատեսված նյութերից և ենթարկվում են պատշաճ 

մաքրման և ախտահանման 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետ 
 

7.2 
Սարքավորումները, ըստ անհրաժեշտության, ապահովված են 

համապատասխան չափիչ և (կամ) ստուգիչ սարքերով 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 41-րդ կետ 

 

8  ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, ՄԱԿՆՇՈՒՄ, ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ           

8.1 

Ձկնամթերքի փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը և 

տարաները չեն հանդիսանում սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր       

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 65-րդ կետ 

 

8.2 

Փաթեթավորումը կատարվում է ձկնամթերքի աղտոտումը 

բացառող պայմաններում, ապահովելով փաթեթավորման 

ամբողջականությունն ու մաքրությունը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 67-րդ կետ 

 

8.3 Փաթեթավորման կամ դրան փակցված պիտակի վրա կատարված 

մակնշումը պարունակում է «Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» ԼՂՀ օրենքով, ինչպես նաև տվյալ արտադրատեսակի 

համար նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված տեղեկատվա-

կան տվյալները  

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ հոդված 

 

8.4 Ձկնամթերք տեղափոխող փոխադրամիջոցները ապահովված են 

համապատասխան ջերմաստիճանը պահպանող (սառեցնող) և այդ 

ջերմաստիճանի պահպանումը վերահսկող սարքերով 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 39-րդ կետ 

 

8.5 Ձկնամթերքի մակնշումը պետք է լինի ընթեռնելի, ամբողջական ու 

հավաստի, որը հնարավոր կդարձնի սննդամթերքի և դրա 

արտադրողի նույնականացումը 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի   

7-րդ մաս 

 

9 ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՀՈՒՄ            

9.1 
Պատրաստի արտադրանքը, հումքը, օժանդակ նյութերը պահվում 

են դրանց փչացումը և աղտոտումը կանխարգելող պայմաններում 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 58-րդ կետ 

 

9.2 

 

Ապահովված են անհրաժեշտ տարածքներով և սառնարանային 

խցիկներով` հումքի և այլ բաղադրիչների առանձնացված պահման 

համար 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 61-րդ կետ 
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                                                                    »: 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                                                                         Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

 

 

  

9.3 

Հումքը, բաղադրիչները, կիսապատրաստվածքը և վերջնական 

արտադրանքը, որոնցում հնարավոր է ախտածին մանրէների բազ-

մացում կամ թունավոր նյութերի առաջացում, պահվում են դրանց 

առաջացումը կամ բազմացումը բացառող ջերմաստիճանում 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 61-րդ կետ 
 

10 ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՁԿՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ            

10.1 

Առկա է հումքի անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության 

եզրակացությունը       

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 

1-ին մաս 

 

10.2 

Փաթեթավորող նյութերը, տարաներն ունեն որակը և 

անվտանգությունը հիմնավորող փաստաթղթեր       

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 

1-ին և 2-րդ մասեր 

 

10.3 

 

Թողարկվող արտադրանքը, սննդամթերքի հետ անմիջական 

շփման մեջ գտնվող նյութերը պիտանիության ժամկետի մեջ են       

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 

10-րդ մասի 1-ին կետ 

 

11  ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ            

11.1 

Արտադրության տեխնոլոգիական գործելակարգը (ռեժիմը) և 

տեխնոլոգիական գործընթացն իրականացվում է տվյալ սննդա-

մթերքի համար հաստատված տեխնոլոգիական հրահանգին 

համապատասխան 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի  8-րդ հոդվածի 1-

ին մաս 
 

11.2 

Արտադրվող սննդամթերքի տեխնոլոգիական հրահանգները 

համապատասխանում են ԼՂՀ կառավարության կողմից 

հաստատված տեխնոլոգիական հրահանգին ներկայացվող 

պահանջներին 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 26.11.2007թ. 

N 517 որոշում 
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Հավելված N 10     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի  N 773-Ն  որոշման 

 

 «Հավելված  N 10 

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության  

2015 թվականի մարտի 30-ի N 181-Ն որոշման 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 
ԳԱՐԵՋՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

(ՏԳՏԴ ծածկագիր` 11.05) 
 

_____ __________ 20  թ. 

 

 _______________________________         ____________________         ____________________________ 
      (ծառայության 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` ____________________________________________________________ 
(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն) 

______________________________________________      

               (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը) 

                                                                                                                         (ՀՎՀՀ) 

_____________________________________________                  _________________________________ 
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                                                (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

____________________________________________                   _________________________________                                                
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի                                                                              (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ.հասցեն)    

ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

____________________________________________                   _________ _______________________ 
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                             (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

Ստուգման հրամանի համարը` __________ ամսաթիվը ___________________________ 

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) __________________________________  

___________________________________________________________  

 

        

        

        

        



144 

 

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ Հարցը Պատասխան 

1. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը),  անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, 

ազգանունը,  անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված) 

 

2. Պետական գրանցման (հաշվառման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

3. Պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականի համարը  

4. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցե), անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը  

5. Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսի համար և կապի այլ 

միջոցներ) 

 

6. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային 

հասցեն), այդ թվում` հեռախոսը և կապի այլ միջոցներ 

 

7. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության տեսակները  

8. Տնտեսավարող սուբյեկտների և նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները 

(հեռախոսահամար և կապի այլ միջոցներ) 

 

9. Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)   

10. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարին, 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. Աշխատողների թվաքանակը, դրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը  

14. Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում` հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության  

 Վերահսկողական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ Հարցեր Այո Ոչ Չ/Պ 
Ստուգման 
եղանակը 

Նորմատիվ ակտի համարը 
Մեկնա-
բանու-

թյուններ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ  ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ       

1.1 

Սննդի կառույցները նախագծված, կառուցված և տեղակայված են 

այնպես, որ հնարավոր լինի կատարել համապատասխան խնամք, 

մաքրում ախտահանում, բացառվի կամ նվազագույնի հասցվի օդից 

փոխանցվող աղտոտումը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 25-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

  

1.2 

Սննդամթերքի պատրաստման, մշակման կամ վերամշակման 

համար նախատեսված սննդի կառույցները ապահովում են 

հիգիենիկ պատշաճ գործելակերպի իրականացումը՝ ներառյալ 

գործընթացների ընթացքում և դրանց միջև ընկած 

ժամանակահատվածում խաչաձև աղտոտումից պաշտպանումը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետ   

1.3 Արտադրամասերի պատերն ունեն հարթ մակերես, պահվում են       ակնադիտական ԼՂՀ կառավարության   
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նորոգ վիճակում, հեշտությամբ մաքրվում ու ախտահանվում են և 

պատրաստված են անջրանցիկ, չներծծող, լվացվող և ոչ թունավոր 

նյութերից 

զննում 12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

1.4 

Առաստաղները (կամ եթե չկան առաստաղներ, տանիքի ներքին 

մակերևույթը) և վերին ամրությունները կառուցված են այնպես, որ 

կանխարգելվի կամ նվազեցվի կեղտի կուտակումը, գոլորշու 

խտացումը, անցանկալի բորբոսների աճը և մասնիկների թափվելու 

հնարավորությունը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետ 

  

1.5 

Արտադրական սենքերի հատակն ունի հարթ մակերես, պահվում է 

նորոգ վիճակում, ծածկված անջրանցիկ, չներծծող, լվացվող և ոչ 

թունավոր նյութերով և ունի թեքություն դեպի հատականցքերը կամ 

դրենաժները 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

  

1.6 

Պատուհանները և փեղկերը կիպ փակվում են, սարքին են, մաքուր, 

ունեն միջատապաշտպան ցանցեր 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ 

  

1.7 

Լվացող և ախտահանող նյութերը պահվում են սննդամթերքից 

առանձնացված տարածքում 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 7-րդ 

ենթակետ 

  

1.8 

Ձեռքերի լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են 

լվացարաններ, որոնք ապահովված են տաք և սառը ջրով, ձեռքերի 

լվացման և ախտահանման միջոցներով և չորացման հիգիենիկ 

սարքերով: Ձեռքերի և հումքի լվացման լվացարանները տեղակայ-

ված են առանձին և իրարից հնարավորինս հեռավորության վրա 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

  

1.9 

Ապահովված է անձնակազմի համար հանդերձարաններով 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 6-րդ 

ենթակետ 

 

1.10 

Ապահովված է բավարար քանակությամբ բնական և (կամ) 

արհեստական օդափոխանակությամբ, սանհանգույցներով` միաց-

ված գործող կոյուղունֈ Սանհանգույցների դռները չեն բացվում 

անմիջապես սննդամթերքի մշակման սենյակների մեջ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

2 ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ           

2.1 

Ապահովված է խմելու ջրի անխափան ջրամատակարարմամբ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 47-րդ կետ 

 

2.2 

Մշակման համար կամ որպես բաղադրիչ օգտագործվող 

շրջանառվող (կրկնակի օգտագործվող) ջուրը չի պարունակում 

աղտոտման վտանգ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 50-րդ կետ 

 

2.3 
Հրդեհամարման, գոլորշու արտադրության, սառեցման կամ այլ 

նպատակներով օգտագործվող տեխնիկական ջուրը մատակարար-
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 
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վում է նույնականացման հնարավորությամբ առանձին համակար-

գով: Տեխնիկական և խմելու ջրի համակարգերը կառուցված են 

տեխնիկական ջրի ներթափանցումը խմելու ջրի համակարգ 

բացառող պայմաններով 

հավելվածի 49-րդ կետ 

2.4 

Ապահովված է աղտոտման վտանգը բացառող կոյուղու 

համակարգով: Դրենաժային ուղիներն ամբողջությամբ կամ մասամբ 

բաց լինելու դեպքում դրանք մոնտաժված են այնպես, որ բացառվի 

հոսքն աղտոտված գոտուց դեպի մաքուր գոտի 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 5-րդ 

ենթակետ 

 

3 ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ           

3.1 

Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական և (կամ) 

արհեստական լուսավորվածությամբ 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ 

 

3.2 

Սննդի կառույցները ապահովված են բնական օդափոխության 

պայմաններով կամ արհեստական օդափոխության համակարգերով, 

որոնք կկանխեն աղտոտված օդի տարածք ներթափանցումը 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետ 

 

4 ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ           

4.1 

Սննդամթերքի տեղակայման տարածքում աշխատող բոլոր անձինք 

ենթարկվել են պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական 

զննությունների և ունեն սանիտարական գրքույկ 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 56-րդ կետ 

 

4.2 

Յուրաքանչյուր անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոն-

ները և կրում է համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության 

դեպքում` պաշտպանիչ հագուստ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 54-րդ կետ 

 

5. 
ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
          

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 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 60-րդ  կետ  

6 ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ            

6.1 

Մնացորդը տեղավորված է համապատասխան փակ բեռնարկղե-

րում, որոնք ունեն մաքրման և ախտահանման աշխատանքների 

իրականացումն ապահովող կառուցվածք և գտնվում են նորոգ 

վիճակում 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 44-րդ կետ 
 

6.2 

Մնացորդները ոչնչացվում են հիգիենիկ ու շրջակա միջավայրը 

չաղտոտող մեթոդներով և չեն հանգեցնում ուղղակի կամ 

անուղղակի աղտոտման աղբյուրի առաջացման 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 46-րդ կետ 

 

6.3 

Ապահովված են մնացորդների պահման և հեռացման պատշաճ 

հիգիենիկ պայմաններֈ Աղբանոցը կառուցված է այնպես, որ 

ապահովվում է մաքրությունը և կենդանիների ու վնասատուների 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 45-րդ կետ 
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անհասանելիությունը 

7  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ       

7.1 

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնար-

կղերը, որոնք շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, տեղա-

դրված են այնպես, որ ապահովվի սարքավորման և շրջակայքի 

պատշաճ մաքրության հնարավորությունը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ 

 

7.2 

Արտադրանքի հետ շփվող սարքավորումների մակերեսները 

պատրաստված են հիգիենայի պահանջները բավարարող նյութերից 

և գտնվում են նորոգ ու բարվոք վիճակում 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

 

7.3 

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և 

բեռնարկղերը, որոնք շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, 

ենթարկում են պատշաճ մաքրման ու ախտահանման 
      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

7.4 

Սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող պահանջներն 

ապահովելու և վերահսկելու նպատակով սարքավորումները 

ապահովված են չափիչ և ստուգիչ սարքերով 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 41-րդ կետ 

 

7.5 

Բազմակի օգտագործման բեռնարկղերը հեշտությամբ մաքրվող և 

ախտահանվող են       
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 68-րդ կետ 

 

8  ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, ՄԱԿՆՇՈՒՄ, ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ            

8.1 

Գարեջրի փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը 

բավարարում են տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին և 

չեն հանդիսանում սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 65-րդ կետ 

 

8.2 

Փաթեթավորման գործընթացները կատարվում են սննդամթերքի 

աղտոտումը բացառող պայմաններում, ապահովելով 

փաթեթավորման ամբողջականությունն ու մաքրությունը 

 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 67-րդ կետ 
 

8.3 

Փոխադրամիջոցները տեխնիկապես սարքին են, մաքուր և նորոգ 

վիճակում       
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 33-րդ կետ 

 

8.4 Շշերով, բանկաներով, տակառներով գարեջուրը պահվում է 

տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված ջերմաստիճանային 

պայմաններում 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

28.08.2007թ. N 381 որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետ 

 

8.5 Մակնշումը հայերեն է և ընթեռնելի, համապատասխանում է ԼՂՀ 

օրենքներին և ենթաօրենսդրական ակտերով նախատեսված 

մակնշման պահանջներին 
      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ հոդ-

վածի 2-րդ, 3-րդ և 7-րդ մասեր, 

ԼՂՀ կառավարության 

28.08.2007թ. N 381 որոշման 

հավելվածի 20-րդ կետ 

 

8.6 Գարեջրի արտադրատեսակները համապատասխանում են գարեջրի 

տեխնիկական կանոնակարգում սահմանված հասկացություններով 
      

ակնադիտական 

և փաստաթ-

ԼՂՀ կառավարության 

28.08.2007թ. N 381 որոշման 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                                                                Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

նախատեսված արտադրատեսակների բնութագրերին ղթային զննում հավելվածի   8-17-րդ կետեր 

8.7 Գարեջրի մակնշումը պետք է լինի ընթեռնելի, ամբողջական ու 

հավաստի, որը հնարավոր կդարձնի սննդամթերքի և դրա 

արտադրողի նույնականացումը 

      
ակնադիտական 

զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 7-րդ մաս 

 

9  ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ  ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ            

9.1 

Ընդունվող ամբողջ հումքը բավարարում է սննդամթերքի 

անվտանգության ապահովման ոլորտի իրավական ակտերով 

սահմանված պահանջները 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 1-ին մաս 

 

9.2 

Ընդունվող ամբողջ հումքն ունի որակն ու անվտանգությունը 

հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթեր       

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 1-ին մաս 

 

9.3 

Սննդամթերքի հետ շփման մեջ գտնվող նյութերը բավարարում են 

սննդամթերքի անվտանգության ապահովման ոլորտի  իրավական 

ակտերով սահմանված պահանջները 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 1-ին մաս 

 

9.4 

Սննդամթերքի հետ շփման մեջ գտնվող նյութերն ունեն որակը և 

անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթեր       

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասեր 

 

9.5 

Թողարկվող արտադրանքը բավարարում է սննդամթերքի 

անվտանգության ապահովման ոլորտի իրավական ակտերով 

սահմանված պահանջներին 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 1-ին մաս 

 

9.6 

Գարեջուրը, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող 

նյութերը պիտանիության ժամկետի մեջ են       

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 10-րդ մասի 1-ին կետ 

 

9.7 

Գարեջրի համապատասխանությունը հավաստելու համար առկա 

են համապատասխանության հայտարարագիր կամ սերտիֆիկաց-

ման սխեմաներից որևէ մեկով հավաստված համապատասխա-

նության սերտիֆիկատ 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

28.08.2007թ. N 381 որոշման 

հավելվածի 7-րդ կետ 
 

10 ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ            

10.1 

Արտադրության տեխնոլոգիական գործելակարգը (ռեժիմը) և 

տեխնոլոգիական գործընթացն իրականացվում է տվյալ սննդա-

մթերքի համար արտադրողի հաստատած տեխնոլոգիական 

հրահանգին համապատասխան 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվա-

ծի 1-ին մաս, ԼՂՀ կառավարու-

թյան 26.11.2007թ. N 517 որոշում 

 

10.2 

Արտադրվող սննդամթերքի տեխնոլոգիական հրահանգները համա-

պատասխանում են ԼՂՀ կառավարության կողմից հաստատված 

տեխնոլոգիական հրահանգին ներկայացվող պահանջներին 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության  

26.11.2007թ. N 517 որոշում  
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Հավելված N 11     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի  N 773-Ն  որոշման 

 

 «Հավելված  N 11 

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության  

2015 թվականի մարտի 30-ի N 181-Ն որոշման 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 
ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

(ՏԳՏԴ ծածկագիր` 11.07) 
_____ __________ 20  թ. 

 

 _______________________________         ____________________         ____________________________ 
      (ծառայության 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` ____________________________________________________________ 
(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն) 

______________________________________________      

               (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը) 

                                                                                                                         (ՀՎՀՀ) 

_____________________________________________                  _________________________________ 
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                                                (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

____________________________________________                   _________________________________                                                
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի                                                                              (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ.հասցեն)    

ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

____________________________________________                   _________ _______________________ 
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                             (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

Ստուգման հրամանի համարը` __________ ամսաթիվը ___________________________ 

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) __________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
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Տեղեկատվական բնույթի հարցեր 

 Հ/Հ Հարցը Պատասխան 

1. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը),  անհատ ձեռնարկատիրոջ 

անունը, ազգանունը,  անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված) 

 

2. Պետական գրանցման (հաշվառման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

3. Պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականի համարը  

4. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն),անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը  

5. Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսի համար և կապի այլ 

միջոցներ) 

 

6. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային 

հասցեն), այդ թվում` հեռախոսը և կապի այլ միջոցներ 

 

7. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության 

տեսակները 

 

8. Տնտեսավարող սուբյեկտների և նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները 

(հեռախոսահամար և կապի այլ միջոցներ) 

 

9. Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)   

10. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը  

11. Ապրանքային նշանի, հանրահայտ ապրանքային նշանի առկայության մասին տեղեկություն  

12. Աշխատողների թվաքանակը, դրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը  

13. Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում` հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության  

Վերահսկողական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ Հարցեր Այո Ոչ Չ/Պ 
Ստուգման 
եղանակը 

Նորմատիվ ակտի համարը 
Մեկնաբա-

նություններ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ       

1.1 

Սննդի կառույցները նախագծված, կառուցված և տեղակայված են 

այնպես, որ հնարավոր լինի կատարել համապատասխան խնամք, 

մաքրում ախտահանում, բացառվի կամ նվազագույնի հասցվի օդից 

փոխանցվող աղտոտումը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 25-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

1.2 

Սննդամթերքի պատրաստման, մշակման կամ վերամշակման 

համար նախատեսված սննդի կառույցները, ներառյալ տրանսպոր-

տային միջոցներում տեղակայվածները, ապահովում են հիգիենիկ 

պատշաճ գործելակերպի իրականացումը՝ ներառյալ գործընթաց-

ների ընթացքում և դրանց միջև ընկած ժամանակահատվածում 

խաչաձև աղտոտումից պաշտպանումը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետ  
 

1.3 
Արտադրամասերի պատերն ունեն հարթ մակերես, պահվում են 

նորոգ վիճակում, հեշտությամբ մաքրվում ու ախտահանվում են և 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 
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պատրաստված են անջրանցիկ, չներծծող, լվացվող և ոչ թունավոր 

նյութերից 

հավելվածի 27-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

1.4 

Առաստաղները (կամ եթե չկան առաստաղներ, տանիքի ներքին 

մակերևույթը) և վերին ամրությունները կառուցված են այնպես, որ 

կանխարգելվի կամ նվազեցվի կեղտի կուտակումը, գոլորշու 

խտացումը, անցանկալի բորբոսների աճը և մասնիկների թափվելու 

հնարավորությունը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետ 

 

1.5 

Արտադրական սենքերի հատակն ունի հարթ մակերես, պահվում է 

նորոգ վիճակում, ծածկված անջրանցիկ, չներծծող, լվացվող և ոչ 

թունավոր նյութերով և ունի թեքություն դեպի հատականցքերը կամ 

դրենաժները 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

1.6 

Պատուհանները և փեղկերը կիպ փակվում են, սարքին են, մաքուր, 

ունեն միջատապաշտպան ցանցեր 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Նորոշման 

հավելվածի 27-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ 

 

1.7 

Լվացող և ախտահանող նյութերը պահվում են սննդամթերքից 

առանձնացված տարածքում 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 7-րդ 

ենթակետ 

 

1.8 

Ձեռքերի լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են 

լվացարաններ, որոնք ապահովված են տաք և սառը ջրով, ձեռքերի 

լվացման և ախտահանման միջոցներով և չորացման հիգիենիկ 

սարքերով: Ձեռքերի և հումքի լվացման լվացարանները տեղա-

կայված են առանձին և իրարից հնարավորինս հեռավորության վրա 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

 

1.9 

Ապահովված է բավարար քանակությամբ բնական և (կամ) 

արհեստական օդափոխանակությամբ, սանհանգույցներով` 

միացված գործող կոյուղունֈ Սանհանգույցների դռները չեն բացվում 

անմիջապես սննդամթերքի մշակման սենյակների մեջ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

1.10 

Ապահովված է անձնակազմի համար հանդերձարաններով 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 6-րդ 

ենթակետ 

 

2 ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ           

2.1 

Ապահովված է խմելու ջրի անխափան ջրամատակարարմամբ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 47-րդ կետ 

 

2.2 

Մշակման համար կամ որպես բաղադրիչ օգտագործվող 

շրջանառվող (կրկնակի օգտագործվող) ջուրը չի պարունակում 

աղտոտման վտանգ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 50-րդ կետ 

 

2.3 

Հրդեհամարման, գոլորշու արտադրության, սառեցման կամ այլ 

նպատակներով օգտագործվող տեխնիկական ջուրը մատակարար-

վում է նույնականացման հնարավորությամբ առանձին համակար-

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 49-րդ կետ 
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գով: Տեխնիկական և խմելու ջրի համակարգերը կառուցված են 

տեխնիկական ջրի ներթափանցումը խմելու ջրի համակարգ 

բացառող պայմաններով 

2.4 

Ապահովված է աղտոտման վտանգը բացառող կոյուղու 

համակարգով: Դրենաժային ուղիներն ամբողջությամբ կամ 

մասամբ բաց լինելու դեպքում դրանք մոնտաժված են այնպես, որ 

բացառվի հոսքն աղտոտված գոտուց դեպի մաքուր գոտի 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 5-րդ 

ենթակետ 

 

3 ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ  ԵՎ  ՕԴԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ           

3.1 

Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական և (կամ) 

արհեստական լուսավորվածությամբ 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ 

 

3.2 

Սննդի կառույցներն ապահովված են բնական օդափոխության 

պայմաններով կամ արհեստական օդափոխության համակար-

գերով, որոնք կկանխեն աղտոտված օդի տարածք ներթափանցումը 

 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետ 

 

4 ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ           

4.1 

Սննդի շղթայում ներգրավված անձնակազմը ենթարկվել է պարտա-

դիր նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների և 

ունեն սանիտարական գրքույկ 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 56-րդ կետ 

 

4.2 

Յուրաքանչյուր անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի 

կանոնները և կրում է համապատասխան մաքուր, 

անհրաժեշտության դեպքում` պաշտպանիչ հագուստ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 54-րդ կետ 

 

5. 
ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
          

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 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 60-րդ կետ  

6 ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ           

6.1 

Մնացորդը տեղավորված է համապատասխան փակ 

բեռնարկղերում, որոնք ունեն մաքրման և ախտահանման 

աշխատանքների իրականացումն ապահովող կառուցվածք և 

գտնվում են նորոգ վիճակում 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 44-րդ կետ 
 

6.2 

Մնացորդները ոչնչացվում են հիգիենիկ ու շրջակա միջավայրը 

չաղտոտող մեթոդներով և չեն հանգեցնում ուղղակի կամ 

անուղղակի աղտոտման աղբյուրի առաջացման 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 46-րդ կետ 

 

6.3 

Ապահովված են մնացորդների պահման և հեռացման պատշաճ 

հիգիենիկ պայմաններֈ Աղբանոցը կառուցված է այնպես, որ 

ապահովում է մաքրությունը և կենդանիների ու վնասատուների 

անհասանելիությունը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 45-րդ կետ 
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7  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ           

7.1 

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և 

բեռնարկղերը, որոնք շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, 

տեղադրված են այնպես, որ ապահովի սարքավորման և շրջակայքի 

պատշաճ մաքրության հնարավորություն 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ 

 

7.2 

Արտադրանքի հետ շփվող սարքավորումների մակերեսները 

պատրաստված են հիգիենայի պահանջները բավարարող 

նյութերից: Գտնվում են նորոգ և բարվոք վիճակում 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

 

7.3 

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և 

բեռնարկղերը, որոնք շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, 

ենթարկում են պատշաճ մաքրման ու ախտահանման 
      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

7.4 

Սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող պահանջներն 

ապահովելու և վերահսկելու նպատակով սարքավորումներն 

ապահովված են չափիչ և ստուգիչ սարքերով 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 41-րդ կետ 

 

7.5 

Բազմակի օգտագործման բեռնարկղերը հեշտությամբ մաքրվող և 

ախտահանվող են       
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 68-րդ կետ 

 

8 
ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, 

ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ, ՄԱԿՆՇՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄ 
      

8.1 

Հանքային ջրերի սպառողական շշերը և դրանց խցանափակման 

արտադրատեսակները բավարարում են տեխնիկական կանոնա-

կարգերի պահանջներին և չեն հանդիսանում սննդամթերքի 

աղտոտման աղբյուր 
      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 65-րդ կետ, ԼՂՀ 

կառավարության 13.10.2009թ. 

N 639-Ն որոշման հավելվածի 

17-րդ կետ 

 

8.2 

Փաթեթավորման գործընթացները կատարվում են սննդամթերքի 

աղտոտումը բացառող պայմաններում, ապահովելով 

փաթեթավորման ամբողջականությունն ու մաքրությունը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 67-րդ կետ 

 

8.3 

Փոխադրամիջոցները տեխնիկապես սարքին են, մաքուր և նորոգ 

վիճակում       
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 33-րդ կետ 

 

8.4 Հումքի և պատրաստի արտադրանքի տեղավորումը պահեստնե-

րում կամ խցիկներում և դրանց պահպանումը կատարվում է խմբա-

քանակներով՝ նշելով արտադրման ամսաթիվը և խմբաքանակի 

համարը 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

27.02.2007թ. N 68 որոշում 
 

8.5 Մակնշումը հայերեն է և ընթեռնելի, համապատասխանում է ԼՂՀ 

օրենքներին և ենթաօրենսդրական ակտերով նախատեսված 

մակնշման պահանջներին       

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 7-րդ 

մասեր, ԼՂՀ կառավարության 

13.10.2009թ. N 639-Ն որոշման 
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»: 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                                                                      Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

հավելվածի 22-րդ, 24-րդ, 25-րդ 

և 26-րդ կետեր 

8.6 Հանքային ջրի արտադրատեսակները համապատասխանում են 

շշալցված հանքային ջրի տեխնիկական կանոնակարգում սահման-

ված հասկացություններով նախատեսված արտադրատեսակների 

բնութագրերին 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

13.10.2009թ. N 639-Ն որոշման 

հավելվածի  գլուխ II 
 

8.7 Հանքային ջրի մակնշումը պետք է լինի ընթեռնելի, ամբողջական ու 

հավաստի, որը հնարավոր կդարձնի սննդամթերքի և դրա արտա-

դրողի նույնականացումը 

      
ակնադիտական 

զննում 

«Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ԼՂՀ 

օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մաս 

 

9  ՀՈՒՄՔԻ  ԵՎ  ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ           

9.1 

Հումքը (ջուրը) բավարարում է սննդամթերքի անվտանգության 

ապահովման ոլորտի նորմատիվ իրավական ակտերով 

սահմանված պահանջներին 

 

 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ԼՂՀ 

օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մաս  

9.2 

Սննդամթերքի հետ շփվող նյութերը բավարարում են սննդամթերքի 

անվտանգության ապահովման ոլորտի տեխնիկական կանոնա-

կարգերով և (կամ) նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 

պահանջները 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ԼՂՀ 

օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մաս 
 

9.3 

Սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերն 

ունեն որակը և անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող 

փաստաթղթեր 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասեր 

 

9.4 

Հանքային ջուրը, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ 

գտնվող նյութերը պիտանիության ժամկետի մեջ են       

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 10-րդ մասի 1-ին կետ 

 

9.5 

Հանքային ջրի համապատասխանությունը հավաստելու համար 

առկա է համապատասխանության հայտարարագիր կամ սերտի-

ֆիկացման սխեմաներից որևէ մեկով հավաստված համապատաս-

խանության սերտիֆիկատ 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

13.10.2009թ. N 639-Ն որոշման 

հավելվածի 4-րդ կետ 
 

10 ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ           

10.1 

Արտադրության տեխնոլոգիական գործելակարգը (ռեժիմը) և 

տեխնոլոգիական գործընթացն իրականացվում է տվյալ սննդա-

մթերքի համար արտադրողի հաստատված տեխնոլոգիական 

հրահանգին համապատասխան 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 1-ին մաս, ԼՂՀ 

կառավարության 26.11.2007թ. 

N 517 որոշում 

 

10.2 

Արտադրվող սննդամթերքի տեխնոլոգիական հրահանգները համա-

պատասխանում են ԼՂՀ կառավարության կողմից հաստատված 

տեխնոլոգիական հրահանգին ներկայացվող պահանջներին 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.11.2007թ. N 517 որոշում  
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Հավելված N 12     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի  N 773-Ն  որոշման 

 

 «Հավելված  N 12 

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության  

2015 թվականի մարտի 30-ի N 181-Ն որոշման 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 
ՀՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

(ՏԳՏԴ ծածկագիր` 10.32) 
_____ __________ 20  թ. 

 

 _______________________________         ____________________         ____________________________ 
      (ծառայության 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` ____________________________________________________________ 
(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն) 

______________________________________________      

               (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը) 

                                                                                                                         (ՀՎՀՀ) 

_____________________________________________                  _________________________________ 
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                                                (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

____________________________________________                   _________________________________                                                
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի                                                                              (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ.հասցեն)    

ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

____________________________________________                   _________ _______________________ 
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                             (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

Ստուգման հրամանի համարը` __________ ամսաթիվը ___________________________ 

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) __________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
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Տեղեկատվական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ Հարցը Պատասխան 

1. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը),  անհատ ձեռնարկատիրոջ 

անունը, ազգանունը,  անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված) 

 

2. Պետական գրանցման (հաշվառման)  տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

3. Պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականի համարը  

4. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը  

5. Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսի համար և կապի այլ 

միջոցներ) 

 

6. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային 

հասցեն), այդ թվում` հեռախոսը և կապի այլ միջոցներ 

 

7. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության 

տեսակները 

 

8. Տնտեսավարող սուբյեկտների և նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները 

(հեռախոսահամար և կապի այլ միջոցներ) 

 

9. Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)  

10. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարին, 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. Աշխատողների թվաքանակը, դրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը  

14. Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության  

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ Հարցեր Այո Ոչ Չ/Պ 
Ստուգման 
եղանակը 

Նորմատիվ ակտի համարը 
Մեկնաբանու-

թյուններ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ       

1.1 

Սննդի կառույցները նախագծված, կառուցված և տեղակայված են 

այնպես, որ հնարավոր լինի կատարել համապատասխան խնամք, 

մաքրում ախտահանում, բացառվի կամ նվազագույնի հասցվի օդից 

փոխանցվող աղտոտումը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 25-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

1.2 

Սննդամթերքի պատրաստման, մշակման կամ վերամշակման համար 

նախատեսված սննդի կառույցները ապահովում են հիգիենիկ 

պատշաճ գործելակերպի իրականացումը՝ ներառյալ գործընթացների 

ընթացքում և դրանց միջև ընկած ժամանակահատվածում խաչաձև 

աղտոտումից պաշտպանումը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետ  

1.3 

Արտադրամասերի պատերն ունեն հարթ մակերես, պահվում են նորոգ 

վիճակում, հեշտությամբ մաքրվում ու ախտահանվում են և 

պատրաստված են անջրանցիկ, չներծծող, լվացվող և ոչ թունավոր 

նյութերից 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 
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1.4 

Առաստաղները (կամ եթե չկան առաստաղներ, տանիքի ներքին 

մակերևույթը) և վերին ամրությունները կառուցված են այնպես, որ 

կանխարգելվի կամ նվազեցվի կեղտի կուտակումը, գոլորշու 

խտացումը, անցանկալի բորբոսների աճը և մասնիկների թափվելու 

հնարավորությունը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետ 

 

1.5 

Արտադրական սենքերի հատակն առանց ճեղքերի է, ծածկված 

անջրաթափանց նյութերով և ունի թեքություն դեպի հատականցքերը 

կամ դրենաժները 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 27-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

1.6 

Ձեռքերի լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են 

լվացարաններ, որոնք ապահովված են տաք և սառը ջրով, ձեռքերի 

լվացման և ախտահանման միջոցներով և չորացման հիգիենիկ 

սարքերով: Ձեռքերի և հումքի լվացման լվացարանները տեղակայված 

են առանձին և իրարից հնարավորինս հեռավորության վրա 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

 

1.7 

Լվացող և ախտահանող նյութերը պահվում են սննդամթերքից 

առանձնացված տարածքում 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 7-րդ 

ենթակետ 

 

1.8 

Ապահովված են անձնակազմի համար հանդերձարաններով 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Նորոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 6-րդ 

ենթակետ 

 

1.9 

Ապահովված է բավարար քանակությամբ բնական և (կամ) արհես-

տական օդափոխանակությամբ, սանհանգույցներով` միացված 

գործող կոյուղունֈ Սանհանգույցների դռները չեն բացվում անմիջապես 

սննդամթերքի մշակման սենյակների մեջ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

2 ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ           

2.1 

Ապահովված է խմելու ջրի անխափան ջրամատակարարմամբ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 47-րդ կետ 

 

2.2 

Մշակման համար կամ որպես բաղադրիչ օգտագործվող շրջանառվող 

(կրկնակի օգտագործվող) ջուրը չի պարունակում աղտոտման վտանգ       
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 50-րդ կետ 

 

2.3 

Հրդեհամարման, գոլորշու արտադրության, սառեցման կամ այլ 

նպատակներով օգտագործվող տեխնիկական ջուրը մատակարարվում 

է նույնականացման հնարավորությամբ առանձին համակարգով: Տեխ-

նիկական և խմելու ջրի համակարգերը կառուցված են տեխնիկական 

ջրի ներթափանցումը խմելու ջրի համակարգ բացառող պայմաններով 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 49-րդ կետ  

2.4 

Ապահովված է աղտոտման վտանգը բացառող կոյուղու համակարգով: 

Դրենաժային ուղիներն ամբողջությամբ կամ մասամբ բաց լինելու 

դեպքում դրանք մոնտաժված են այնպես, որ բացառվի հոսքն 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  

N 50-Ն որոշման հավելվածի 
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աղտոտված գոտուց դեպի մաքուր գոտի 26-րդ կետի 5-րդ ենթակետ 

3 ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ           

3.1 

Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական և (կամ) 

արհեստական լուսավորվածությամբ 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ 

 

3.2 

Սննդի կառույցները ապահովված են բնական օդափոխության 

պայմաններով և արհեստական օդափոխության համակարգերով, 

որոնք կկանխեն աղտոտված օդի տարածք ներթափանցումը 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետ 

 

4 ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ           

4.1 

Սննդի շղթայում ներգրավված անձնակազմը ենթարկվել է պարտադիր 

նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների և ունեն 

սանիտարական գրքույկ 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 56-րդ կետ 

 

4.2 

Յուրաքանչյուր անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոնները 

և կրում է համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության դեպքում` 

պաշտպանիչ հագուստ 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 54-րդ կետ 

 

5. 
ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
          

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 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 60-րդ կետ  

6 ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ           

6.1 

Մնացորդը տեղավորված է համապատասխան փակ բեռնարկղերում, 

որոնք ունեն մաքրման և ախտահանման աշխատանքների իրա-

կանացումն ապահովող կառուցվածք և գտնվում են նորոգ վիճակում 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 44-րդ կետ 

 

6.2 

Մնացորդները ոչնչացվում են հիգիենիկ ու շրջակա միջավայրը 

չաղտոտող մեթոդներով և չեն հանգեցնում ուղղակի կամ անուղղակի 

աղտոտման աղբյուրի առաջացման 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 46-րդ կետ 

 

6.3 

Ապահովված են մնացորդների պահման և հեռացման պատշաճ հիգիե-

նիկ պայմաններովֈ Աղբանոցը կառուցված է այնպես, որ ապահովում է 

մաքրությունը և կենդանիների ու վնասատուների անհասանելիությունը 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 45-րդ կետ 

 

7  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ           

7.1 

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը 

կառուցված են հիգիենայի պահանջները բավարարող նյութերից և 

պահվում են նորոգ ու բարվոք վիճակում 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

 

7.2 
Ըստ անհրաժեշտության սարքավորումներն ապահովված են չափիչ և 

ստուգիչ սարքավորումներով 
      

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 
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հավելվածի 41-րդ կետ 

7.3 

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը, 

որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, 

ենթարկում են պատշաճ մաքրման ու ախտահանման 
      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

8 
ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, 

ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄ 
           

8.1 

Փաթեթավորման գործընթացները կատարվում են սննդամթերքի 

աղտոտումը բացառող պայմաններում, ապահովելով փաթեթավորման 

ամբողջականությունն ու մաքրությունը 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 67-րդ կետ 

 

8.2 

Սննդամթերքի փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը չեն 

հանդիսանում սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր       
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 65-րդ կետ 

 

8.3 

Փաթեթավորման նյութերը պահվում են աղտոտման վտանգը 

բացառող պայմաններում       
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 66-րդ կետ 

 

8.4 Բազմակի օգտագործման փաթեթավորման նյութերն ու բեռնարկղերը 

հեշտությամբ մաքրվող և ախտահանվող են       

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 68-րդ կետ 

 

8.5 Ըստ անհրաժեշտության տրանսպորտային միջոցները ապահովված 

են սննդամթերքը համապատասխան ջերմաստիճանում պահպանող և 

այդ ջերմաստիճանի պահպանումը վերահսկող սարքերով 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 39-րդ կետ 

 

8.6 Մակնշումը հայերեն է և ընթեռնելի, համապատասխանում է ԼՂՀ 

օրենքներին և ենթաօրենսդրական ակտերով նախատեսված 

մակնշման պահանջներին 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 

9-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 7-

րդ մասեր, ԼՂՀ կառավարու-

թյան 27.12 2012թ. 

N 939-Ն որոշման հավելվածի 

32-րդ և 33-րդ կետեր 

 

9  ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ            

9.1 

Ընդունվող ամբողջ հումքը բավարարում է սննդամթերքի 

անվտանգության ապահովման ոլորտի իրավական ակտերով 

սահմանված պահանջները 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-

րդ հոդվածի 1-ին մաս 

 

9.2 

Օժանդակ և փաթեթավորող նյութերը բավարարում են սննդամթերքի 

անվտանգության ապահովման ոլորտի տեխնիկական կանոնակարգե-

րով և (կամ) նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 

պահանջները 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-

րդ հոդվածի 1-ին մաս 
 

9.3 

Օժանդակ և փաթեթավորող նյութերը, տարաներն ունեն որակը և 

անվտանգությունը հիմնավորող փաստաթղթեր 
      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-

րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ 

մասեր 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                                                                        Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

 

9.4 

Թողարկվող արտադրանքն ունի որակն ու անվտանգությունը 

հիմնավորող փաստաթուղթ 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-

րդ հոդվածի 1-ին մաս,  

ԼՂՀ կառավարության  

27.12 2012թ. N 939-Ն որոշման 

հավելվածի 3-րդ կետ 

 

9.5 

Հավելումների անվանումները և առավելագույն քանակությունը` ըստ 

նշանակման, տրված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված տվյալ տեսակի 

հյութի կամ հյութամթերքի տեխնոլոգիական հրահանգում և չեն 

գերազանցում տեխնիկական կանոնակարգի 8-րդ աղյուսակում 

ներկայացված թույլատրելի խտությունները 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

 27.12 2012թ. N 939-Ն 

որոշման հավելվածի 31-րդ  

կետ 
 

10 ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ            

10.1 

Հյութերի և հյութամթերքի արտադրության տեխնոլոգիական 

գործընթացների փաստացի փուլերը նկարագրված են կոնկրետ 

արտադրատեսակի պատրաստման տեխնոլոգիական հրահանգներով       

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-

րդ  հոդվածի  1-ին մաս, 

ԼՂՀ կառավարության 

26.11.2007թ. N 517 որոշում 

 

10.2 

Արտադրվող սննդամթերքի տեխնոլոգիական հրահանգները համա-

պատասխանում են ԼՂՀ կառավարության կողմից հաստատված 

տեխնոլոգիական հրահանգին ներկայացվող պահանջներին 

      

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.11.2007թ. N 517 որոշում  
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Հավելված N 13     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի  N 773-Ն  որոշման 

 

 «Հավելված  N 13 

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության  

2015 թվականի մարտի 30-ի N 181-Ն որոշման 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 
ՍՊԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

(ՏԳՏԴ ծածկագիր` 10.11.0) 
_____ __________ 20  թ. 

 

 _______________________________         ____________________         ____________________________ 
      (ծառայության 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` ____________________________________________________________ 
(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն) 

______________________________________________      

               (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը) 

                                                                                                                         (ՀՎՀՀ) 

_____________________________________________                  _________________________________ 
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                                                (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

____________________________________________                   _________________________________                                                
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի                                                                              (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ.հասցեն)    

ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

____________________________________________                   _________ _______________________ 
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                             (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

Ստուգման հրամանի համարը` __________ ամսաթիվը ___________________________ 

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) __________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
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Տեղեկատվական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ Հարցը Պատասխան 

1. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը),  անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, 

ազգանունը,  անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված) 

 

2. Պետական գրանցման (հաշվառման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

3. Պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականի համարը  

4. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը   

5. Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը  կապի այլ միջոցներ)  

6. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային 

հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և կապի այլ 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 կապի այլ միջոցներ) 

 

9. Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)  

10. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

11. Մեկ օրում հերթափոխի թիվը  

12. Աշխատողների թիվը, նրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը  
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Վերահսկողական բնույթի հարցեր 

N Հարցերը Այո Ոչ Չ/Պ 
Ստուգման 
եղանակը 

Նորմատիվ ակտի համարը 
Մեկնաբանու-

թյուններ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ՍՊԱՆԴԱՆՈՑԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ             

1.1. Սպանդանոցի կառուցումը և շահագործումն իրականացվում են 

զոոհիգիենիկ նորմերի և անասնաբուժասանիտարական ու 

բնապահպանական պահանջների պահպանմամբ 

   

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

05.09.2012թ.  N 615-Ն որոշման 

հավելվածի 24-րդ  կետ 

 

1.2. Սպանդանոցն ունի կենդանիների ընդունման համար բաց կամ 

ծածկապատ շինություն` ապահովված ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման համակարգերով 
   

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

05.09.2012թ.  N 615-Ն որոշման 

հավելվածի 25-րդ  կետի 4-րդ 

ենթակետ 

 

1.3. Սպանդանոցն ունի անջրաթափանց սալիկներով 1.8 մ 

բարձրությամբ երեսապատված պատեր, քիմիապես կայուն 

նյութերով պատված հատակներ, իսկ շաղախով սվաղված և 

հարթեցված պատերի ու առաստաղների դեպքում՝ դրանք 

պատված են խոնավակայուն ներկերով 

   
ակնադիտական  

զննում   

ԼՂՀ կառավարության 

05.09.2012թ.  N 615-Ն որոշման 

հավելվածի 25-րդ կետի 5-րդ 

ենթակետ 

 

1.4. Պատուհանները բացվում են դեպի ներս, արտադրական շենքերն 

ունեն ճանճապահպան ցանցերով պատված պատուհաններ 
   

ակնադիտական  

զննում   

ԼՂՀ կառավարության 

05.09.2012թ. N 615-Ն որոշման 

հավելվածի 25-րդ կետի 6-րդ 

ենթակետ 

 

1.5. Ձեռքերի լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են 

լվացարաններ, որոնք ապահովված են տաք և սառը ջրով, ձեռքերի 

լվացման և ախտահանման միջոցներով և չորացման հիգիենիկ 

սարքերով: Ձեռքերի և հումքի լվացման լվացարանները տեղակայ-

ված են առանձին և իրարից հնարավորինս հեռավորության վրա 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

 

1.6. Կառույցն ապահովված է լվացող և ախտահանող նյութերով, որոնք 

պահվում են սննդամթերքից առանձնացված պահման տարածքում 
     

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 7-րդ 

ենթակետ 

 

1.7. Ապահովված են անձնակազմի համար հանդերձարաններով 

      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 6-րդ 

ենթակետ 

 

2. ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ       

2.1. Սպանդանոց ուղարկվելուց առաջ  սպանդային կենդանիները  

մաքրվում և անասնաբույժի կողմից ենթարկվում են զննման       
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

05.09.2012թ. N 615-Ն որոշման 

հավելվածի 12-րդ կետ 
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2.2. 

 

Սպանդանոց տեղափոխվում են համաճարակային և անասնահա-

մաճարակային տեսակետից ապահով կամ կենդանիների և 

մարդկանց առողջության պահպանման նկատառումներից ելնելով 

կենդանիների շարժի սահմանափակում կամ արգելում չունեցող 

տնտեսությունների սպանդային կենդանիներ 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

05.09.2012թ. N 615-Ն որոշման 

հավելվածի 13-րդ կետ 

  

 

3. ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ  ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ, ՆԱԽԱՍՊԱՆԴԱՅԻՆ ՊԱՀՈՒՄ            

3.1. Սպանդանոցի անասնաբազայում սպանդային կենդանիները 

բեռնաթափվում են ուղեկցող անասնաբուժական փաստաթղթի  

առկայության դեպքում՝ երկու ժամվա ընթացքում 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

05.09.2012թ. N 615-Ն որոշման 

հավելվածի 17-րդ  կետ 

 

3.2. Սպանդային կենդանիների խմբում վարակիչ հիվանդություն, 

հոգևարքի վիճակ, հարկադիր սպանդի ենթարկված կամ անկած 

կենդանիների դիակներ, գլխաքանակի անհամապատասխանու-

թյուն ուղեկցող անասնաբուժական փաստաթղթում նշված 

տվյալներին հայտնաբերելու դեպքում՝ խումբը երեք օրվանից ոչ 

ավելի ժամկետով տեղափոխվում է կարանտինային մասնաշենք՝ 

մինչև հիվանդության ախտորոշումը կամ անհամապատաս-

խանության բացահայտումը  

   

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

05.09.2012թ. N 615-Ն որոշման 

հավելվածի 19-րդ  կետ 

 

3.3. Սպանդային կենդանիներին խմելու ջուրը տրվում է 

անսահմանափակ և դադարեցվում է սպանդից երեք ժամ առաջ    
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

05.09.2012թ. N 615-Ն որոշման 

հավելվածի 15-րդ  կետ 

 

4. ՆԱԽԱՍՊԱՆԴԱՅԻՆ ԶՆՆՈՒՄ            

4.1. Ընդունված գլխաքանակը ենթարկվում է նախասպանդային 

զննման և ջերմաչափման և արդյունքները սպանդանոցի 

անասնաբուժական ծառայության կողմից գրանցվում են 

համապատասխան գրանցամատյանում 

   

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

05.09.2012թ. N 615-Ն որոշման 

հավելվածի 17-րդ  կետ 

 

5. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ          

5.1. Կազմակերպությունն ապահովված է ջրամատակարարմամբ և 

ջրահեռացմամբ, խմելու ջրի անխափան (պահուստային 

տարողությունների առկայություն) ջրամատակարարմամբ 
     

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 47-րդ և 50-րդ 

կետեր 

 

6. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ          

6.1. Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական և  (կամ) 

արհեստական լուսավորվածությամբ 
     

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ 

 

6.2. Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական 

օդափոխության պայմաններով  և (կամ) արհեստական 

օդափոխության համակարգերով 
     

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 26-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետ 

 

7. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ            

7.1. Սննդի շղթայում ներգրավված անձնակազմը ենթարկվել է 

պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննություն-
      

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 
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ների, որոնց փաստաթղթավորված ապացույցները (անձնական 

սանիտարական (բժշկական) գրքույկի, բժշկական զննության 

ենթակա անձանց անվանացանկը, անձին ժամանակավորապես 

աշխատանքի չթույլատրելու մասին որոշում) պահվում են  

փաստաթղթերի  հետ, տնտեսավարողի մոտ 

հավելվածի 56-րդ կետ 

7.2. Սննդամթերքի հետ անմիջականորեն շփվող յուրաքանչյուր անձ 

պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոնները և կրում է 

համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության դեպքում` 

պաշտպանիչ հագուստ 

      
ակնադիտական  

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի  54-րդ կետ 

 

8. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ           

8.1. Ապահովված են աղբարկղերով և աղբի հավաքման համար 

տեղադրված են անջրաթափանց, կափարիչներով փակվող 

կուտակիչ տարողություններ և գտնվում են նորոգ վիճակում ու 

տեղակայված են հնարավորինս պատշաճ հեռավորության վրա 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 44-րդ և 45-րդ 

կետեր 

 

9. ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

      

9.1. 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 

      

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ.  N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 60-րդ կետ 

 

10. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ           

10.1. Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և 

բեռնարկղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում 

սննդամթերքի հետ կառուցված են հիգիենայի պահանջները 

բավարարող նյութերից և պահվում են նորոգ ու բարվոք վիճակում 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետ 

 

10.2. Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնար-

կղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի 

հետ, ենթարկվում են պատշաճ մաքրման ու ախտահանման 
     

ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 1-ին 

ենթակետ 

 

10.3. Բոլոր սարքավորումները,  գործիքները, պարագաները և բեռնար-

կղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի 

հետ, տեղակայված են սարքավորման և դրա շրջակայքի պատշաճ 

մաքրության հնարավորությունն ապահովող տեղում 

   
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետ 

 

10.4. Սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող պահանջներն 

ապահովելու և վերահսկելու նպատակով սարքավորումները, ըստ 

անհրաժեշտության, ապահովված են համապատասխան չափիչ և 

(կամ) ստուգիչ սարքերով 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 41-րդ կետ 

 

11. ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՇՇՄԵՑՈՒՄ,  ՍՊԱՆԴ  ԵՎ ՄՍԻ 
ԴՐՈՇՄԱԿՆՔՈՒՄ 

      

11.1. Սպանդը կատարվում է սպանդային սրահում  կամ 

մասնաշենքում՝ ըստ կենդանատեսակների, հերթափոխերով 
   

ակնադիտական  

զննում   

ԼՂՀ կառավարության 

05.09.2012թ.  N 615-Ն որոշման 
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հավելվածի 28-րդ կետ 

11.2. Սպանդի կազմակերպման գործընթացում բացառվում են՝ 

1) սպանդային մթերքի շփման հնարավորությունը հումքի և թափոն-

ների, սպանդային կենդանիների հետ. 

2) առողջ կենդանիների շփման հնարավորությունը կարանտինաց-

ման ենթակա, մեկուսարան տեղափոխվող կամ սանիտարական 

սպանդի ենթակա կենդանիների հետ. 

3) այնպիսի ջրի օգտագործումը, որը չի համապատասխանում 

նորմատիվ իրավական ակտերով խմելու ջրին ներկայացվող 

պահանջներին. 

4) կեղտաջրերի արտահոսքը սպանդի տարածքից դուրս: 

   

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

05.09.2012թ. N 615-Ն որոշման 

հավելվածի 29-րդ կետ 

 

11.3. Սպանդից առաջ սպանդային կենդանիները ենթարկվում են 

շշմեցման՝ էլեկտրական հոսանքով, որը բացառում է կենդանու 

մահը: Անհրաժեշտության դեպքում սպանդային կենդանիների 

շարժողական ակտիվությունը սահմանափակվում է 

անշարժացման միջոցով 

   
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

05.09.2012թ. N 615-Ն որոշման 

հավելվածի 31-րդ կետ 

 

11.4. Սպանդային կենդանիների շշմեցումը և մորթը կատարվում է 

կենդանու տվյալ տեսակի համար նախատեսված միջոցներով    
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

05.09.2012թ. N 615-Ն որոշման 

հավելվածի 32-րդ կետ 

 

11.5. Մորթից հետո կենդանու հետագա մշակումը կատարվում է 

անասնաբուժական ծառայություն մատուցող անձի կողմից    

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

05.09.2012թ. N 615-Ն որոշման 

հավելվածի 33-րդ կետ 

 

11.6. Սպանդանոցում գործում են անասնաբուժասանիտարական 

փորձաքննության օրգանոլեպտիկ զննման հոսքագծի տեղեր՝ ըստ 

կենդանատեսակի՝ 

1) տավարի, գոմեշի, եղջերուի, ուղտի համար՝ չորս տեղ (գլխի, 

ներքին օրգանների, մսեղիքի և եզրափակիչ զննման համար). 

2) ոչխարի, այծի համար՝ երեք տեղ (ներքին օրգանների, մսեղիքի 

և եզրափակիչ զննման համար). 

3) խոզի համար՝ հինգ տեղ (ենթածնոտային ավշային հանգույց-

ների (սիբիրախտի նկատմամբ), գլխի, ներքին օրգանների, 

մսեղիքի և եզրափակիչ զննման համար). 

4) միասմբակավորների համար՝ չորս տեղ (գլխի, ներքին օրգան-

ների, մսեղիքի և եզրափակիչ զննման համար). 

5) թռչունների համար՝ երկու տեղ (ներքին օրգանների և եզրա-

փակիչ զննման համար). 

6) ճագարի, կուղբի, ջրաքիսի համար՝ երկու տեղ (ներքին օրգան-

ների և եզրափակիչ զննման համար):  

   

ակնադիտական 

զննում 

 

 

ԼՂՀ կառավարության 

05.09.2012թ.  

N 615-Ն որոշման հավելվածի 

39-րդ կետ 

 

 

 

 

11.7. Եզրափակիչ տեղն իրենից ներկայացնում է պահեստային կախովի 

ուղի կամ մսեղիքի մշակման վերջնափուլում գտնվող առանձին 

տեղ, որտեղ կատարվում է լաբորատոր հետազոտություն, 

անասնաբուժասանիտարական արդյունքների ամփոփում, որի 

հիման վրա տրվում է եզրակացություն և կատարվում է մսի 

   

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

05.09.2012թ. N 615-Ն որոշման 

հավելվածի 39-րդ կետ 
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անասնաբուժական դրոշմակնքում 

11.8. Անասնաբուժական զննումը հարմարեցված սեղանների կամ 

կախարանների վրա սպանդանոցի անասնաբուժական 

ծառայության կողմից կատարվում է միայն անասնաբուժասանի-

տարական փորձաքննության հոսքագիծ ապահովելու 

անհնարինության մասին եզրակացության առկայության դեպքում   

   

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

05.09.2012թ. N 615-Ն որոշման 

հավելվածի 40-րդ կետ 

 

11.9. Սպանդային մթերքն սպանդանոցից դուրս է բերվում անսանաբու-

ժական ուղեկցող համապատասխան փաստաթղթի և անասնաբու-

ժասանիտարական փորձաքննության եզրակացության 

առկայության դեպքում 

   

 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

05.09.2012թ.  N 615-Ն որոշման 

հավելվածի 56-րդ կետ 

 

11.10. Առկա են մսի դրոշմակնքման համար օգտագործվող 

դրոշմակնիքներ, որոնք համապատասխանում են ԼՂՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին 

   ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

27.03.2007թ.  N 132 որոշում 

 

11.11. Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության արդյունքների 

հիման վրա կատարվում է դրոշմակնքում՝ հաստատելով մսի 

անասնաբուժասանիտարական պիտանիությունը 

   ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

27.03.2007թ. N 132 որոշման      

N 1  հավելվածի 2-րդ կետ 

 

12. ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, 
ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ, ՄԱԿՆՇՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄ 

     
 

12.1. Միսը և մսամթերքը պահվում են արևի ճառագայթների ուղիղ 

ազդեցությունից պաշտպանված, հողի մակերևույթից առնվազն 

50սմ բարձր հատակ ունեցող, չոր, մաքուր, (60՞10) տոկոս օդի 

հարաբերական խոնավություն ունեցող փակ շենքերում, 

սառնարանային ջերմաստիճանում, ջեռուցման կամ սառեցնող 

սարքերից առնվազն 1մ հեռավորության վրա 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.06.2007թ. N 261 որոշման 

հավելվածի 71-րդ կետ 

 

12.2. Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության արդյունքներով 

պայմանական պիտանի ճանաչված միսը և մսամթերքը 

վարակազերծվում են հատուկ շինություններում, որտեղ առկա են 

էլեկտրական և գազի վառարաններ, կաթսաներ, ավտոկլավներ 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.06.2007թ.  N 261 որոշման 

հավելվածի 16-րդ կետ 

 

12.3.  Փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը բավարարում են 

տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները և չեն հանդիսա-

նում սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր 

      ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 65-րդ կետ 

 

12.4.  Փաթեթավորման նյութերը պահվում են աղտոտման վտանգը 

բացառող պայմաններում  

      ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 66-րդ կետ 

 

12.5. Փաթեթավորման գործընթացները կատարվում են սննդամթերքի 

աղտոտումը բացառող պայմաններում՝ ապահովելով 

փաթեթավորման ամբողջականությունն ու մաքրությունը 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 67-րդ կետ 

 

12.6. Բազմակի օգտագործման փաթեթավորման նյութերն ու 

բեռնարկղերը հեշտությամբ մաքրվող և ախտահանվող են      
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 68-րդ կետ 

 

12.7. Մսամթերքի փոխադրումն իրականացվում է հատուկ 

մասնագիտացված փոխադրամիջոցներով, որոնք ունեն  

սառեցվող կամ հավասարաջերմ թափք և չեն օգտագործվում ոչ 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 34-րդ և 39-րդ 
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     »: 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                                                                    Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

պարենային ապրանքների տեղափոխման համար կետեր 

12.8. Սննդամթերքի փոխադրման տրանսպորտային միջոցները և (կամ) 

բեռնարկղերը պահվում են մաքուր և նորոգ վիճակում, որպեսզի 

կանխարգելվի սննդամթերքի աղտոտումը և ապահովվի պատշաճ 

մաքրման և ախտահանման իրականացումը 

     

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 33-րդ կետ 

 

12.9. Մսամթերքը տեղափոխվում է մաքուր, սննդամթերքի հետ 

անմիջական շփման համար նախատեսված նյութերից 

պատրաստված տարաներով 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.06.2007թ. N 261 որոշման 

հավելվածի 70-րդ կետ 

 

12.10. Տրանսպորտային միջոցներով չեն փոխադրվում միաժամանակ 

սննդային և ոչ սննդային սպառողական ապրանքներ: Մսի և մսա-

մթերքի փոխադրման ժամանակ կիրառվում են բոլոր միջոցները` 

դրանց աղտոտումը բացառելու կամ ամբողջականությունն 

ապահովելու համար 

     
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

12.02.2015թ. N 50-Ն որոշման 

հավելվածի 34-րդ կետ, ԼՂՀ 

կառավարության 26.06.2007թ.  

N 261 որոշման հավելվածի 73-

րդ կետ 

 

13. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

     
 

13.1. Իրականացվում է մսի և մսամթերքի մեջ թունավոր տարրերի, 

հակաբիոտիկների և պեստիցիդների նորմատիվների 

հսկողություն` լաբորատոր փորձաքննության միջոցով 

   

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.06.2007թ. N 261 որոշման 

հավելվածի N 1 աղյուսակ 

 

13.2. Իրականացվում է մսի և մսամթերքի լաբորատոր հսկողություն 

մանրէաբանական  ցուցանիշներով    

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.06.2007թ. N 261 որոշման 

հավելվածի N 2 աղյուսակ 
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Հավելված N 14     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի  N 773-Ն  որոշման 

 

 «Հավելված  N 14 

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության  

2015 թվականի մարտի 30-ի N 181-Ն որոշման 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

ՄԱՏՈՒՑՈՂ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

(ՏԳՏԴ ծածկագիր` 75.0) 

_____ __________ 20  թ. 

 

 _______________________________         ____________________         ____________________________ 
      (ծառայության 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` ____________________________________________________________ 
(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն) 

______________________________________________      

               (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը) 

                                                                                                                         (ՀՎՀՀ) 

_____________________________________________                  _________________________________ 
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                                                (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

____________________________________________                   _________________________________                                                
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի                                                                              (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ.հասցեն)    

ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

____________________________________________                   _________ _______________________ 
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                             (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

Ստուգման հրամանի համարը` __________ ամսաթիվը ___________________________ 

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) __________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
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Տեղեկատվական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ Հարցը Պատասխան 

1. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը),  անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, 

ազգանունը,  անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված) 

 

2. Պետական գրանցման (հաշվառման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

3. Պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականի համարը  

4. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը   

5. Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը  կապի այլ միջոցներ)  

6. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային 

հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և կապի այլ 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 կապի այլ միջոցներ) 

 

9. Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)  

10. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

11. Մեկ օրում հերթափոխի թիվը  

12. Աշխատողների թիվը  

Վերահսկողական բնույթի հարցեր 

N Հարցերը Այո Ոչ Չ/Պ Ստուգման 
եղանակը 

Նորմատիվ ակտի համարը Մեկնաբանու-
թյուններ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

      

 

1.1. 

Անասնաբուժական գործունեությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձինք և 

անհատ ձեռնարկատերերը ունեն անասնաբուժական մասնագիտական 

կրթություն, իրավաբանական անձինք ապահովված են համապա-

տասխան մասնագետներով 

   փաստաթղթային 

զննում   

«Անասնաբուժության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի      

1-ին մաս 

 

1.2. Հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների և 

անասնաբուժական գործունեության համապատասխան 

գրանցամատյաններում կատարվում են  գրանցումներ և 

հաշվետվություն է ներկայացվում լիազոր մարմնին 

   փաստաթղթային 

զննում   

«Անասնաբուժության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 2-րդ կետ 

 

1.3. Յուրաքանչյուր ամիս լիազոր մարմին է ներկայացվում յուրաքանչյուր 

նոր գրանցված գյուղատնտեսական կենդանու անասնաբուժական 

անձնագրի տվյալները 

    

փաստաթղթային 

զննում   

«Անասնաբուժության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 3-րդ կետ 

 

        

2. ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒՅԺԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

      

2.1. Իրականացվում են հակաանասնահամաճարակային տարեկան 

միջոցառումների պետական ծրագրում ընդգրկված կենդանիների 

վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ կանխարգելիչ 

   փաստաթղթային 

զննում 

«Անասնաբուժության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 1-ին կետ 
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պատվաստումներ, ախտորոշման նպատակով արյունառում, այլ 

անասնաբուժական միջոցառումներ (բուժում, ախտահանում) 

2.2. Իրականացվում է կենդանիների հաշվառում, համարակալում    փաստաթղթային 

զննում 

«Անասնաբուժության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 2-րդ կետ 

 

2.3. Իրականացվում են կենդանիների անձնագրերի, կենդանիների 

հաշվառման և անասնաբուժական միջոցառումների 

գրանցամատյանների վարում 

   փաստաթղթային 

զննում 

«Անասնաբուժության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի      

1-ին մասի 2-րդ կետ, 20-րդ 

հոդվածի 2-րդ մաս 

 

2.4. Իրականացվում են կատարված հակաանասնահամաճարակային 

միջոցառումների, հայտնաբերված վարակիչ և ոչ վարակիչ 

հիվանդությունների վերաբերյալ տեղեկատվության և հաշվետվության 

տրամադրում լիազոր մարմնին 

   փաստաթղթային 

զննում 

«Անասնաբուժության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 3-րդ կետ 

 

2.5. Իրականացվում է գյուղատնտեսական կենդանիների 

նախասպանդային և հետսպանդային զննում 

 

   փաստաթղթային 

զննում 

«Անասնաբուժության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 4-րդ կետ 

 

2.6. Գրանցամատյաններում մուտքագրվում են համարակալված 

մթերատու կենդանու անհատական տվյալները, կենդանու շարժի, 

սպանդի, անկման, բուծման, հակաանասնահամաճարակային 

կանխարգելիչ միջոցառումների և այլ տվյալների վերաբերյալ 

անձնագրային տեղեկությունները 

   փաստաթղթային 

զննում 

«Անասնաբուժության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-

րդ մաս 

 

3. ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ       

3.1. Կառավարության սահմանած կարգով իրականացվում է մսի և 

կենդանիների սպանդից գոյացած մյուս մթերքների անասնաբուժա-

սանիտարական փորձաքննություն  

   փաստաթղթային 

զննում  

 ԼՂՀ կառավարության 

28.02.2005թ.  N 87 որոշում 

 

3.2. Կենդանիների սպանդից գոյացած մթերքի անասնաբուժասանիտա-

րական փորձաքննության իրականացումից հետո տրվում է 

եզրակացություն արտադրանքի հետագա օգտագործման վերաբերյալ 

   փաստաթղթային 

զննում   

ԼՂՀ կառավարության 

28.02.2005թ. N 87 որոշման N 1 

հավելված 8-րդ կետ 

 

3.3. Նույն օրը չվաճառված կենդանիների սպանդից գոյացած  մթերքը, որը 

չի պահվել սառնարանում, հաջորդ օրը ենթարկվում է կրկնակի 

անասնաբուժասանիտարական փարձաքննության 

   ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

28.02.2005թ. N 87 որոշման N 1 

հավելված 25-րդ կետ 

 

4. ԴՐՈՇՄԱԿՆՔՈՒՄ       

4.1. Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության արդյունքների 

հիման վրա կատարվում է դրոշմակնքում՝ հաստատելով մսի 

անասնաբուժասանիտարական պիտանիությունը 

   ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

27.03.2007թ. N 132 որոշման N 1 

հավելված  2-րդ կետ 

 

4.2. Առկա են մսի դրոշմակնքման համար օգտագործվող դրոշմակնիքներ, 

որոնք համապատասխանում են ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

պահանջներին 

   ակնադիտական 

զննում  

ԼՂՀ կառավարության 

27.03.2007թ. N 132 որոշում 

 

»: 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                                                                                    Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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Հավելված N 15     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի  N 773-Ն  որոշման 

 

 «Հավելված  N 15 

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության  

2015 թվականի մարտի 30-ի N 181-Ն որոշման 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 
ԹՈՒՆԱՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԻՐԱՑՆՈՂ        

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳՐԵՐ` 46.75.2, 47.76.2) 

_____ __________ 20  թ. 

 

 _______________________________         ____________________         ____________________________ 
      (ծառայության 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` ____________________________________________________________ 
(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն) 

______________________________________________      

               (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը) 

                                                                                                                         (ՀՎՀՀ) 

_____________________________________________                  _________________________________ 
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                                                (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

____________________________________________                   _________________________________                                                
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի                                                                              (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ.հասցեն)    

ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

____________________________________________                   _________ _______________________ 
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)                                             (հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն) 

Ստուգման հրամանի համարը` __________ ամսաթիվը ___________________________ 

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) __________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
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Վերահսկողական բնույթի հարցեր 

N Հարցերը Այո Ոչ Չ/Պ Ստուգման 
եղանակը 

Նորմատիվ ակտի համարը Մեկնաբա-
նություններ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ, 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
     

 

1.1. Ապահովվում են աշխատողների՝  Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

աշխատանքային անվտանգության պայմանները 

    

ԼՂՀ կառավարության 

26.04.2006թ. N 234 որոշման 

հավելվածի 6-րդ կետ 

 

1.2. Ապահովվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ թունաքիմիկատների և 

պարարտանյութերի վաճառքին ներկայացվող անվտանգության 

հիգիենիկ պահանջները 

    

ԼՂՀ կառավարության 

26.04.2006թ.  N 234 որոշման 

հավելվածի 7-րդ կետ  

 

2. ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱԿՆՇՈՒՄ       

2.1. Իրացվող չափածրարված պեստիցիդները և ագրոքիմիկատներն 

ունեն ԼՂՀ օրենսդրությամբ պահանջվող հայերեն մակնշում՝ 
   

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

«Բուսասանիտարիայի մասին»  

ԼՂՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին,   

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր 

Հ/Հ Հարցը Պատասխան 

1. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը),  անհատ ձեռնարկատիրոջ  անունը, 

ազգանունը, անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված) 

 

2. Պետական գրանցման (հաշվառման) տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

3. Պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականի 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 կապի այլ միջոցներ 

 

7. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության օբյեկտի 

տեսակները 

 

8. Տնտեսավարող սուբյեկտների և դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները 

(հեռախոսահամարը և կապի այլ միջոցներ) 

 

9. Տնտեսավարող սուբյեկտի առևտրի իրացման վայրի գործունեության օբյեկտի տեսակը  

10. Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)  

11. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  

12. Առևտրի իրացման վայրի` օբյեկտի մակերեսը  

13. Ներդրված որակի կառավարման համակարգը  

14. Աշխատողների թիվը  
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ըստ սահմանված ձևի և բովանդակության: Կշռափաթեթավոր-

ված ապրանքները վաճառելիս առկա են պիտակներ, որոնց վրա 

նշված են ապրանքի անվանումը, արտադրող ու 

մասնագիտացված կազմակերպությունների և վաճառողի 

անվանումները, մաքուր քաշը կամ ծավալը, գինը, ազդող նյութի 

խտությունը, վտանգավորության դասը, արտադրման 

ամսաթիվը, պիտանիության ժամկետը և թունավորման 

ժամանակ առաջին բուժօգնության մասին տեղեկություններ 

զննում 3-րդ, և 5-րդ մասեր, 

ԼՂՀ կառավարության 

26.04.2006թ.  N 234 որոշման 

հավելվածի 9-րդ կետ 

 

3. ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ, 
ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ 

     
 

3.1 Բուսասանիտարական նորմերին չհամապատասխանող 

պահեստներում ու շինություններում պեստիցիդներ և 

ագրոքիմիկատներ չեն պահպանվում 

   

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Բուսասանիտարիայի մասին»  

ԼՂՀ օրենքի  10-րդ հոդվածի  2-

րդ մասի 2-րդ կետ 

 

3.2. Չեն իրականացվում պահեստներում պեստիցիդների ու 

ագրոքիմիկատների և սննդամթերքի համատեղ պահպանում, 

փոխադրամիջոցներով դրանց միաժամանակյա փոխադրում 

   
ակնադիտական 

զննում 

«Բուսասանիտարիայի մասին»  

ԼՂՀ օրենքի   10-րդ հոդվածի  2-

րդ մասի 3-րդ կետ 

 

4. ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄ       

4.1. Չեն իրացվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 

օգտագործման համար թույլատրված պեստիցիդների և 

ագրոքիմիկատների անվանացանկում չընդգրկված, ինչպես նաև 

ընդգրկված, բայց ժամկետանց և անորակ պեստիցիդներ և 

ագրոքիմիկատներ 

   

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Բուսասանիտարիայի մասին»  

ԼՂՀ օրենքի  10-րդ հոդվածի  2-

րդ մասի 1-ին կետ 

 

 

4.2. Վաճառվում են միայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության նախարարության կողմից հաստատված՝ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գրանցված և 

օգտագործման համար թույլատրված բույսերի պաշտպանության 

քիմիական և կենսաբանական միջոցների անվանացանկում 

ընդգրկված թունաքիմիկատները 

   

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.04.2006թ.  N 234 որոշման 

հավելվածի 3-րդ կետ 

 

4.3. Խանութներում արտադրողի և մասնագիտացված կազմակեր-

պության, այդ թվում՝ վաճառողի կողմից իրականացվում է միայն 

կշռափաթեթավորված  թունաքիմիկատների և պարարտա-

նյութերի վաճառք 

   
ակնադիտական 

զննում 

ԼՂՀ կառավարության 

26.04.2006թ. N 234 որոշման 

հավելվածի 4-րդ կետ 

 

4.4. Չեն իրացվում անհայտ ծագում ունեցող սերմնանյութ և 

տնկանյութ    

ակնադիտական և 

փաստաթղթային 

զննում 

«Բուսասանիտարիայի մասին»  

ԼՂՀ օրենքի  10-րդ հոդվածի  2-

րդ մասի 1-ին կետ 

 

                                                                                                                         »: 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                                                                                          Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 



176 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

2 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 774-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 944-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվա-

կանի դեկտեմբերի 27-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության 

որակավորումների ազգային շրջանակը հաստատելու մասին» N 944-Ն 

որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշման վերնագրից հանել «ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ» բառը. 

2) որոշման 1-ին կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ. 

«1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության որակավորումնե-

րի ազգային շրջանակը՝ համաձայն հավելվածի:». 

3) որոշման հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն 

հավելվածի:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

Հավելված     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի N 774-Ն որոշման 

 

«Հավելված 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

 կառավարության 2012 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի N 944-Ն որոշման 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ 
Մ

Ա
Կ

Ա
Ր

-

Դ
Ա

Կ
 ՈՐԱԿԱՎՈ-

ՐՈՒՄ 

 

ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԱՍՏԻՃԱՆ/ 

ԾՐԱԳԻՐ 

Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ր Ի Չ Ն Ե Ր 

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

(ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱ) 

1-ին ՏԱՐՐԱԿԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ՎԿԱՅԱԿԱՆ 

 

  

Միջնակարգ 

կրթության 1-

ին աստիճան՝ 

տարրական 

կրթություն  

 

Տևողությունը`  

4 տարի  

 

 

 

● Տարրական գիտելիքներ, որոնք 

անհրաժեշտ են մայրենի լեզվով 

գրելու, կարդալու, խոսելու և 

թվաբանական գործողություններ 

կատարելու համար: 

 

● Տարրական գիտելիքներ բնության, 

հասարակության, արվեստի և հայ 

ժողովրդի պատմության վերաբերյալ:  

 

● Օտար լեզվով սահմանափակ բա-

ռապաշարի և արտահայտություն-

ների իմացություն՝ իր անձը և պարզ 

առօրյա իրադրությունները 

նկարագրելու համար: 

Տարրական հմտություններ, որոնք 

անհրաժեշտ են պարզ առաջադրանք-

ներ և գործողություններ կատարելու 

համար՝ անհրաժեշտության դեպքում 

կիրառելով պարզագույն կանոններ, 

գործիքներ, չափիչ ու այլ սարքեր և 

տեղեկատվական և հաղորդակցա-

կան տեխնոլոգիաներ (այսուհետ` 

ՏՀՏ): 

 

● Գործել և սովորել անմիջական 

վերահսկողության ներքո՝ ծանոթ ու 

հստակ սահմանված պայմաններում, 

և ներկայացնել կատարած 

աշխատանքը: 

 

 

 

2-րդ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ՎԿԱՅԱԿԱՆ 

 

 

Միջնակարգ 

կրթության 2-

րդ աստիճան՝ 

միջին դպրոց  

 

Տևողությունը`  

5 տարի 

 

Բազային գիտելիքներ մայրենի ու 

օտար լեզուներից, ՏՀՏ-ից, մաթեմա-

տիկայից, ինչպես նաև բնագիտական, 

հասարակագիտական, արվեստի, 

սպորտի, անվտանգ կենսագործունե-

ության բնագավառների առարկանե-

րից՝ հետագա ուսումնառության կամ 

մասնագիտական պատրաստվածու-

թյուն չպահանջող աշխատանք 

կատարելու համար: 

Իմացական, ճանաչողական, հաղոր-

դակցման և գործնական բնույթի 

որոշակի հմտություններ, որոնք 

նպատակաուղղված են`  

1) հանձնարարված առաջադրանքների 

կատարմանը և առօրյա խնդիրների 

լուծմանը՝ պարզ կանոնների, մեթոդնե-

րի գործիքների և սարքերի կիրառման 

միջոցով, 

2) անհրաժեշտ տեղեկատվության 

որոնմանը, հավաքագրմանը և պահ-

պանմանը՝ անհրաժեշտության 

● Գործել և սովորել վերահսկողու-

թյան ներքո՝ ծանոթ և հստակ սահ-

մանված պայմաններում, որոշ աստի-

ճանի ինքնուրույնության և պատաս-

խանատվության դրսևորմամբ: 

 

● Հասկանալ բնության, հասարակա-

կան և առօրյա կյանքի տարբեր 

երևույթները և կատարել դատողու-

թյուններ դրանց վերաբերյալ:  

 

● Տիրապետել հասարակական 
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դեպքում կիրառելով ՏՀՏ, 

3) օտար լեզվով ամենօրյա կիրառու-

թյուն ունեցող արտահայտություննե-

րի ընկալմանը և գործածությանը:  

 

 

համակեցության կանոններին և 

դրսևորել քաղաքացիական 

գիտակցության տարրեր: 

 

● Դրսևորել ազգային և համամարդ-

կային մշակութային արժեքների 

ընդհանուր իմացություն: 

3-րդ ԱՐՀԵՍՏԱՎՈՐ 

(Հիմնական 

կրթությամբ) 

 

(Վարպետային 

ուսուցման 

որակավորման 

վկայական) 

Նախնական 

մասնագիտա-

կան (արհես-

տագործական) 

կրթական 

ծրագիր 

 

Տևողությունը`  

6 ամսից 1 

տարի 

 

● Բազային գիտելիքներ մայրենի ու 

օտար լեզուներից, ՏՀՏ-ից, մաթեմա-

տիկայից, ինչպես նաև հասարակա-

գիտական, բնագիտական, արվեստի, 

սպորտի, անվտանգ կենսագործունե-

ության բնագավառների առարկանե-

րից՝ որոշակի ոլորտում պարզ 

աշխատանք կատարելու կամ 

հետագա ուսումնառության համար: 

 

● Ընդհանուր հասկացությունների, 

սկզբունքների և մեթոդների իմացու-

թյուն, որոնք բավարար են պարզ 

մասնագիտական գործունեություն 

իրականացնելու համար: 

 

● Իմացական, ճանաչողական, հաղոր-

դակցման և գործնական բնույթի բա-

զային հմտություններ, որոնք անհրա-

ժեշտ են`  

1) որոշակի մասնագիտական խնդիր-

ների լուծման և առաջադրանքների 

կատարման համար՝ համապատաս-

խան կանոնների, մեթոդների, սարքե-

րի և գործիքների ընտրության ու 

կիրառման միջոցով, 

2) անհրաժեշտ տեղեկատվության 

հավաքագրման և օգտագործման 

համար՝ անհրաժեշտության դեպքում 

կիրառելով ՏՀՏ, 

3) օտար լեզվով ամենօրյա կիրառու-

թյուն ունեցող արտահայտություննե-

րի գործածության համար: 

 

● Ուսումնառության արդյունքում ձեռք 

բերած գիտելիքները և իմացությունն 

աշխատանքում կիրառելու պարզ 

մասնագիտական հմտություններ: 

● Աշխատանքի և ուսումնառության 

ընթացքում ցուցաբերել ինքնուրույնու-

թյուն և ստանձնել առաջադրանքների 

կատարման արդյունքների հանդեպ 

անձնական պատասխանատվություն: 

 

● Հարմարեցնել սեփական վարքա-

գիծը խնդիրների լուծման ընթացքում 

ի հայտ եկող հանգամանքներին: 

 

● Բացատրել ու կատարել եզրահան-

գումներ բնության, հասարակության և 

առօրյա կյանքի տարբեր երևույթների 

ու օրինաչափությունների վերաբերյալ:  

 

● Տիրապետել հասարակական 

համակեցության կանոններին և 

դրսևորել քաղաքացիական 

գիտակցություն: 

 

● Կարևորել ազգային և համամարդ-

կային մշակութային արժեքները: 

4-րդ 1. ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ԱՏԵՍՏԱՏ 

 

 

 

 

 

2.ԱՐՀԵՍՏԱՎՈՐ 

(Միջնակարգ 

կրթությամբ) 

 

 

(Արհեստագոր-

Միջնակարգ 

կրթության 3-րդ 

աստիճան՝ 

ավագ դպրոց 

 

Տևողությունը`  

3 տարի  

 

 

 

Նախնական 

մասնագիտա-

կան (արհես-

տագործական) 

● Փաստական և տեսական հիմնարար 

գիտելիքներ միջնակարգ կրթության 

բոլոր բնագավառներից՝ հետագա 

աշխատանքի կամ ուսումնառության 

համատեքստում: 

 

● Աշխատանքի բնագավառին  առնչ-

վող ընդհանուր հասկացությունների, 

սկզբունքների և մեթոդների իմացու-

թյուն, որոնք պահանջվում են հետա-

գա մասնագիտական գործունեու-

թյուն իրականացնելու համար: 

 

● Տարաբնույթ իմացական, ճանաչո-

ղական, հաղորդակցման և գործնա-

կան հմտություններ, որոնք անհրա-

ժեշտ են. 

1) աշխատանքի կամ հետագա ուսում-

նառության որևէ բնագավառում կոնկ-

րետ խնդիրներ լուծելու, առաջա-

դրանքներ և ուսումնասիրություններ 

կատարելու, ինչպես նաև գործածված 

մեթոդներն ու ձեռք բերված արդյունք-

ները վերլուծելու և ամփոփելու 

համար. 

2) տեղեկատվության հավաքագրման, 

համադրման դասակարգման, և 

● Ինքնուրույն կազմակերպել և 

կառավարել սեփական աշխատան-

քային կամ ուսումնառության գոր-

ծընթացները՝ կանխատեսելի, բայց 

փոփոխունակ միջավայրում և 

ստանձնել դրանց գնահատման ու 

բարելավման որոշ պատասխանա-

տվություն: 

 

● Հստակ ուղղորդման ներքո բացա-

հայտել սեփական կրթական 

պահանջմունքները` ուսումնառու-

թյունը շարունակելու համար: 
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ծական 

կրթության 

դիպլոմ) 

 

կրթական 

ծրագիր 

 

Տևողությունը`  

1-ից 3 տարի 

 

օգտագործման համար՝ կիրառելով 

ՏՀՏ. 

3) օտար լեզուներով գրավոր և 

բանավոր հաղորդակցվելու համար: 

 

● Ուսումնառության արդյունքում 

ձեռք բերած գիտելիքները և իմա-

ցությունը աշխատանքում կիրառելու 

մասնագիտական հմտություններ: 

 

● Կազմակերպել այլ անձանց առօրյա 

գործողությունները: 

 

● Կատարել բնության, հասարակու-

թյան և առօրյա կյանքի տարաբնույթ 

երևույթների վերլուծություններ՝ 

կիրառելով հիմնավորման և 

ապացուցման մեթոդներ:  

 

● Պահպանել հասարակական 

համակեցության կանոնները և 

դրսևորել քաղաքացիական 

գիտակցությամբ վարքագիծ:  

 

● Արժևորել և գնահատել ազգային և 

համամարդկային արժեքները: 

5-րդ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 

 

 

(Միջին 

մասնագիտա-

կան կրթության 

դիպլոմ) 

 

Միջին մասնա-

գիտական 

կրթական 

ծրագիր 

 

Տևողությունը` 

2-ից 5 տարի 

 

 

● Հիմնարար և համակողմանի փաս-

տական, տեսական և մասնագիտաց-

ված գիտելիքներ՝ աշխատանքի կամ 

ուսումնառության ոլորտից: 

 

● Մասնագիտության հիմնարար 

հասկացությունների, տեսությունների 

և մեթոդների իմացություն: 

● Բազմակողմանի և համապարփակ 

իմացական, ճանաչողական, վերլու-

ծական և գործնական հմտություններ, 

որոնք անհրաժեշտ են. 

1) տարաբնույթ, այդ թվում` մասնա-

գիտական խնդիրները բացահայտե-

լու համար. 

2) առաջացած խնդիրների վերաբեր-

յալ դատողություններ կատարելու և 

լուծումներ առաջադրելու համար` 

ցուցաբերելով ստեղծագործական 

մոտեցում: 

 

● Հաղորդակցման և ՏՀՏ հմտություն-

ներ, որոնք անհրաժեշտ են. 

1) մասնագիտությանն առնչվող տե-

ղեկատվությունը, գաղափարները, 

հասկացությունները, խնդիրներն ու 

դրանց լուծումները բացատրելու և 

հանրության նեղ շրջանակներում 

ներկայացնելու համար. 

2) մասնագիտական ոլորտում աշխա-

տանքը դյուրացնելու և արագացնելու 

համար. 

3) մասնագիտությանն առնչվող քանա-

կական և որակական տվյալները հա-

վաքագրելու, մշակելու և վերլուծելու 

● Որոշ չափով կառավարել և վերա-

հսկել աշխատանքային կամ ուսում-

նառության գործընթացներ՝ անկան-

խատեսելի ու փոփոխունակ միջա-

վայրում, ստանձնել սեփական ու այլ 

անձանց գործողություններին հետևե-

լու և դրանք բարելավելու պատաս-

խանատվություն: 

 

● Բացահայտել սեփական կրթական 

պահանջմունքները և կայացնել 

որոշում հետագա ուսումնառության 

վերաբերյալ:  

 

● Պահպանել հասարակական հա-

մակեցության կանոնները, կենսական 

տարբեր իրավիճակներում դրսևորել 

քաղաքացիական գիտակցությամբ 

վարքագիծ, ինչպես նաև 

իրականացնել որոշակի վերահսկո-

ղություն թիմում այդ կանոնների 

պահպանման նկատմամբ: 

 

● Կիրառել ազգային և համամարդ-

կային արժեքները առօրյա հարաբե-

րություններում: 
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համար: 

Մ
Ա

Կ
Ա

Ր
Դ

Ա
Կ

 

 

ՈՐԱԿԱՎՈ-

ՐՈՒՄ 

 

 

 

 

 

ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԾՐԱԳԻՐ 

 

 

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ 

 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՐՈՂՈՒՆԱ-

ԿՈՒԹՅՈՒՆ 

(ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱ) 

Գիտելիքի կիրառման 

հմտություններ 

Հաղորդակցման, տեղեկա-

տվական հաղորդակցական 

տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) և 

տվյալների հետ աշխատելու 

հմտություններ 

Ընդհանրական 

իմացական 

հմտություններ 

Ինքնուրույնություն 

և պատասխանա-

տվություն  

6-րդ ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

 

(Բակալավրի 

դիպլոմ) 

 

Բակալավրի 

կրթական 

ծրագիր 

 

Տևողությունը` 

առնվազն  

3 տարի 

 

(Կրեդիտների 

փոխանցման 

և կուտակման 

համակարգ, 

այսուհետ` 

ԿՓԿՀ) 

 

(180-240 

ԿՓԿՀ) 

 

Մասնագիտական 

աշխատանքի կամ 

ուսումնառության 

ոլորտի արդի և 

հիմնարար հասկա-

ցությունների, տե-

սությունների ու 

մեթոդների իմացու-

թյուն և առաջադեմ 

գիտելիքներ:  

Հմտություններ,  որոնք 

ցուցաբերում են նորա-

րարական ու առաջա-

դեմ մոտեցումներ  և 

անհրաժեշտ են ձեռք 

բերած գիտելիքը և իմա-

ցությունը մասնագի-

տական աշխատանքի 

կամ ուսումնառության 

ընթացքում ծագած 

անկանխատեսելի 

խնդիրները լուծելիս: 

 

 

● Տվյալ ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվությունը, փաս-

տարկները, գաղափարները, 

խնդիրները և դրանց լուծում-

ները մասնագիտական և ոչ 

մասնագիտական հանրու-

թյանը ներկայացնելու և 

բացատրելու հմտություններֈ 

 

● Մասնագիտական ոլոր-

տում խնդիրներ լուծելու և 

աշխատանքը դյուրացնելու 

համար ՏՀՏ-ներ կիրառելու 

հմտություններ: 

 

● Մասնագիտական ոլորտին 

առնչվող քանակական և 

որակական տվյալներ հավա-

քագրելու, մշակելու, վերլու-

ծելու և մեկնաբանելու 

հմտություններ` հիմնավոր-

ված դատողություններ 

անելու համար: 

 

 

 ● Վերլուծելու և 

եզրահանգում-

ներ կատարելու 

հմտություններ՝ 

դրսևորելով 

քննադատական 

մտածողություն:  

 

● Հմտություններ, 

որոնք պահան-

ջում են ստեղծա-

գործական մոտե-

ցում ոլորտի 

մասնագիտական 

խնդիրները բա-

ցահայտելիս և 

տարբեր լուծում-

ներ առաջադրե-

լիս:  

 ● Ծավալել լիարժեք 

մասնագիտական 

գործունեություն: 

 

 ● Կառավարել մաս-

նագիտական գոր-

ծառույթներ ու ծրա-

գրեր անկանխատե-

սելի աշխատանքա-

յին կամ ուսումնա-

կան միջավայրում, 

ստանձնել պատաս-

խանատվություն 

առանձին անհատ-

ների կամ թիմի 

մասնագիտական 

զարգացման համար: 

 

 ● Որոշել հետագա 

ուսումնառության 

կամ աշխատանքի 

ուղիները՝ ելնելով 

սեփական պահանջ-

մունքներից: 

 

● Գիտակցել անձնա-

կան պատասխանա-

տվությունը ազգի և 

պետության հանդեպ, 

հետամուտ լինել 

ժողովրդավարական 

սկզբունքերի իրա-
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գործմանը, ազգային 

և համամարդկային 

արժեքների տարած-

մանը:  

7-րդ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ 

(Մագիստրոսի 

դիպլոմ) 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԻՊԼՈՄԱ-

ՎՈՐՎԱԾ 

ՄԱՍՆԱԳԵՏ 

(Դիպլոմավոր-

ված մասնա-

գետի դիպլոմ) 

 

Մագիստրոսի 

կրթական 

ծրագիր 

 

Տևողությունը` 

առնվազն 1 

տարի 

 

(60-120 ԿՓԿՀ) 

 

Դիպլոմավոր-

ված մասնա-

գետի կրթա-

կան ծրագիր 

 

Տևողությունը` 

առնվազն 5 

տարի 

 

● Խորը մասնագի-

տացված գիտելիք-

ներ՝ այդ թվում տվ-

յալ ոլորտի վերջին 

ձեռքբերումների 

վերաբերյալ, որոնք 

կիրառվում են 

ուսումնառության, 

հետազոտության և 

աշխատանքի 

ընթացքումֈ 

 

● Տվյալ մասնագի-

տական բնագավա-

ռի և միջմասնագի-

տական ոլորտների 

տեսությունների, 

առաջավոր սկզ-

բունքների ու մե-

թոդների իմացու-

թյուն: 

 

 

Առանցքային մասնա-

գիտական հմտություն-

ներ, որոնք անհրաժեշտ 

են. 

● հետազոտական ու 

նորարական գործու-

նեություն իրականաց-

նելիս՝ տարբեր ոլորտ-

ների գիտելիքը համակ-

ցելու և նոր գիտելիք 

ստեղծելու համար, 

● նոր և անծանոթ 

իրադրություններում 

տեսական ու գործնա-

կան խնդիրներ լուծելու 

համար: 

 

 ● Մասնագիտական և ոչ 

մասնագիտական լայն հան-

րությանն իր եզրահանգում-

ները, համապատասխան 

հիմնավորումները և հետա-

զոտության արդյունքները 

հստակ ու համակարգված 

ներկայացնելու և բացատրե-

լու հմտություններ: 

 

 ● Մասնագիտական և/կամ 

միջմասնագիտական ոլորտ-

ներում բարդ խնդիրներ լու-

ծելիս և հետազոտություններ 

կատարելիս ՏՀՏ-ները վարժ 

կիրառելու հմտություններ: 

 

 ● Հմտություններ, որոնք ան-

հրաժեշտ են  մասնագիտա-

կան և/կամ միջմասնագիտա-

կան ոլորտներին առնչվող 

քանակական ու որակական 

տվյալները խորը վերլուծելու 

և գնահատելու համար՝ ոչ 

ամբողջական կամ սահմա-

նափակ տեղեկատվության 

պայմաններում եզրահան-

գումներ անելու  և որոշում-

ներ կայացնելու նպատակով: 

 

 

Հմտություններ, 

որոնք անհրա-

ժեշտ են մասնա-

գիտական ոլոր-

տի հիմնախնդիր-

ները հետազոտե-

լու,  արդիական 

գաղափարներ ու 

մոտեցումներ 

առաջադրելու, 

ինչպես նաև 

ոլորտի գիտելիքի 

և պրակտիկայի 

ընդլայնմանը 

միտված նորա-

րարական ու 

ստեղծագործա-

կան լուծումներ 

առաջարկելու 

համար: 

 ● Մասնագիտական 

կամ ուսումնառու-

թյան ոլորտում ծա-

վալել գործունեու-

թյուն, որը պահան-

ջում է բարդ և անծա-

նոթ աշխատանքային 

իրադրությունների 

կառավարման ու 

վերափոխման 

ռազմավարական 

նոր մոտեցումներ: 

 

 ● Նպաստել մասնա-

գիտական գիտելիքի 

զարգացմանը: 

 

 ● Ստանձնել թիմի 

ռազմավարական 

նպատակների իրա-

գործումը վերահս-

կելու պատասխա-

նատվություն: 

 

● Գնահատել իր շա-

րունակական կրթու-

թյան ու մասնագի-

տական զարգացման 

կարիքները՝ արդի 

տեխնոլոգիական 

զարգացումների հա-

մատեքստում, ունակ 

լինել շարունակելու 

ուսումնառությունը 

արագ փոփոխվող 

միջավայրերում: 

 

● Նպաստել քաղա-

քացիական հասա-
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րակության զարգաց-

մանը:  

 

● Գործել` զուգակցե-

լով հայոց ազգային 

արժեհամակարգն ու 

պատմամշակութա-

յին փորձը համա-

մարդկային արժեք-

ների հետ: 

8-րդ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ-

ՆԵՐԻ 

ԹԵԿՆԱԾՈՒ 

 

(Գիտություն-

ների թեկնածուի 

վկայական) 

 

Հետբուհական 

մասնագիտա-

կան կրթական 

ծրագիր  

 

Տևողությունը` 

առնվազն 3 

տարի  

  

(180 ԿՓԿՀ) 

 

● Առավել առաջա-

դեմ (առաջանցիկ) 

գիտելիքներ մաս-

նագիտական բնա-

գավառից և միջ-

մասնագիտական 

ոլորտներից, որոնք 

կիրառվում են 

ուսումնառության, 

գիտական հետա-

զոտությունների և 

աշխատանքի 

ընթացքում: 

 

●Մասնագիտական 

բնագավառի և միջ-

մասնագիտական 

ոլորտների նորա-

գույն տեսություն-

ների, մոտեցումնե-

րի, վարկածների և 

գիտահետազո-

տական մեթոդների 

համընդգրկուն և 

խոր իմացություն: 

 

 

Առաջադեմ մասնագի-

տական հմտություն-

ներ` ներառյալ սինթեզ 

և գնահատում, որոնք 

անհրաժեշտ են. 

● ձեռք բերած գիտելիքը 

և բնագավառի հայեցա-

կարգային սկզբունքնե-

րի և մեթոդների իմա-

ցությունը բարդ տեսա-

կան ու գործնական 

խնդիրներ լուծելիս, 

 ● նորարարական գի-

տական հետազոտու-

թյուններ պլանավորե-

լիս և իրականացնելիս: 

 

 ● Տեսական ու գործնական, 

բարդ և համալիր խնդիրներ, 

հետազոտության արդյունք-

ներ գիտական շրջանակնե-

րին և լայն հանրությանը 

ներկայացնելու և դրանք 

մեկնաբանելու զարգացած 

հմտություններ: 

 

● Գիտական հետազոտու-

թյուն կատարելիս և նոր գի-

տելիք ստեղծելիս ՏՀՏ-ները 

համակողմանի կիրառելու 

հմտություններ: 

 

 ● Փոխկապակցված տար-

բեր ոլորտներից ստացած 

մեծածավալ քանակական 

ու որակական տվյալները 

գնահատելու և օգտագործե-

լու հմտություններ՝ բարդ և 

համալիր գաղափարներ 

առաջադրելու և նոր գիտե-

լիք ստեղծելու համար: 

 

 

Հմտություններ, 

որոնք անհրա-

ժեշտ են.  

1) բարդ և վերա-

ցական գաղա-

փարներ առա-

ջադրելու, 

2) առկա տեղե-

կատվությունն ու 

հիմնախնդիրնե-

րը ներկայացնե-

լու և դրանց վե-

րաբերյալ նոր և 

ինքնատիպ մեկ-

նաբանություն-

ներ անելու հա-

մար՝ հիմնվելով 

գիտական հետա-

զոտության ար-

դյունքների վրա: 

 

● Հմտություններ, 

որոնք անհրա-

ժեշտ են.  

1) ինքնատիպ 

հետազոտություն 

պլանավորելու և 

իրականացնելու 

համար,  

2) այնպիսի ար-

դյունքներ ստա-

նալու համար, 

որոնք, հանդիսա-

 ● Գիտակրթական 

և մասնագիտական 

առաջատար ոլորտ-

ներում նախաձեռ-

նել և ղեկավարել 

համալիր նորարա-

րական գործընթաց-

ներ՝ դրսևորելով 

գիտական և մաս-

նագիտական բարե-

խղճություն, անկա-

խություն ու ինքնու-

րույնություն:  

 

● Ղեկավարել 

հետազոտական 

կամ 

մասնագիտական 

թիմ՝ դրսևորելով 

բավարար ազդեցու-

թյուն և հանձնառու-

թյան պատրաստա-

կամու թյուն: 

 

● Գործել ի նպաստ 

ազգի և պետության 

հարատև զարգաց-

ման՝ պահպանելով 

ու պաշտպանելով 

ազգային և համա-

մարդկային արժեք-

ները: 
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նալով ներդրում 

գիտության 

և/կամ մասնագի-

տական գործու-

նեության ոլոր-

տում, տպագր-

վում են ազգային 

և միջազգային 

գրախոսվող 

հրատարակու-

թյուններում, 

3) հետազոտու-

թյան արդյունք-

ները տեսության 

վերածելու 

համար: 

 

 
 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                                                                                             Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

2 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 775-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՎԵՐԱՊԱՀՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 29-Ի N 40 

ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Հանրակրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 17-րդ հոդվածի 5-րդ մասին և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածին համապատասխան՝ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Սահմանել տնային ուսուցման իրավունք վերապահող հիվանդություն-

ների ցանկը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կա-

ռավարության 2008 թվականի հունվարի 29-ի «Կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող անձանց տնային ուսուցման իրավունք 

վերապահող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 40 որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:  

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի դեկտեմբերի 2-ի N 775-Ն որոշման 

 

Ց Ա Ն Կ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ 

ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՎԵՐԱՊԱՀՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
 

(կոդեր՝ ըստ հիվանդությունների և առողջության հետ կապված 

խնդիրների վիճակագրական դասակարգչի) 
 

1. Տնային ուսուցման իրավունք վերապահող հիվանդություններն են՝ 

1) հոգեկան խանգարումներ, վարքի խանգարումներ՝ 

ա. հետէնցեֆալիտային համախտանիշ (F 07.1), 

բ. հետկոնտուզիոնային համախտանիշ (F 07.2), 

գ. շիզոֆրենիա, շիզոտիպային վիճակ և զառանցանքային խանգարումներ (F20-F29),  

դ. տրամադրության աֆեկտիվ խանգարումներ (F30-F39), 

ե. նևրոտիկ, սթրեսով պայմանավորված և սոմատոֆորմ խանգարումներ (F40–F48), 

զ. վարքային համախտանիշներ՝ պայմանավորված ֆիզիոլոգիական  խանգարում-

ներով և ֆիզիկական գործոններով (F50-F59), 

է. մտավոր հետամնացություն՝ խնամք և բուժում պահանջող վարքի զգալի 

խանգարումներով (F70.1-F71.1) (F70.8–F71.8),  

ը. մտավոր հետամնացություն (F72-F79), 

թ. հոգեբանական զարգացման խանգարումներ (F80–F89), 

ժ. սովորաբար մանկական և դեռահասության տարիքում սկսվող հուզական և 

վարքի խանգարումներ (F90-F98), 

ժա. հոգեկան խանգարումներ՝ առանց լրացուցիչ ճշտումների (F99). 

2) նյարդային համակարգի հիվանդություններ՝ 

ա. սիստեմային ատրոֆիաներ՝ գերազանցապես կենտրոնական նյարդային 

համակարգի ախտահարմամբ (G10-G13), 

բ. արտաբրգային և այլ շարժողական խանգարումներ (G20-G26), 

գ. նյարդային համակարգի այլ կազմափոխական հիվանդություններ (G31.0, G31.8, 

G31.9, G32, բացառությամբ G31.1-ի), 

դ. կենտրոնական նյարդային համակարգի ապամիելինացնող հիվանդություններ 

(G35–G37), 

ե. էպիլեպսիա (G40)՝ հաճախակի ցերեկային ցնցումային նոպաներով, որոնք չեն 

ենթարկվում հակաէպիլեպտիկ դեղորայքային բուժման, 

զ. նյարդամկանային սինապսի հիվանդություններ, աոաջընթաց (պրոգրեսիվող) 

մկանային դիստրոֆիաներ) և այլ միոպաթիաներ (G70, G71, G72), 

է. մանկական ուղեղային պարալիզ և այլ պարալիտիկ համախտանիշներից՝ 

սպաստիկ կվադրիպարեզը (G80.0, G82) և դիսկինետիկ ձևը (G80.3), 

ը. ողնուղեղի ախտահարումներ (բորբոքային) (G04-G06). 

3) բնածին շեղումներ (զարգացման արատներ, դեֆորմացիաներ և քրոմոսոմային 

խանգարումներ)՝ 

ա. ողնուղեղային ճողվածք (Q05)՝ բացառությամբ ողնաշարի փակ ճեղքվածքի 

(Q76),  

բ. ողնաշարի և ողնուղեղի բնածին այլ անկանոնություններ (Q06),  

գ. նյարդային համակարգի բնածին այլ անոմալիաներ (Q07), 

դ. ոսկրամկանային համակարգի բնածին անկանոնություններ, զարգացման արատ-

ներ և ձևափոխումներ (Q65-Q79). 

4) այլ օրգան-համակարգերի խանգարումներ՝ 

ա. ռևմատիզմ՝ ակտիվ փուլում՝ շարունակական ռեցիդիվող ընթացքով (I 00-I 01), 

բ. պանկարդիտ (I 51.8,I 05.8), 

գ. սրտի բնածին արատներ՝ սուբկոմպենսացիայի և դեկոմպենսացիայի փուլում 

(Q20-Q24), 

դ. քրոնիկ թոքաբորբ՝ տարածուն պրոցեսի և արտահայտված ինտոքսիկացիայի 

առկայության դեպքում (J84.1), 

ե. հաճախակի ծանր նոպաներով կամ երկարատև ասթմատիկ վիճակով ընթացող 

բրոնխիալ ասթմա (J46), 
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զ. նեֆրոտիկ համախտանիշով քրոնիկ երիկամային անբավարարությամբ 

ուղեկցվող քրոնիկ նեֆրիտ (N 03, N 05, N 08, N 13, N 18-N 19), 

է. մուկովիսցիդոզի ծանր ձևեր (E84.9), 

ը. քրոնիկ հեպատիտ և ասցիտի երևույթներով ընթացող լյարդի ցիրոզ (K74.6), 

թ. տարբեր օրգանների չարորակ նորագոյացություններ (C00-C99), 

ժ. արյան մակարդելիության խանգարում՝ տեղաշարժման դժվարության առկայու-

թյան դեպքերում (հեմոֆիլիայի ծանր ձև) (D66-D68), 

ժա. շնչական օրգանների տուբերկուլյոզ, ծանր ձև, բացիլակրության (վարակելի) 

շրջանում, արտահայտված թոք-սրտային անբավարարությամբ (A 15), 

ժբ. հետայրվածքային ծանր վիճակներ՝ ռեաբիլիտացիայի շրջանում հատկապես 

այլանդակող ձևախեղումների առկայության դեպքում կամ շարժողական ֆունկցիայի 

խիստ արտահայտված խանգարումով կամ հոդերի խիստ արտահայտված 

սահմանափակումներով ուղեկցվող վիճակների ժամանակ (T20–T32), 

ժգ. վնասվածքներ և հիվանդություններ, որոնց հանգեցնում են տեղաշարժման սահ-

մանափակման, կամ տնային պայմաններում խնամքի, կամ մեկուսացման կազմա-

կերպման անհրաժեշտության՝ հիվանդության սկզբից 22 և ավելի օր տևողությամբֈ 

2. Տնային ուսուցման իրավունք վերապահելիս հիմք են ընդունվում առողջապահու-

թյան համաշխարհային կազմակերպության ֆունկցիաների միջազգային դասակարգ-

ման սկզբունքները: Մասնավորապես, բացի սույն հավելվածի 1-ին կետում սահման-

ված հիվանդությունների, տնային ուսուցման իրավունք են վերապահում նաև համա-

պատասխան բժիշկ-մասնագետների եզրակացությամբ հաստատված այն հիվանդու-

թյունների (այդ թվում՝ վիճակները կամ խանգարումները) առկայությունը, որոնք դրսև-

որվում են ծանրության և ախտահարման տարածվածության տարբեր աստիճաններով 

և ուղեկցվում գործունեության և մասնակցության ծանր և խորը խանգարումներով՝ 

1) անձի շարժունակության (ինքնուրույն տեղաշարժում, դիրքի երկարատև պահ-

պանում կամ ինքնասպասարկում) արտահայտված սահմանափակումը. 

2) սոցիալական հարմարվածության (ադապտացիա) արտահայտված խանգա-

րումը. 

3) իր անձի կամ շրջապատի նկատմամբ վտանգավոր վարքագծի (ագրեսիվ, 

ավերիչ, փսիխոպաթոնման, ինքնավնասման, սուիցիդալ) առկայությունը. 

4) կենսական ֆունկցիաների երկարատև արտահայտված խանգարումները, այդ 

թվում՝ շնչական, սիրտ-անոթային, կոնքի օրգանների գործառնության, մաշկի (օրինակ՝ 

պառկելախոցեր, սնուցման այլ խանգարումներ). 

5) իմունիտետի խորն ընկճում, որը պահանջում է երկարատև մեկուսացում 

(վարակներից խուսափելու նպատակով)ֈ 

3. Սույն ցանկի 1-ին և 2-րդ կետերում նշված հիվանդությունների դեպքում տնային 

ուսուցման տևողությունը սահմանվում է անհատական, ելնելով՝ 

1) երեխայի բուժման առաջընթացից և վիճակից՝ հիմք ընդունելով համապատաս-

խան բժիշկ-մասնագետի կողմից տրված բժշկական եզրակացությունը. 

2) ներառական կրթություն ստանալու ֆիզիկական մատչելիությունիցֈ 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                 Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

2 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 776-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 907-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ 

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 73-րդ հոդվածին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության  կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Սեզոնային 

զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն 

աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին»  N 907-Ն որոշումը: 
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից: 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

2 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 777-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2-Ի N 712-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության  կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվա-

կանի նոյեմբերի 2-ի «Ընտանիքների կարիքավորության գնահատման 

«Արցախ» համակարգը ներդնելու մասին» N 712-Ն որոշման 1-ին կետում 

«2016» թիվը փոխարինել «2017» թվով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

2 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 778-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 889-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՀՈՒՆԻՍԻ 8-Ի N 353-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության  կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի  դեկտեմբերի 23-ի «Ֆինանսավարկային կազմակերպությունների 

կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անժամկետ զինվորական 

հաշմանդամություն ունեցող երկրորդ և երրորդ խմբի հաշմանդամներին, 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ 

ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայող-

ների զավակներին, փախստականներին և բազմազավակ, միածնող 

ընտանիքներին հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարաններ, բնակելի տներ 

գնելու կամ բնակելի տներ կառուցելու և (կամ) վերանորոգելու նպատակով 

պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին» N 889-Ն 

որոշմամբ հաստատված հավելվածի 15-րդ կետում «վերաֆինանսավորման 

տոկոսադրույքի» բառերը փոխարինել «բանկային տոկոսի հաշվարկային 

դրույքի» բառերով: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի  հունիսի 8-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղական 

կամ քաղաքային՝ բացառությամբ Ստեփանակերտ և Շուշի քաղաքների, 

բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին բնակելի 

տներ կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական 

աջակցություն տրամադրելու մասին» N 353-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 

հավելվածի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետում «ամուսիններից կազմված ընտանիք» 

բառերից հետո լրացնել «կամ 18-40 (ներառյալ) տարեկան Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղական կամ քաղաքային՝ բացառությամբ 

Ստեփանակերտ և Շուշի քաղաքների, բնակավայրում վերջին հինգ տարիների 

ընթացքում մշտապես (փաստացի) բնակվող ամուսիններից մեկը» բառերը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

2 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 779-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 897-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 26-Ի N 249, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 1-Ի  

N 259 ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 1-Ի N 260 ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ 

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Համաձայն «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի «ժա», «ժբ» կետերի և ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ և 73-րդ հոդվածներով՝ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 28-ի «Պետական գրանցման ենթակա տրանսպորտային միջոցների 

տեսակների ցանկը, տրանսպորտային միջոցների պետական հաշվառման կարգը, 

պետական գրանցման և պետական հաշվառման համար պարտադիր 

ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկերը, տրանսպորտային միջոցի 

սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականի, պետական 

հաշվառման ազգային ու միջազգային վկայագրերի և «Ժամանակավոր 

ներմուծում» մաքսային ռեժիմով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն 

ներմուծված տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրի ձևերը, ինչպես 

նաև «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմով Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցների հաշվառման կարգը 

սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 

թվականի ապրիլի 1-ի թիվ 259 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 

մասին» N 897-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ  փոփոխություններն ու 

լրացումները՝ 

1) որոշման վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ, ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԿԱՅԱԳՐԵՐԻ ԵՎ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ 

ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՈՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» 

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՈՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, 

ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԵՐԻ 

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՈՒ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ». 

2) որոշման նախաբանում ««ժա» կետի» բառերը փոխարինել ««ժա» և «ժբ» 

կետերի» բառերով. 

3) որոշման 1-ին կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 11-րդ  

ենթակետով. 

«11) տրանսպորտային միջոցների համարանիշերի հաշվառման ու 

հատկացման կարգը՝ համաձայն թիվ 11 հավելվածի:». 
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4) որոշումը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 3.2-րդ կետով. 

«3.2. Սահմանել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կամ 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, կազմակերպություններին 

պատկանող հափշտակված տրանսպորտային միջոցները՝ հետախուզում 

հայտարարվելու դեպքում սահմանված կարգով ժամանակավոր (մինչև 

հայտնաբերումը) դուրս են գրվում տվյալ պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմնի կամ կազմակերպության հաշվեկշռից:». 

5) որոշման N 2 հավելվածում՝ 

ա. 19-րդ կետից հանել «կամ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով 

ուղևորափոխադրումներ» բառերը, 

բ. 28-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ. 

«Հայտի ձևը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին 

գործերի նախարարը՝ համաձայնեցնելով Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ոստիկանության պետի հետ:», 

գ. 29-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ. 

«Հայտի ձևը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին 

գործերի նախարարը՝ համաձայնեցնելով Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ոստիկանության պետի հետ:», 

դ. 30-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 31-րդ, 32-րդ, 

33-րդ, 34-րդ, 35-րդ կետեր և 8-րդ գլուխ. 

«31. Հափշտակված տրանսպորտային միջոցները, դրանց նկատմամբ 

հետախուզում հայտարարվելու դեպքում, սեփականատիրոջ (ներկայացուցչի) 

գրավոր դիմումի կամ հետախուզում հայտարարելու մասին փաստաթղթի (այդ 

թվում՝ էլեկտրոնային) հիման վրա հաշվառումից ժամանակավոր հանվում են, և 

դրանց գրանցումը կասեցվում է: 

32. Սույն կարգի 31-րդ կետում նշված տրանսպորտային միջոցների 

հայտնաբերման դեպքում սեփականատիրոջ գրավոր դիմումի, տրանսպորտային 

միջոցը սեփականատիրոջը հանձնելու (հայտնաբերվելու) վերաբերյալ 

փաստաթղթի կամ հետախուզումը դադարեցնելու մասին փաստաթղթի (այդ 

թվում՝ էլեկտրոնային) հիման վրա հաշվառումից ժամանակավոր հանված 

տրանսպորտային միջոցի հաշվառումը և գրանցումն անվճար վերականգնվում են: 

33. Տրանսպորտային միջոցները խոտանելու դեպքում հաշվառումից հանելու 

համար սեփականատերը (ներկայացուցիչը) հաշվառման ստորաբաժանում է 

ներկայացնում՝ 

1) անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ. 

2) տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիր. 

3) տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշերը. 

4) տրանսպորտային միջոցի (միջոցների) գույքահարկի պարտավորություն-

ների ամբողջական կատարման մասին տեղեկանքը` բացառությամբ հետևյալ 

դեպքերի` 

ա. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդով ձեռքբերման, 

բ. սնանկության աճուրդով ձեռքբերման, 

գ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդից կամ սնանկության վարույթի աճուրդից 

գույքը պահանջատիրոջը կամ պարտատիրոջը հանձնման, 

դ. բանկերի (վարկային կազմակերպությունների, գրավատների) կողմից 

արտադատական եղանակով բռնագանձման, 

ե. դիվանագիտական ներկայացուցչություններին, հյուպատոսական հիմնարկ-

ներին, ինչպես նաև դրանց դիվանագիտական կամ վարչատեխնիկական 

անձնակազմի՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսա-

ցող անդամներին պատկանող տրանսպորտային միջոցների իրացման, 

զ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի  

և բորսաների կողմից օտարման: 

34. Ավտոմոբիլի զույգ համարանիշերի, մոտոցիկլի, կցորդի համարանիշերի 

կորստյան դեպքում տրանսպորտային միջոցը խոտանելու համար ներկայացվում 
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է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության համապատասխան 

տարածքային ստորաբաժանման կողմից տրված՝ դրանց կորստյան փաստի 

վերաբերյալ հայտարարություն տալը հավաստող փաստաթուղթ: 

35. Ավտոմոբիլի մեկ համարանիշի կամ հաշվառման վկայագրի կորստյան 

դեպքում դրա մասին նշում է կատարվում տրանսպորտային միջոցը խոտանելու 

մասին էլեկտրոնային գործում: Այդ դեպքում մեկ համարանիշի կամ հաշվառման 

վկայագրի բացակայությունը չի կարող հիմք հանդիսանալ խոտանումը մերժելու 

համար: 

  

VIII. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 

  

36. Տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 

պետական գրանցման և պետական հաշվառման համակարգչային 

շտեմարանները և էլեկտրոնային մատյանները պահպանվում են մշտական, իսկ 

տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման 

վկայականը, ձեռքբերման օրինականությունը հավաստող փաստաթուղթը 

(ինքնաշեն տրանսպորտային միջոցներին ներկայացվող տեխնիկական 

պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ անկախ ավտոփորձագետի 

կողմից տրված եզրակացությունը), հաշվառման վկայագիրը, տրանսպորտային 

միջոցն արտադրող գործարանի ներկայացուցչության կամ տրանսպորտային 

միջոցների տեխնիկական զննություն անցկացնող կազմակերպության կողմից 

տրված տեղեկանքը, տրանսպորտային միջոցի գույքահարկի 

պարտավորությունների ամբողջական կատարման մասին տեղեկանքը, 

տրանսպորտային միջոցների տվյալների մասին տեղեկանքը, տրանսպորտային 

միջոցի վերասարքավորման կամ առանց համապատասխան թույլտվության 

վերասարքավորված տրանսպորտային միջոցի վերահաշվառման թույլտվություն 

տալու մասին որոշումները (այդ թվում` էլեկտրոնային եղանակով ստացված)` 

մեկ տարի ժամկետով, որից հետո ենթակա են ոչնչացման: 

37. Սույն կարգի 36-րդ կետում նշված պահպանման ժամկետը հաշվարկվում է 

փաստաթղթերը հաշվառման ստորաբաժանում մուտք լինելու օրվանից:». 

6) որոշման N 3 հավելվածի 1-ին կետի՝ 

ա. 1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1) անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ, իսկ բնակչության 

պետական ռեգիստրում հաշվառում չունենալու դեպքում՝ նաև փաստացի 

բնակության վայրի նշումով տեղեկանք.», 

բ. 2-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2) ձեռքբերման օրինականությունը հավաստող փաստաթուղթ, եթե 

տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքը գրանցված չէ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության «Ճանապարհային 

ոստիկանություն» ծառայությունում (այսուհետ՝ ճանապարհային 

ոստիկանություն).». 

7) որոշման N 4 հավելվածի 1-ին կետում՝ 

ա. 1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1) անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ, իսկ բնակչության 

պետական ռեգիստրում հաշվառում չունենալու դեպքում՝ նաև փաստացի 

բնակության վայրի նշումով տեղեկանք.», 

բ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ ենթակետ. 

«6) տրանսպորտային միջոցի (միջոցների) գույքահարկի պարտավորու-

թյունների ամբողջական կատարման մասին տեղեկանքը` բացառությամբ 

հետևյալ դեպքերի` 

ա. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդով ձեռքբերման, 

բ. սնանկության աճուրդով ձեռքբերման, 
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գ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդից կամ սնանկության վարույթի աճուրդից 

գույքը պահանջատիրոջը կամ պարտատիրոջը հանձնման, 

դ. բանկերի (վարկային կազմակերպությունների, գրավատների) կողմից 

արտադատական եղանակով բռնագանձման, 

ե. դիվանագիտական ներկայացուցչություններին, հյուպատոսական հիմնարկ-

ներին, ինչպես նաև դրանց դիվանագիտական կամ վարչատեխնիկական 

անձնակազմի՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի չհանդի-

սացող անդամներին պատկանող տրանսպորտային միջոցների իրացման, 

զ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի  

և բորսաների կողմից օտարման: 

Սույն կետով նախատեսված դեպքերում ներկայացվում են դրանք հիմնավորող 

համապատասխան փաստաթղթերը:». 

8) որոշման N 5 հավելվածի 1-ին կետում՝ 

ա. 1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1) անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ, իսկ բնակչության 

պետական ռեգիստրում հաշվառում չունենալու դեպքում՝ նաև փաստացի 

բնակության վայրի նշումով տեղեկանք.», 

բ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 8-րդ ենթակետ. 

«8) տրանսպորտային միջոցի (միջոցների) գույքահարկի պարտավորու-

թյունների ամբողջական կատարման մասին տեղեկանքը` բացառությամբ 

հետևյալ դեպքերի` 

ա. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդով ձեռքբերման, 

բ. սնանկության աճուրդով ձեռքբերման, 

գ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդից կամ սնանկության վարույթի աճուրդից 

գույքը պահանջատիրոջը կամ պարտատիրոջը հանձնման, 

դ. բանկերի (վարկային կազմակերպությունների, գրավատների) կողմից 

արտադատական եղանակով բռնագանձման, 

ե. դիվանագիտական ներկայացուցչություններին, հյուպատոսական հիմ-

նարկներին, ինչպես նաև դրանց դիվանագիտական կամ վարչատեխնիկական 

անձնակազմի՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի չհանդի-

սացող անդամներին պատկանող տրանսպորտային միջոցների իրացման, 

զ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի  

և բորսաների կողմից օտարման: 

Սույն կետով նախատեսված դեպքերում ներկայացվում են դրանք հիմնավորող 

համապատասխան փաստաթղթերը:». 

9) որոշման թիվ 7 հավելվածի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերությունը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«ա. «ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԸ»-«OWNER»՝ սեփականատիրոջ ազգանունը, անունը և 

հայրանունը կամ կազմակերպության (հիմնարկության) անվանումը, իսկ 

իրավաբանական անձանց, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը կամ 

համայնքներին սեփականության իրավունքով պատկանող, սակայն դրանց կողմից 

ստեղծված իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող 

կազմակերպությունների (հիմնարկ, պետական մարմին, իրավաբանական անձ 

չհանդիսացող կազմակերպություններ) կողմից շահագործվող տրանսպորտային 

միջոցների դեպքում, եթե դրանք հաշվառվում են դրանք շահագործող 

կազմակերպությունների անվանմամբ, շահագործող կազմակերպության 

անվանումը, ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագրով 

վարձակալությամբ տրվող տրանսպորտային միջոցների դեպքում՝ վարձակալի 

ազգանունը, անունը և հայրանունը կամ վարձակալ կազմակերպության 

(հիմնարկության) անվանումը (յուրաքանչյուր լեզվով առավելագույնը՝ 40 նիշ),». 

10) որոշումը լրացնել նոր՝ թիվ 11 հավելվածով՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սահմանել, որ ինքնաշեն ավտոմոբիլներին, կցորդներին և մոտոցիկ-

լետներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները հաստատվում է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-

նախարարի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն 
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առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության պետի 

համատեղ նորմատիվ հրամանով: 

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2007 թվականի հունիսի 26-ի «Ֆիզիկական անձանց 

պատկանող` հարկվող օբյեկտ համարվող տրանսպորտային միջոցների 

խոտանման կարգը հաստատելու մասին» N 249, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 1-ի 

«Տրանսպորտային միջոցների պետական հաշվառման կարգը հաստատելու 

մասին» N 259 և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 

թվականի ապրիլի 1-ի «Տրանսպորտային միջոցների համարանիշերի հաշվառման 

և հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 260 որոշումները: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 



195 

 

Հավելված     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի N 779-Ն որոշման 

 

                                                    «Հավելված 11 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

կառավարության 2010 թվականի  

դեկտեմբերի 28-ի N 897-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԵՐԻ  

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  

1. Սույն կարգով կարգավորվում են ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային 

ճանապարհներին շահագործման համար նախատեսված և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան ոստիկանության (այսուհետ՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկա-

նություն) «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության (այսուհետ՝ ճանապար-

հային ոստիկանություն) ստորաբաժանման կողմից հաշվառվող տրանսպորտային 

միջոցներին հատկացվող հաշվառման համարանիշերի (այսուհետ՝ համարանիշեր) 

հաշվառման և հատկացման հետ կապված հարաբերությունները: 
  

II. ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ 
  

2. Համարանիշեր պատրաստող կազմակերպությունից համարանիշերն ստանալուց 

հետո ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման քննական ստորաբաժանումում 

մուտքագրվում են համարանիշերի մուտքի և ելքի մատյանում ու պահեստավորվում, 

իսկ ծախսն արտացոլվում է տրանսպորտային միջոցների էլեկտրոնային ռեգիստրում: 

«Ժամանակավոր» տեսակի համարանիշերն առաքվում են ճանապարհային ոստի-

կանության ճանապարհապարեկային ծառայության շարային ստորաբաժանումներ: 

3. Սույն կարգի 20-րդ կետում նշված դեպքերում ճանապարհային ոստիկանության 

ճանապարհապարեկային ծառայության շարային ստորաբաժանումներից համարանի-

շերի ստացումը և դրանք տրանսպորտային միջոցները տնօրինողներին հանձնելն 

արձանագրվում են համարանիշերի մուտքի և ելքի առանձին մատյանում: 

4. Ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ստորաբաժանում-

ներում «Ժամանակավոր» տեսակի համարանիշերի ստացումը և անձնակազմին 

բաշխումն արձանագրվում են համարանիշերի մուտքի և ելքի մատյանում: 

«Ժամանակավոր» տեսակի համարանիշերի հատկացումն արձանագրվում է 

«Ժամանակավոր» տեսակի համարանիշերի հատկացման մատյանում: 

5. Տրանսպորտային միջոցների առևտրային գործունեություն իրականացնող 

տնտեսավարող սուբյեկտներին «Փորձարկում» և «Ժամանակավոր» տեսակի 

համարանիշերը հատկացվում են ըստ իրենց կողմից ներկայացված հայտի՝ 

ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման քննական ստորաբաժանման կողմից՝ 

պայմանագրի հիման վրա, որով, բացի օրենսդրությամբ պայմանագրին ներկայացվող 

սահմանված պահանջներից, սահմանվում են նաև այդ համարանիշերը հաշվառելու և 

հատկացնելու, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելու 

կարգն ու պայմանները: 

6. Հաշվառման քննական ստորաբաժանում վերադարձված համարանիշերը, բացա-

ռությամբ սույն կարգի 9-րդ կետում նշված դեպքերի, յուրաքանչյուր աշխատանքային 

օրվա ավարտին ենթակա են առնվազն երկու մասի կտրման եղանակով ոչնչացման` 

ստորաբաժանման աշխատողներից կազմված հանձնաժողովի կողմից: 

7. Համարանիշերի ոչնչացման փաստն արձանագրվում է համարանիշերի 

ոչնչացման մատյանում: 

8. Վերադարձման ենթակա չեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Նախագահին սպասարկող տրանսպորտային միջոցի համարանիշերը: 

9. Ոչնչացման ենթակա չեն (բացառությամբ շահագործման ընթացքում մաշված, 

անընթեռնելի դարձած համարանիշերի)՝ 
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1) «Փորձարկում» տեսակի համարանիշերը. 

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հավատարմագրված (ռեզիդենտ) 

դիվանագիտական առաքելությունների, միջազգային կազմակերպությունների՝ 

դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, 

դրանց անձնակազմերի անդամների տրանսպորտային միջոցներին հատկացվող 

համարանիշերը. 

3) «Հյուրերին սպասարկող» տեսակի համարանիշերը. 

4) դեղին հիմնագույնի համարանիշերը: 

10. Ոչնչացված համարանիշերը կրկին կարող են արտադրվել միայն համարա-

նիշերի ոչնչացման մատյանում զույգ համարանիշերի, բացառությամբ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի, ոչնչացման 

վերաբերյալ գրառման առկայության դեպքում: 
  

III. ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄԸ 
  

11. Ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման քննական ստորաբաժանումնե-

րում հաշվառվող ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներին 

շահագործման համար նախատեսված տրանսպորտային միջոցներին հատկացվում են 

համարանիշեր (այսուհետ` հիմնական համարանիշեր): 

12. Հիմնական համարանիշերն ըստ հատկացման հերթականության բաժանվում են 

3 խմբի՝ 

1) հերթական համարանիշեր` հատկացվում են տրանսպորտային միջոցի հաշվառ-

ման պահին ստորաբաժանումում առկա համարանիշերից՝ ըստ աճող հերթականու-

թյան. 

2) ցանկալի համարանիշեր՝ տրվող հերթականության խախտմամբ համարանիշեր, 

բացառությամբ տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ հաշվառման (ժամանա-

կավոր հաշվառման կամ փաստացի բնակության) վայրի կամ կազմակերպության 

գտնվելու վայրի փոփոխության կապակցությամբ համարանիշերը չփոխանակելու 

դեպքերի՝ հատկացվում են ճանապարհային ոստիկանության արտաբյուջետային 

հաշվին լրացուցիչ հաստատագրված գումարի վճարման դեպքում. 

3) մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշեր՝ սահմանված չափորոշիչներին համա-

պատասխանող համարանիշեր՝ հատկացվում են ճանապարհային ոստիկանության 

արտաբյուջետային հաշվին տվյալ չափորոշիչին համապատասխանող համարանի-

շերի համար սահմանված՝ լրացուցիչ հաստատագրված գումարի վճարման դեպքում: 

13. Թեթև մարդատար և բեռնատար ավտոմոբիլներին ու ավտոբուսներին 

հատկացվում են թվերի ու տառերի միևնույն հավաքածուն պարունակող երկու 

(դիմացի և հետին), իսկ մոտոտրանսպորտային միջոցներին, տրիցիկլերին, 

քվադրոցիկլերին, կցորդներին ու կիսակցորդներին՝ մեկ համարանիշ: 

14. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախյան Թեմի, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորների, հանրապե-

տական գործադիր մարմինների ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այդ 

թվում՝ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ենթակայության կազմակերպություն-

ների և հիմնարկի կարգավիճակ ունեցող՝ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի 

ենթակայության կազմակերպությունների), պետական ոչ առևտրային կազմակերպու-

թյունների (բացառությամբ նրանց կողմից ստեղծված կազմակերպությունների՝ անկախ 

կազմակերպաիրավական ձևից), Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախա-

զության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի, օրենքով 

ստեղծված պետական մարմինների, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

դատարանների, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատական դեպարտա-

մենտի տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշերի նիշերը սահմանում 

է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության պետը, իսկ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի,  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան Ազգային ժողովի նախագահի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

պետական կառավարչական հիմնարկների, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության անդամների, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների, օրենքով 

ստեղծված պետական մարմինների ղեկավարների, Ստեփանակերտի քաղաքապետի և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջվարչակազմերի ղեկավարների 

ծառայողական ավտոմոբիլների հաշվառման համարանիշերի նիշերը սահմանում է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետը: 
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15. Դեղին հիմնագույնի համարանիշերը տրանսպորտային միջոցին հատկացվում 

են դրա հիմնական համարանիշերն ի պահ վերցնելուց հետո: Դեղին հիմնագույնի 

համարանիշերով տրանսպորտային միջոցները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համապատասխանաբար ընդհանուր 

օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով կանոնավոր ուղևորափոխադրում-

ներ իրականացնելու իրավունք ունեցող անձանց օտարվելու կամ ֆինանսական 

վարձակալության (լիզինգի) պայմանագրով վարձակալության տրամադրվելու դեպ-

քում տրանսպորտային միջոցի հետ միասին, նախկին սեփականատիրոջ համաձայ-

նությամբ, նոր սեփականատիրոջը կամ վարձակալին են անցնում նաև դրանց համար 

տրված դեղին հիմնագույնի համարանիշերը, ինչի մասին ճանապարհային ոստիկա-

նության տվյալ ստորաբաժանման կողմից կատարվում է համապատասխան գրառում: 

16. «Տարանցիկ» տեսակի համարանիշերը հատկացվում են ճանապարհային 

ոստիկանության հաշվառման քննական ստորաբաժանման կողմից Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքից դուրս հանվելու համար հաշվառումից 

հանվող տրանսպորտային միջոցներին՝ իրենց նոր հաշվառման վայր մեկնելու համար, 

ինչպես նաև «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմով երկու ամսից ավելի 

ժամկետով Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային 

միջոցներին: 

17. «Տարանցիկ» տեսակի համարանիշերի վրա ժամկետը նշվում է դրանք 

հատկացնող՝ սույն կարգի 16-րդ կետում նշված ստորաբաժանման կողմից 

համարանիշի դիմային մասի դեղին հիմնագույնի դաշտում` այդ դաշտի վերևի մասում 

տարեթիվը, ներքևի մասում՝ ամիսը արաբական թվերով նշված ինքնակպչուն թաղանթ 

փակցնելու միջոցով: 

18. «Հյուրերին սպասարկող» տեսակի համարանիշերը հատկացվում են 

ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման քննական ստորաբաժանման կողմից՝ 

համապատասխան պետական կառավարման մարմնի կողմից տրված հայտի հիման 

վրա՝ հիմնական համարանիշերը հայտում նշված ժամկետով ի պահ վերցնելուց հետո: 

19. «Ժամանակավոր» տեսակի համարանիշեր հատկացվում են՝ 

1) ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության 

ստորաբաժանումների կողմից՝ «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 

ապահովման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված 

դեպքերում տրանսպորտային միջոցի երթևեկությունն արգելելու նպատակով ի պահ 

վերցված հիմնական համարանիշերի փոխարեն՝ երթևեկության արգելման պատճառը 

վերացնելու համար անհրաժեշտ ժամկետով. 

2) ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման քննական ստորաբաժանման 

կողմից՝ հետագայում ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներին չշահագործվելու 

կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության 

ավտոծառայությունում հաշվառվելու նպատակով հաշվառումից հանվող տրանսպոր-

տային միջոցներին՝ 15 օր ժամկետով (այդ դեպքում «Ժամանակավոր» տեսակի 

համարանիշերը ենթակա են ոչնչացման՝ այդ տրանսպորտային միջոցը տնօրինողի 

կողմից). 

3) տրանսպորտային միջոցների առևտրային գործունեություն իրականացնող 

տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից՝ առևտրային նպատակներով ձեռք բերված 

(ներմուծված) և օտարված տրանսպորտային միջոցներին՝ 15 օր ժամկետով (այդ 

դեպքում «Ժամանակավոր» տեսակի համարանիշերը ենթակա են ոչնչացման 

ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման քննական ստորաբաժանման կողմից): 

20. «Ժամանակավոր» տեսակի համարանիշերի վրա ժամկետը նշվում է դրանք 

հատկացնող՝ սույն կարգի 19-րդ կետում նշված ստորաբաժանումների կամ 

սուբյեկտների համապատասխան աշխատողների կողմից համարանիշի դիմային 

մասի դեղին հիմնագույնի դաշտում` այդ դաշտի վերևի մասում ժամկետի ավարտի 

օրը, ներքևի մասում ամիսը՝ արաբական թվերով նշված ինքնակպչուն թաղանթ 

փակցնելու միջոցով: 

21. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության 

ավտոծառայությունում տրանսպորտային միջոցների հաշվառման և համարանիշերի 

հատկացման կարգը սահմանվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարի հրամանով: 

22. «Փորձարկում» տեսակի համարանիշեր հատկացվում են՝ 

1) ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման քննական ստորաբաժանման 

կողմից` տրանսպորտային միջոց արտադրող կազմակերպության արտադրական 
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նմուշ հանդիսացող կամ ֆիզիկական անձանց ինքնաշեն՝ ճանապարհային 

փորձարկումներին մասնակցող տրանսպորտային միջոցներին՝ մեկ ամիս ժամկետով. 

2) տրանսպորտային միջոցների առևտրային գործունեություն իրականացնող 

տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից՝ առևտրային նպատակներով ձեռք բերված 

(ներմուծված) տրանսպորտային միջոցներին՝ մեկ օր ժամկետով: 

23. Կորած զույգ համարանիշերի (իսկ եթե սույն կարգի 13-րդ կետի համաձայն 

հատկացվել է մեկ համարանիշ, ապա նաև դրա) փոխարեն հատկացվում են թվերի ու 

տառերի այլ հավաքածու պարունակող համարանիշեր: 

24. Զույգ համարանիշերից մեկի կորստյան դեպքում դրա կրկնօրինակը տրվում է 

միայն մեկ անգամ: Այդ դեպքում` մինչև կրկնօրինակի հատկացումը, հատկացվում է 

«Ժամանակավոր» տեսակի համարանիշ` յոթ օր ժամկետով: 

25. Տրանսպորտային միջոցների համարանիշեր տալու (այդ թվում` համարա-

նիշերը փոխարինելու, կորած համարանիշերի փոխարեն նորը կամ կրկնօրինակը 

տալու, ինչպես նաև շահագործման ընթացքում մաշված, անընթեռնելի դարձած 

համարանիշերի փոխարեն տառերի ու թվերի նույն հավաքածուն պարունակող նոր 

համարանիշեր տալու) համար գանձվում է պետական տուրք` «Պետական տուրքի 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և 

չափով, իսկ մեծ պահանջարկ ունեցող հաշվառման համարանիշերի հատկացման 

դեպքում` նաև տվյալ համարանիշի համար սահմանված չափով վճար: 
  

IV. ՑԱՆԿԱԼԻ ԵՎ ՄԵԾ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ ՈՒՆԵՑՈՂ 

ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄԸ 
 

26. Ցանկալի և մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշերի ընտրությունը կարող է 

կատարվել ինչպես հաշվառման քննական ստորաբաժանման սպասարկման սրահի 

աշխատողի կողմից` տրանսպորտային միջոցի հաշվառման ժամանակ, այնպես էլ՝ 

տրանսպորտային միջոցը հաշվառման ներկայացրած անձի կողմից` հաշվառման 

քննական ստորաբաժանման սպասարկման սրահում տեղադրված տեխնիկական 

միջոցով:  

27. Ցանկալի և մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշերի ընտրության 

համակարգը պետք է բացառի ցանկալի կամ մեծ պահանջարկ ունեցող որևէ ազատ 

համարանիշ (բացառությամբ սույն կարգի 14-րդ կետով նախատեսված 

համարանիշերի) ցույց չտալու, ինչպես նաև առանց ամրագրելու տվյալ համարանիշը 

համակարգից հանելու կամ որպես ոչ ազատ (ամրագրված կամ զբաղված) համարանիշ 

ցույց տալու հնարավորությունը: 

28. Ցանկալի և մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշն ամրագրվում է միայն 

հաշվառման ներկայացված տրանսպորտային միջոցին` երեք ժամով, բայց ոչ ավելի, 

քան մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա ավարտը: Նշված ժամկետում համարանիշի 

հատկացման համար սահմանված գնի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը 

տրանսպորտային միջոցը հաշվառման տարածքային ստորաբաժանում 

չներկայացվելու դեպքում ամրագրված համարանիշն ավտոմատ կերպով 

վերադարձվում է համակարգ՝ որպես ազատ համարանիշ, իսկ հաշվառման 

ներկայացված տրանսպորտային միջոցին հատկացվում է հերթական համարանիշ: 

29. Եթե հաշվառման ներկայացված տրանսպորտային միջոցին ամրագրված 

ցանկալի համարանիշը մինչև ամրագրումն արդեն իսկ որպես հերթական համարանիշ 

առաքվել է այլ հաշվառման ստորաբաժանում, ապա այդ տրանսպորտային միջոցին 

հատկացնելու դեպքում այն տրամադրվում է յոթ օրվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ, 

ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ ցանկալի կամ մեծ պահանջարկ ունեցող 

համարանիշը հաշվառման պահին չի գտնվում տվյալ ստորաբաժանումում, 

տրանսպորտային միջոցին հատկացվում են «Ժամանակավոր» տեսակի 

համարանիշեր` յոթ օր ժամկետով: 

30. Մինչև սույն կարգի 24-րդ կամ 29-րդ կետերով սահմանված ժամկետի ավարտը, 

եթե հատկացված կրկնօրինակը կամ ցանկալի կամ մեծ պահանջարկ ունեցող 

համարանիշը դեռևս չի առաքվել այն հատկացնող ստորաբաժանում, 

տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը կարող է իր տրանսպորտային միջոցին 

հատկացված կրկնօրինակը կամ ցանկալի կամ մեծ պահանջարկ ունեցող 

համարանիշն ստանալ այն ստորաբաժանումից, որտեղ գտնվում է հատկացված 

համարանիշը՝ ստանալու մասին գրառում կատարելով հաշիվ-ապրանքագրի 

դարձերեսին և ստորագրելով այն: Այդ դեպքում «Ժամանակավոր» տեսակի 

համարանիշը համապատասխան աշխատողի կողմից ոչնչացվում է 
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ամբողջականությունը խախտելու եղանակով, որի մասին գրառում է կատարում 

համարանիշերի ոչնչացման մատյանում: 

31. Մեծ պահանջարկ ունեցող ազատ համարանիշերի մասին տեղեկատվությունը 

ենթակա է հրապարակման և թարմացման՝ յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա 

ավարտի դրությամբ՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն 

առընթեր  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության պաշտոնական 

կայքում: 

32. Մեծ պահանջարկ ունեցող կորած համարանիշերի հայտնաբերման դեպքում 

դրանք կրկին տրվում են այն կրող տրանսպորտային միջոցին, եթե տրանսպորտային 

միջոցը մինչև այդ հաշվառումից չի հանվել: Եթե կորած համարանիշերի փոխարեն 

տրվել են նոր համարանիշեր, ապա, տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ 

ցանկությամբ, դրանք կարող են փոխարինվել հայտնաբերված համարանիշերով` 

հայտնաբերման մասին սեփականատիրոջը տեղեկացնելու օրվանից երեք ամսվա 

ընթացքում: Նշված ժամկետը լրանալուց հետո կամ սեփականատիրոջ կողմից 

համարանիշերը ձեռք բերելուց հրաժարվելու դեպքում հայտնաբերված 

համարանիշերը սահմանված կարգով կարող են հատկացվել այլ անձի: 

33. Մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշն օգտագործողը կարող է այդ 

համարանիշն օգտագործելու իրավունքը փոխանցել «Ճանապարհային երթևեկության 

անվտանգության ապահովման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքում նշված մերձավոր ազգականին` համարանիշերի հատկացման համար 

օրենքով սահմանված պետական տուրքի, իսկ եթե այդ համարանիշերը հատկացվել են 

նախքան աճուրդային կարգով մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշերի՝ առանց 

աճուրդի հատկացումը՝ տվյալ համարանիշի համար սահմանված գնի վճարմամբ: 

34. Մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշն օգտագործողը կարող է այդ 

համարանիշը ցանկացած ժամանակ վերահաշվառել սեփականության իրավունքով 

իրեն կամ «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում նշված մերձավոր ազգականին 

պատկանող այլ տրանսպորտային միջոցի վրա` համարանիշերի հատկացման համար 

օրենքով սահմանված պետական տուրքի, իսկ եթե այդ համարանիշերը հատկացվել են 

նախքան աճուրդային կարգով մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշերի՝ առանց 

աճուրդի հատկացումը՝ նաև տվյալ համարանիշի համար սահմանված գնի վճարմամբ: 

35. Մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշն օգտագործելու իրավունքը «Ճանա-

պարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում նշված մերձավոր ազգականին փոխանցելու 

դեպքում համարանիշն օգտագործողի (ներկայացուցչի) ներկայությունը և 

համաձայնությունը պարտադիր են: 

36. Մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշն օգտագործելու իրավունքը կարող է 

փոխանցվել տրանսպորտային միջոցը ժառանգած անձին` համարանիշերի 

հատկացման համար օրենքով սահմանված պետական տուրքի, իսկ եթե այդ 

համարանիշերը հատկացվել են նախքան աճուրդային կարգով մեծ պահանջարկ 

ունեցող համարանիշերի՝ առանց աճուրդի հատկացումը՝ նաև տվյալ համարանիշի 

համար սահմանված գնի վճարմամբ:»: 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

2 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 780-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ 

ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Բուսական աշխարհի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի «զ» կետը` Լեռնային  Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ   է. 

1. Սահմանել բուսական աշխարհի պետական կադաստրի վարման կար-

գը` համաձայն հավելվածի: 

2.  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 

շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետին` վեցամսյա 

ժամկետում` 

1) սահմանված կարգով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառա-

վարության հաստատմանը ներկայացնել բուսական աշխարհի պետական 

կադաստրի տվյալների տրամադրման կարգը. 

2) հաստատել բուսական աշխարհի պետական կադաստրի վարման մեթո-

դական ուղեցույցըֈ 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

  

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի N 780-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  

1. Սույն կարգով սահմանվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարած-

քի բուսական աշխարհի պետական կադաստրի (այսուհետ` պետական կադաստր) 

վարման կարգը: 

2. Պետական կադաստրը բուսական աշխարհի օբյեկտների իրավական ռեժիմի քա-

նակական ու որակական բնութագրերի, վիճակի, բնապահպանական, մշակութային և 

տնտեսական արժեքների, հանրապետական ու շրջանային տարածվածության, պա-

շարների և օգտագործման մասին տեղեկությունների ու փաստաթղթերի համակարգ է: 

3. Պետական կադաստրի վարումը նպատակ ունի բացահայտելու բուսական 

տեսակների և համակեցությունների, դրանց աճելավայրերի քանակական և որակական 

փոփոխությունները: 

4. Պետական կադաստրի վարման համար կարող են օգտագործվել գիտական 

ուսումնասիրությունների, պետական հաշվառման և մոնիթորինգի, բուսական 

պաշարների օգտագործման մասին պայմանագրերի և այլ տվյալներ: 

5. Պետական կադաստրը վարվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան պետական բյուջեի միջոցների և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ չարգելված այլ ֆինանսական միջոցների հաշվին: 

6. Պետական կադաստրը կազմված է հետևյալ բաժիններից` 

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքի վայրի բույսերի տեսակային 

բազմազանություն (ստորակարգ, բարձրակարգ բույսեր և սնկեր). 

2) բուսական աշխարհի օգտագործում. 

3) բուսական աշխարհի պահպանություն, վերարտադրությունֈ 

7. Սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված պետական կադաստրի բաժինները 

ներառում են բուսական տեսակի մասին հետևյալ տեղեկատվությունը` 

1) կարգաբանական պատկանելությունը և գիտական անվանումը (հայերեն, 

լատիներեն), կարգավիճակը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կարմիր գրքի և 

Բնության պահպանության միջազգային միության (IUCN) դասակարգումը. 

2) բուսատեսակի տարածվածությունը` աշխարհագրական և վարչատարածքային. 

3) աճելավայրը` տվյալ բուսատեսակի աճելավայրի էկոհամակարգային նկարագիրը 

և բնորոշ ուղեկցող բուսատեսակները. 

4) արժեքները` բուսատեսակի բնապահպանական, գիտական, մշակութային և 

տնտեսական արժեքները. 

5) պաշարը` աշխարհագրական որոշակի տարածքում օգտագործման ենթակա 

քանակությունը. 

6) քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց օգտագործման տրված վայրի 

բույսերը (օգտագործման իրավունքի և տեսակի, թույլատրված ու փաստացի). 

7) պոպուլյացիայի վիճակը, սպառնալիքները. 

8) տեսակի պահպանության ու կայուն օգտագործման միջոցառումները` առկա և 

նախատեսվող. 

9) տեղեկատվության սկզբնաղբյուրը: 
 

II. ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
 

8. Պետական կադաստրի վարման տարեկան ծրագրերն օրենքով սահմանված 

կարգով մշակում է լիազոր մարմինը: 

9. Պետական կադաստրի տվյալները գրանցվում են գրանցամատյանում, որի 

օրինակելի ձևը հաստատվում է լիազոր մարմնի կողմից: 

10. Պետական կադաստրում տվյալների գրանցումը մշտապես իրականացվող 

գործընթաց է, որն ապահովում է տվյալների համալրումը, դասակարգումը, 

պահպանումը և փոփոխությունների օպերատիվ մուտքագրումը: 

11. Պետական կադաստրի վարման գրանցամատյաններում ներառվում են 

նաև բուսական աշխարհի պետական հաշվառման տվյալները: Բուսական աշխարհի 
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պետական հաշվառումն իրականացվում է պարբերաբար` ոչ ուշ, քան յուրաքանչյուր 

տասը տարին մեկ անգամ: 

12. Պետական կադաստրի վարման գրանցամատյանները վարվում են ինչպես 

փաստաթղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային ձևով, որոնց վարման ժամանակ պետք է 

ապահովվի դրանց համադրելիությունը: Փաստաթղթային և էլեկտրոնային կրիչների 

միջև տվյալների տարբերության դեպքում հիմք է ընդունվում փաստաթղթային 

տարբերակը: 

13. Պետական կադաստրի վարման գրանցամատյաններում տվյալների մուտքա-

գրումը և փոփոխությունն իրականացվում են դրանք ներկայացվելու օրվանից մեկ 

ամսվա ընթացքում: 

14. Պետական կադաստր վարող լիազոր մարմինը ճշգրիտ մուտքագրում 

է բուսական աշխարհի հաշվառում և ուսումնասիրություններ իրականացնողների 

ներկայացրած փաստաթղթային և էլեկտրոնային տվյալները: 

15. Սույն կարգի 7-րդ կետում նշված պետական կադաստրի ամփոփ տվյալները 

համարվում են պաշտոնական և կարող են հիմք հանդիսանալ պետական 

կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար` իրենց 

լիազորությունների սահմաններում որոշումներ ընդունելիս: 

16. Պետական կադաստրի տվյալները կարող են տրամադրվել տեղեկանքների, 

հաշվետվությունների, գրաֆիկական և այլ նյութերի տեսքով: 

17. Իրավաբանական անձինք և քաղաքացիները պետական կադաստրի մասին 

տեղեկատվություն ստանալու նպատակով դիմում են լիազոր մարմին: 

 

 

 

  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                            Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

2 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 781-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 

ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության                     

2016  թվականի հունվարի 20-ի N 4-Ն որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի` 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Հաստատել կենդանական աշխարհի պետական կադաստրի տվյալների 

տրամադրման կարգը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

  

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                      Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի N 781-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ 

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  

1. Սույն կարգով սահմանվում են կենդանական աշխարհի պետական կադաստրի 

(այսուհետ` պետական կադաստր) տվյալների տրամադրման ընթացակարգը և 

տեղեկատվության տրամադրման պայմանները: 

2. Պետական կադաստրի մեջ ներառված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

տարածքի վայրի կենդանիների տեսակային բազմազանության (ողնաշարավոր և 

անողնաշարավոր կենդանիներ), կենդանական աշխարհի օգտագործման, կենդանական 

աշխարհի պահպանության և վերարտադրության վերաբերյալ տվյալները տրամադրում 

է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա 

միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչությունը (այսուհետ` լիազոր մարմին): 
 

II. ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 
 

3. Պետական կադաստրի տվյալները մեկշաբաթյա ժամկետում, համաձայն դիմումի, 

տրամադրվում են` 

1) բնական պաշարների և կենսաբազմազանության բնագավառում շահագրգիռ 

պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին. 

2) գիտահետազոտական և համապատասխան մասնագիտական որակավորում 

ունեցող իրավաբանական անձանց և քաղաքացիներին. 

3) կենդանական աշխարհի հաշվառում և ուսումնասիրություններ իրականացնող-

ներին. 

4) հասարակական կազմակերպություններին: 

4. Պետական կադաստրի տվյալները տրամադրվում են լիազոր մարմնի կողմից 

հաստատված տվյալների տրամադրման ձևերին համապատասխան: 

5. Պետական կադաստրի տվյալների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադր-

վում է պարբերաբար հրատարակվող տեղեկագրերի, ինտերնետային կայքերի, 

հայտարարությունների և իրազեկման այլ մատչելի միջոցներով կամ ըստ պահանջի: 

6. Պետական կադաստրի տվյալների տրամադրումը ենթակա է մերժման, եթե 

պահանջվող տեղեկատվությունը պարունակում է` 

1) պետական գաղտնիքներ. 

2) երրորդ կողմի մասին արտադրական կամ առևտրային նշանակության տվյալներ. 

3) հեղինակային իրավունքը խախտող տվյալներ. 

4) մրցութային փաստաթղթերում կամ աճուրդներում վճարովի հիմունքներով 

տրամադրված տվյալներ. 

5) նախապատրաստվող ծրագրի, անավարտ կամ ընթացիկ գործունեության մասին 

չամփոփված տվյալներ. 

6) տվյալների ձեռքբերման անհրաժեշտություն, որը պահանջում է լրացուցիչ 

աշխատանքների և ծախսերի իրականացում: 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

2 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 782-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Լեռնային Ղարա-

բաղի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի «ը» կետին համապատասխան` 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Սահմանել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պետական 

կադաստրի վարման կարգը` համաձայն հավելվածի: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 

շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետին` սույն 

որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո չորսամսյա ժամկետում հաստատել 

բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պետական կադաստրի 

գրանցամատյանի օրինակելի ձևը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

  

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 2-ի N 782-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. Սույն կարգով սահմանվում է բնության հատուկ պահպանվող տարածքների 

(այսուհետ` ԲՀՊՏ) պետական կադաստրի (այսուհետ` պետական կադաստր) վարման 

կարգը: 

2. Պետական կադաստրի  վարման խնդիրներն են այդ տարածքների` 

1) արդյունավետ պլանավորումը և զարգացումը. 

2) գիտական ուսումնասիրությունների և մոնիթորինգի անցկացման ընթացքում 

ստացված տվյալների հավաքագրումն ու դասակարգումը. 

3) պահպանության ռեժիմի հսկողության և վերահսկողության բարելավումը. 

4) օգտագործման օպտիմալ ծանրաբեռնվածության բացահայտումը: 

3. Պետական կադաստրը վարում է բնապահպանության ոլորտում Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության լիազորված պետական կառավարման մարմինը 

(այսուհետ` լիազորված մարմին): 

4. Պետական կադաստրի վարման համար հիմք են հանդիսանում ԲՀՊՏ-ների 

գիտական ուսումնասիրությունները, պետական հաշվառման և մոնիթորինգի 

իրականացման արդյունքում ստացված տվյալները, կառավարման պլաններում 

ներառված տեղեկատվությունը, ինչպես նաև տարածքների օգտագործման 

պայմանագրերի, վճարովի ծառայությունների մատուցման մասին տվյալները և այլն: 

5. Պետական կադաստրը ստեղծվում և վարվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության պետական բյուջեի ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ չարգելված այլ ֆինանսական միջոցների հաշվին: 
  

II. ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
 

6.  Պետական կադաստրը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից` 

1) ԲՀՊՏ-ների ընդհանուր բնութագիրը. 

2) ԲՀՊՏ-ների պահպանությունը, կենսապաշարների վերարտադրության և վերա-

կանգնման ապահովումը. 

3)  ԲՀՊՏ-ների օգտագործումը. 

4)  ԲՀՊՏ-ների պահպանությունն իրականացնող մարմինը: 

7. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքի ընդհանուր բնութագիրը» բաժինը 

ներառում է հետևյալ տեղեկատվությունը` 

1) ԲՀՊՏ-ի մակերեսի, սահմանների ու գործառական գոտիների (ներառյալ 

պահպանման գոտին) նկարագրության մասին և քարտեզագրական նյութեր. 

2) ԲՀՊՏ-ի բնական պայմանների նկարագրության մասին (ռելիեֆ, հողային 

ծածկույթ, ջրագրություն, կլիմա, բուսական և կենդանական աշխարհ` 

համապատասխան քարտեզներով). 

3)  բնորոշ և կրիտիկական վիճակում գտնվող էկոհամակարգերի մասին. 

4) կենսաբանական բազմազանության, այդ թվում` հազվագյուտ, անհետացման 

եզրին գտնվող և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված 

տեսակների ու դրանց պոպուլյացիաների մասին. 

5) բնական պաշարների, այդ թվում` հողային, ջրային և անտառային, որսի 

կենդանիների, արդյունագործական նշանակություն ունեցող բուսական ու 

կենդանական տեսակների որակական, քանակական և տնտեսական բնութագրերի 

մասին. 

6) բնության և պատմամշակութային ժառանգության մասին. 

7) ենթակառուցվածքների, այդ թվում` հանգստի, սննդի, այլ սպասարկման 

օբյեկտների, ճանապարհային ցանցի, տուրիստական երթուղիների և այլնի մասին: 
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8. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքի պահպանությունը, 

կենսապաշարների վերարտադրության և վերականգնման ապահովումը» բաժինը 

ներառում է հետևյալ տեղեկատվությունը` 

1) անտառի պահպանության միջոցառումների մասին. 

2) հողային ռեսուրսների պահպանության, խախտված հողատեսքերի 

վերականգնման միջոցառումների մասին. 

3) ռեկրեացիոն գոտիների բարելավման միջոցառումների մասին. 

4) կառավարման պլաններով նախատեսված և իրականացված այլ միջոցառումների 

մասին. 

5) կենսապաշարների պահպանության և վերականգնման ծրագրերով, պետական 

ու միջազգային ֆինանսավորմամբ նախատեսված և իրականացված միջոցառումների 

մասին. 

6) արձանագրված ռեժիմի խախտումների մասին (ապօրինի անտառահատումներ, 

հողազավթումներ, որսագողության, ձկնագողության դեպքեր և այլն). 

7) արձանագրված հրդեհների մասին (մակերեսը, հասցված վնասի չափը և այլն): 

9. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքի օգտագործումը» բաժինը ներառում է 

հետևյալ տեղեկատվությունը` 

1) օգտագործվող տարածքների և օգտագործման ձևերի մասին` համապատասխան 

քարտեզագրական նյութերով. 

2) սեփականաշնորհված տարածքների (ազգային պարկերի համար) մակերեսի և 

օգտագործման ձևերի մասին. 

3) հանգստի կազմակերպման ձևերի և այդ նպատակով օգտագործման 

տրամադրված հողատարածքների մասին. 

4) անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրում գրանցված հողերի 

պետական հաշվառման, իրավական (պայմանագրային տվյալներ, սեփականության 

իրավունք, վարձակալություն և այլն) և տարածական (թվային տեղագրական 

քարտեզներ` ներառյալ ենթակառուցվածքները, բնակավայրերը, հողատեսքերը) 

տվյալների մասին. 

5) ԲՀՊՏ պահպանման գոտիներում ներառված համայնքների սոցիալ-տնտեսական 

ցուցանիշների, իրականացված բնապահպանական միջոցառումների մասին: 

10. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքի պահպանությունն իրականացնող 

մարմինը» բաժինը ներառում է հետևյալ տեղեկատվությունը` 

1)  իրավաբանական կարգավիճակի և դրա ստեղծման մասին. 

2)  կառուցվածքի և հաստիքների մասին. 

3) ամենամյա աշխատանքային ծրագրերի և դրանց կատարման ժամանակացույցի 

մասին. 

4) ըստ ֆինանսական աղբյուրների` ֆինանսավորման և նյութատեխնիկական 

ապահովման մասին. 

5) այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցության մասին (գիտական 

հաստատություններ, հասարակական կազմակերպություններ, դրամաշնորհային 

ծրագրեր, իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք)ֈ 
  

III. ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ 

ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ 
 

11. Պետական կադաստրում տվյալների գրանցումը մշտապես իրականացվող գոր-

ծընթաց է, որն ապահովում է տվյալների համալրումը, դասակարգումը, պահպանումը 

և փոփոխությունների օպերատիվ մուտքագրումը: 

12. ԲՀՊՏ-ների անտառների և անտառային հողերի մասին կադաստրային 

տվյալները ներկայացվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած անտառային պետական կադաստրի վարման կարգին 

համապատասխան: 

13. Պետական կադաստրի վարման ընթացքում ԲՀՊՏ-ների հողերի հետ կապված 

բոլոր փոփոխությունների մասին տեղեկատվությունը ներկայացվում է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի անշարժ գույքի 

կադաստրի վարչություն` հողերի պետական հաշվառում իրականացնելու համար: 

14. Պետական կադաստրի տվյալները գրանցվում են գրանցամատյանում և 

համակարգչային տվյալների շտեմարաններում, որի վարման ժամանակ պետք է 

ապահովվի միմյանց հետ դրանց համադրելիությունը: 
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15. Պետական կադաստրի տվյալների շտեմարաններում և գրանցամատյաններում 

տվյալները մուտքագրվում են, և փոփոխությունը կատարվում է դրանք ներկայացվելու 

օրվանից քսանօրյա ժամկետում: Այն պայմանագրերից ծագող իրավունքների մասին 

տվյալները, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով ենթակա են պարտադիր պետական գրանցման, հաշվառվում և 

մուտքագրվում են միայն այդ իրավունքների պետական գրանցումից հետո: Պետական 

կադաստր վարող լիազորված մարմինը պատասխանատու է տվյալները ճշգրիտ և 

սահմանված ժամկետներում մուտքագրելու համար: 

16. Սույն կարգի 7-10-րդ կետերում նշված պետական կադաստրի ամփոփված 

տվյալները համարվում են պաշտոնական և կարող են հիմք հանդիսանալ լիազորված 

պետական մարմինների, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների համար` սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի, ռազմավարությունների, 

պլանների և այլ փաստաթղթերի մշակման, ինչպես նաև որոշումների ընդունման 

համար: 

17. Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին 

պետական կադաստրի տեղեկատվության պաշտոնական տրամադրումն 

իրականացվում է անվճար` դրանց կողմից ներկայացված հարցման դեպքում: 

18. Պետական կադաստրի տվյալները, բացառությամբ «Պետական և ծառայողական 

գաղտնիքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված 

դեպքերի, տեղադրվում են համապատասխան ինտերնետային կայքում, որից կարող են 

անվճար օգտվել բոլոր շահագրգիռ իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք: 

 

 

 

  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                              Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

2 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 783-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 

ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

«Բուսական աշխարհի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 5-րդ հոդվածի «ե» կետին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Սահմանել բուսական աշխարհի մոնիթորինգի կազմակերպման և 

իրականացման կարգը` համաձայն հավելվածի: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 

շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետին` սույն 

որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում հաստատել 

բուսական աշխարհի մոնիթորինգի վարման մեթոդական ուղեցույցը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի դեկտեմբերի 2-ի N 783-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 

ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  

1. Սույն կարգով սահմանվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տա-

րածքի բուսական աշխարհի մոնիթորինգի (այսուհետ` մոնիթորինգ)  իրականացման 

նպատակը, խնդիրները, օբյեկտներն ու բուսական աշխարհի մոնիթորինգի 

կազմակերպման և իրականացման (վարման) կարգը: 

2. Մոնիթորինգը կազմակերպվում է բույսերի աճելավայրերի և էկոհամակարգի 

վիճակի վերաբերյալ: Մոնիթորինգը բուսական աշխարհի օբյեկտների որակական և 

քանակական ցուցանիշների, տարածվածության գնահատման, արագ արձագանքման և 

զարգացման ընթացքի կանխատեսման համակարգ է: 

3. Մոնիթորինգը կազմակերպվում և իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցների հաշվին: 

4. Մոնիթորինգի կազմակերպման և իրականացման համար հիմք են հանդիսանում 

բուսական աշխարհի գույքագրման ու պետական հաշվառման տվյալները: Պետական 

հաշվառումն իրականացվում է ոչ ուշ, քան յուրաքանչյուր տասը տարին մեկ անգամ: 

Առանձին դեպքերում այն կարող է իրականացվել նաև ըստ անհրաժեշտության` 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 
  

II. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

5. Մոնիթորինգն իրականացվում է բուսական աշխարհի պահպանության և 

շարունակական օգտագործման նպատակով` մշտապես գնահատելով բույսերի 

տեսակների և դրանց աճելավայրերի վիճակի փոփոխությունները, կանխատեսելով 

բնական ու մարդածին ազդեցությունների հետևանքով առաջ եկած գործընթացների 

զարգացումը, բարելավելով բուսական աշխարհի շարունակական կայուն 

կառավարումը` ներառյալ պահպանությունը և ռեսուրսի օգտագործումը: 

6. Մոնիթորինգի խնդիրներն են` 

1) բուսական աշխարհի կառավարումն իրականացնողներին անհրաժեշտ 

տեղեկատվությամբ ապահովումը` համապատասխան որոշումներ ընդունելու համար. 

2) բույսերի տարածվածության, տեսակային կազմի, քանակի, աճելավայրերի առկա 

վիճակի բացահայտումը. 

3) համակեցությունների քանակական և որակական փոփոխությունների ընթացքի 

գնահատումը և կանխատեսումը. 

4) բուսական աշխարհին ու նրա առանձին տեսակներին սպառնացող բնական, 

մարդածին գործոնների բացասական ազդեցության բացահայտումը, դրանց 

կանխարգելման միջոցառումների մշակումը և վերացման վերաբերյալ 

առաջարկությունների նախապատրաստումը. 

5) բուսական ռեսուրսների օգտագործման նորմավորման հիմնավորմանը նպաս-

տելը` ըստ ծավալների և ժամկետների. 

6) բուսական աշխարհի մասին տեղեկատվական համակարգի ստեղծմանն ու 

իրազեկմանը նպաստելը: 
  

III. ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ 
 

7. Մոնիթորինգի օբյեկտներն են` 

1) բույսերի տեսակների աճելավայրերը, տեսակների գոյության համար առանձնա-

հատուկ դեր խաղացող էկոհամակարգերը. 

2) բույսերի բազմազանությունը` առաջնահերթ նշանակություն տալով` 

ա. այն տեսակներին, ցեղերին, ընտանիքներին կամ այլ կարգաբանական 

միավորներին, որոնց տարածվածությունը սահմանափակվում է հարաբերականորեն 

ոչ մեծ աշխարհագրական շրջանով (էնդեմիկներ), 
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բ. այն տեսակներին, ցեղերին, ընտանիքներին կամ այլ կարգաբանական միավոր-

ներին, որոնք պահպանվել են անցած երկրաբանական ժամանակաշրջաններից և 

ներկայումս հազվադեպ են հանդիպում (ռելիկտներ), 

գ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բուսական աշխարհի համար օտարա-

ծին և տեղածին այն տեսակներին, որոնց ներթափանցումը բնական էկոհամակարգեր և 

արագ բազմացումն սպառնում է էկոհամակարգերի կայունությանը (ինվազիվ և 

էքսպանսիվ տեսակներ). 

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կարմիր գրքում ընդգրկված բույսերի 

տեսակները, ինչպես նաև դրանց համակեցություններն ու պոպուլյացիաները. 

4) տնտեսական արժեք ներկայացնող և արդյունագործական նշանակություն 

ունեցող տեսակները. 

5) բուսական համակեցություններն ու պոպուլյացիաները և դրանց գերիշխող 

(դոմինանտ) տեսակները. 

6) բուսական ռեսուրսների ապօրինի օգտագործումը: 
  

IV. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ 
  

8. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում մոնիթորինգը կազմակեր-

պում և իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն 

առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչությունը (այսուհետ` 

լիազորված պետական մարմին):  

9. Մոնիթորինգի իրականացումը փուլային գործընթաց է, որը ներառում է` 

1) ելակետային տվյալների ստացումը և հավաքագրումը` սույն կարգի 7-րդ կետում 

նշված մոնիթորինգի օբյեկտների դիտարկման միջոցով. 

2) ստացված տվյալների վերլուծությունը, ամփոփումը, կանխատեսումների 

կազմումը. 

3) տվյալների բազայի վարումը և տեղեկատվության տրամադրումը. 

4) մոնիթորինգի տվյալների հիման վրա լիազորված պետական մարմնի կողմից 

անհրաժեշտ բնապահպանական գործողությունների իրականացման վերաբերյալ 

որոշումների նախագծերի մշակումը` շահագրգիռ կողմերի մասնակցության ապահով-

մամբ (տարածքային կառավարման մարմիններ, համապատասխան ինքնակառավար-

ման մարմիններ, հասարակական կազմակերպություններ, բնօգտագործողներ և այլն): 

10. Սույն կարգի 9-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված մոնիթորինգի ելակե-

տային տվյալներն ստանում են` 

1) միջազգային և հանրապետական նշանակություն ունեցող` բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքներում, անտառներում և անտառային հողերում` լիազորված 

պետական մարմնի կազմում գործող պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն-

ները, իսկ հավատարմագրային կառավարման դեպքում` հավատարմագրային 

կառավարիչը. 

2) տեղական նշանակություն ունեցող` բնության հատուկ պահպանվող տարածք-

ներում` պահպանությունը և օգտագործումն իրականացնող մարմինը. 

3) բնության հատուկ պահպանվող տարածքներից, անտառներից և անտառային 

հողերից դուրս` լիազորված պետական մարմնի պատվերով` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

11. Մոնիթորինգի ելակետային տվյալների ստացման և հավաքագրման նպատակով 

ստեղծվում է դիտարկման ցանց, որը ներառում է մշտական կամ ժամանակավոր 

(սեզոնային) դիտակետեր, փորձահրապարակներ, երթուղիներ` դիտարկումների, 

ստուգայցերի, երթուղային հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների 

անցկացման համար: 

12. Մոնիթորինգի իրականացման նպատակով դիտարկման ցանցը նախատեսվում 

է` հաշվի առնելով տվյալ տարածքում սույն կարգի 7-րդ կետում նշված մոնիթորինգի 

օբյեկտների առկայությունը, դրանց տարածվածությունը, վիճակը, մարդածին 

ներգործության ծանրաբեռնվածությունը: 

13. Դիտարկման ցանցի տեղաբաշխման նախագծերը մշակվում և հաստատվում են 

լիազորված պետական մարմնի պատվերով: 

14. Դիտարկման ցանցի պահպանումը, սպասարկումը և անխափան գործունե-

ությունն ապահովում է տվյալ տարածքի պահպանությունը և օգտագործումն 

իրականացնող մարմինը` համապատասխան անձնակազմի և տվյալների 

հավաքագրման համար անհրաժեշտ սարքավորումների միջոցով: 
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15. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում ձեռք բերված ելակետային տվյալները 

լրացվում են լիազորված պետական մարմնի կողմից հաստատված ձևատեսքերում` 

մոնիթորինգային արձանագրություններում և դաշտային ձևերում, որտեղ գրանցվում 

են մոնիթորինգի ենթարկվող յուրաքանչյուր օբյեկտի մասին ստացված դաշտային 

տվյալները: 

16. Մոնիթորինգի արդյունքում ստացված ելակետային տվյալները ոչ ուշ, քան 

տասօրվա ընթացքում ներկայացվում են լիազորված պետական մարմին, որն 

իրականացնում է սույն կարգի 9-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում նշված 

մոնիթորինգի տվյալների համակարգումը և տվյալների բազայի վարումը: 

17. Լիազորված պետական մարմինն ապահովում է մոնիթորինգի տվյալների 

մուտքագրումը, դասակարգումը, վերլուծությունը, պարբերական թարմացումը և 

հասարակայնության համար տեղեկատվության մատչելիությունը: Այդ նպատակով 

ստեղծվում է միասնական համապարփակ տեղեկատվական համակարգ, որն 

ընդգրկում է ելակետային տվյալների փոխհամադրելի բազաները: 

18. Մուտքագրված տվյալները վերլուծվում և գնահատվում են մուտքագրման 

օրվանից 20 օրվա ընթացքում, որից հետո տեղադրվում են համապատասխան                 

վեբ-կայքում: 

 

 

  

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                 Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

6 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 795-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ,  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 

28-Ի  N 900-Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-

րդ մասին, 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասին և «Իրավական ակտերի մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածին համապա-

տասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը            

ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական 

բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի N 1 հավել-

վածում կատարել վերաբաշխում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2015 թվականի  դեկտեմբերի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարումն 

ապահովող միջոցառումների մասին»  N 900-Ն որոշման  N 2 հավելվածի 

ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն  N 1 հավելվածի: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարու-

թյանը` մի շարք ընկերությունների հարկային և այլ պարտավորությունների 

մարման նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական 

կառավարման մարմիններին հատկացնել 231 066 200 (երկու հարյուր 

երեսունմեկ միլիոն վաթսունվեց հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ` Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեով 

նախատեսված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

պահուստային ֆոնդի միջոցներից` համաձայն N 2 հավելվածի: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2016 թվականի 

դեկտեմբերի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                              Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված  N 1  

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 6-ի N 795-Ն  որոշման 

 
«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 

ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 

900-Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
(հազ.դրամ) 

բա
ժ

ի
ն

 

խ
ո

ւմ
բ 

դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

I եռամ-

սյակ  

I կի-

սամյակ  

Ինն 

ամիս 
Տարի 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ   - - - - 

          այդ թվում`          

01       ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆ-

ՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - - - (150,000.0) 

  7     Պետական պարտքի գծով 

գործառնություններ - - - (150,000.0) 

    1   Պետական պարտքի գծով 

գործառնություններ - - - (150,000.0) 

      01 Ներգրավված փոխառու 

միջոցների  սպասարկման 

ծախսեր (տոկոսավճարներ) - - - (150,000.0) 

        ԼՂՀ  ֆինանսների նախարարություն - - - (150,000.0) 

04       ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - - - (81,066.2) 

  9     Տնտեսական հարաբերություններ 

(այլ դասերին չպատկանող) - - - (81,066.2) 

    1   Տնտեսական հարաբերություններ 

(այլ դասերին չպատկանող) - - - (81,066.2) 

      02 Նյութական ռեսուրսների ԼՂՀ 

պետական պահուստի 

ձևավորում և պահպանում - - - (81,066.2) 

        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր 

արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայություն - - - (81,066.2) 

11       ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ - - - 231,066.2  

  1     ԼՂՀ կառավարության և համայն-

քների պահուստային ֆոնդեր - - - 231,066.2  

    1   ԼՂՀ կառավարության 

պահուստային ֆոնդ - - - 231,066.2  

      01 ԼՂՀ կառավարության 

պահուստային ֆոնդ - - - 231,066.2  

        ԼՂՀ կառավարություն - - - 231,066.2  

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                 Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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Հավելված  N 2  

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 6-ի N 795-Ն  որոշման 

 
ՑԱՆԿ 

ՄԻ ՇԱՐՔ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԱՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ 

 

(հազ.դրամ) 

Պետական կառավարման մարմինների  

և փակ բաժնետիրական 

ընկերությունների անվանումները 

Հարկային 

պարտավո-

րություններ 

Այլ պարտա-

վորություն-

ներ 

Ընդամենը 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն  
9,154.1 10,451.3 19,605.4 

«Ջրային տնտեսություն» ՓԲԸ 9,154.1 10,451.3 19,605.4 

ԼՂՀ քաղաքաշինության 

նախարարություն 
38,988.0 110,622.8 149,610.8 

«Ջրամատակարարում և ջրահեռացում» 

ՓԲԸ 
38,988.0 110,622.8 149,610.8 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 38,123.7 23,726.3 61,850.0 

«Քաշաթաղի ջրամատակարարում» ՓԲԸ 38,123.7 23,726.3 61,850.0 

Ընդամենը 86,265.8 144,800.4 231,066.2 

 

 

 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                          Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

6 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 800-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 906-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Կենսաթոշակ վճարելու կարգը հաստատելու 

մասին» N 906-Ն որոշման 2-րդ կետի 2-3-րդ ենթակետերում «2017» թիվը 

փոխարինել «2018» թվովֈ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից:  

  

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

6 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 803-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ  

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ  

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

«Կրթության  մասին»  Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  օրենքի  

15-րդ հոդվածի 5-րդ մասին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների առկա և հեռակա  ուսուցման 2017-2018  

ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննություն-

ների  ցանկը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված      

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 803-Ն որոշման  

 

Ց Ա Ն Կ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2017-2018  

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ  

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
 

1. ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

1.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 
Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

 

Ընդունելության քննությունները 

Մրցութային Ոչ մր-

ցութային 

1 2 3 4 5 6 

011201.00.6 Նախադպրոցական մանկավարժու-

թյուն  

    

 011201.01.6 Նախադպրոցական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա 

Հլգ(գ) Օտլ (գ)** 

կամ Մ(գ)** 

  

011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն     

 011301.01.6 Տարրական մանկավար-

ժություն և մեթոդիկա  

Հլգ(գ) Մ(գ)** կամ 

Օտլ (գ)** 

  

011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժու-

թյուն 

    

 ֍011401.01.6 Կենսաբանություն 

 

Կ(գ) կամ 

Ք(գ) 

Ք(գ)** կամ 

Կ(գ )** 

 Հլգ(գ)* 

֍011401.02.6 Քիմիա Ք(գ) կամ 

Կ(գ) 

Կ(գ)** կամ  

Ք(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

֍011401.03.6 Աշխարհագրություն Ա(գ) Մ(գ)**  Հլգ(գ)* 

֍011401.04.6 Ֆիզիկա  Ֆ(գ) կամ 

Մ(գ) 

Մ(գ)** կամ 

Ֆ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

֍011401.05.6 Մաթեմատիկա Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

011401.06.6 Ինֆորմատիկա Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիա-

րակություն և սպորտային մարզում-

ներ 

Մասն. ԸՖՊ  Հլգ(գ)* 

011401.11.6 Կերպարվեստ  Գծն Գն  Հլգ(գ)* 

011401.16.6 Նախնական զինվորա-

կան պատրաստություն 

ՆԶՊ (բ) ԸՖՊ  Հլգ(գ)* 

011401.18.6 Պատմություն ՀԺՊ(գ) ԸՊ(գ) կամ 

Հլգ(գ) 

 Օտլ (գ)* 

011401.19.6  Հայոց լեզու և գրակա-

նություն 

Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) **  Օտլ(գ)* 

 011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրակա-

նություն 

Ռլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրա-

կանություն 

Անգլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

023201.00.6 Լեզվաբանություն     

 023201.01.6 Թարգմանչական գործ 

(անգլերեն և հայերեն լեզուներ) 

Անգլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

031101.00.6 Տնտեսագիտություն      

 031101.01.6 Տնտեսագիտություն  Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

031201.00.6 Քաղաքագիտություն     

 031201.01.6 Քաղաքագիտություն ՀԺՊ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

031301.00.6 Հոգեբանություն     

 031301.01.6 Հոգեբանություն  Հլգ(գ) Օտլ(գ) Կ(գ)**  

032101.00.6 Լրագրություն     

 032101.01.6 Լրագրություն  ՍԱ(գ) Հլգ(գ)  Օտլ(գ)* 
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041101.00.6 Հաշվապահական հաշվառում և 

հարկում 

    

 041101.01.6 Հաշվապահական հաշ-

վառում և հարկում (ըստ ոլորտի) 

Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

041201.00.6 Ֆինանսներ     

 041201.01.6  Ֆինանսներ (ըստ 

ոլորտի)  

Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

042101.00.6 Իրավագիտություն     

 042101.01.6 Իրավագիտություն Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) Օտլ(գ)  

061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ     

 061105.01.6  Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

Մ(գ) 

 

Ֆ(գ)** 

 

 Հլգ(գ)* 

101501.00.6 Զբոսաշրջություն     

 101501.01.6 Զբոսաշրջություն Ա(գ) կամ 

ՀԺՊ(գ) 

Օտլ(գ)**  Հլգ(գ)* 

 

֍ - Նշված մասնագիտություններով Արցախի պետական համալսարան առկա 

ուսուցման համակարգի դիմորդներն անվճար ուսուցման համակարգի ընդունելության 

մրցույթին մասնակցելու համար մասնագիտությունների և քննությունների ցանկում  

երկու աստղանիշերով նշված առարկաների համար, որպես մրցութային գնահա-

տական, կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապես հայտագրել միջնա-

կարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի՝ 

այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ 

պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ 

տարեկան գնահատականը: 

Մրցութային երկու առարկաներից միասնական քննություն հանձնող դիմորդներն 

օգտվում են առաջնահերթ ընդունվելու արտոնությունից: 
 

1.2ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

Դասիչը 

 

Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Ընդունելության քննությունները 

Մրցութային Ոչ մր-

ցութային 

1 2 3 4 5 6 

011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն     

 011301.01.6 Տարրական մանկավար-

ժություն և մեթոդիկա  

Հլգ(գ) Մ(գ)** կամ 

Օտլ(գ)** 

  

011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժու-

թյուն 

    

 011401.01.6 Կենսաբանություն 

 

Կ(գ) կամ 

Ք(գ) 

Ք(գ)** կամ 

Կ(գ )** 

 Հլգ(գ)* 

011401.03.6 Աշխարհագրություն Ա(գ) Մ(գ)**  Հլգ(գ)* 

011401.04.6 Ֆիզիկա  Ֆ(գ) կամ 

Մ(գ) 

Մ(գ)** կամ 

Ֆ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

011401.05.6 Մաթեմատիկա Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

011401.16.6 Նախնական զինվորա-

կան պատրաստություն 

ՆԶՊ(բ) ԸՖՊ  Հլգ(գ)* 

011401.18.6 Պատմություն ՀԺՊ(գ) ԸՊ(գ) կամ 

Հլգ(գ) 

 Օտլ(գ)* 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականու-

թյուն 

Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) **  Օտլ(գ)* 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրակա-

նություն 

Ռլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

031101.00.6 Տնտեսագիտություն      

 031101.01.6 Տնտեսագիտություն  Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

041101.00.6 Հաշվապահական հաշվառում և 

հարկում 

    

 041101.01.6 Հաշվապահական հաշ-

վառում և հարկում  (ըստ ոլորտի) 

Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

042101.00.6 Իրավագիտություն     

 042101.01.6 Իրավագիտություն Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) Օտլ(գ)  

053101.00.6 Քիմիա     
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 053101.02.6 Դեղագործական քիմիա Կ(գ) կամ 

Ք(գ) 

Ք(գ)** կամ 

Կ(գ )** 

 Հլգ(գ)* 

 

2. «ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

2.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 
Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Ընդունելության քննությունները 

Մրցութային Ոչ մր-

ցութային 

1 2 3 4 5 6 

021201.00.6 Դիզայն     

 021201.01.6 Դիզայն Գծն Կոմպ Գծ Հլգ(գ)* 

041801.00.6 Ագրոբիզնես     

 041801.01.6 Ագրոբիզնես Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ     

 061105.01.6 Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

Մ(գ) 

 

Ֆ(գ)** 

 

 Հլգ(գ)* 

071301.00.6 Էներգետիկա     

 071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

071403.00.6 Ռադիոտեխնիկա և կապ     

 071403.01.6 Ռադիոտեխնիկա և կապ Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

071601.00.6 Տրանսպորտային համակարգեր     

 071601.03.6 Փոխադրումների և 

ճանապարհային երթևեկության  

կազմակերպում և կառավարում 

Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

071602.00.6 Գյուղատնտեսական արտադրու-

թյան մեքենայացում, մեքենաներ և 

սարքավորումներ  

    

 ֍071602.01.6 Գյուղատնտեսության 

մեքենայացում, մեքենաներ և 

սարքավորումներ

Մ(գ) Ֆ(գ)**  Հլգ(գ)* 

072101.00.6 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա     

 072101.01.6 Պարենամթերքի տեխնո-

լոգիա 

Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) կամ 

Ք(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Ք(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

  

073101.00.6 Ճարտարապետություն     

 073101.01.6 Ճարտարապետություն Նկ Գծ Մ(գ) ** Հլգ(գ)* 

073102.00.6 Քաղաքային տնտեսություն     

 073102.01.6 Քաղաքային տնտեսու-

թյուն 

Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

073201.00.6 Շինարարություն     

 073201.01.6 Արդյունաբերական և 

քաղաքացիական շինարարություն  

Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

 073201.03.6 Ջրային համակարգերի 

շինարարություն և շահագործում 

Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

081101.00.6 Ագրոնոմիա     

 ֍081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա 

և գենետիկա  

Մ(գ) կամ 

Կ(գ) 

Կ(գ)** կամ 

Ք(գ)** 
 

Հլգ(գ)* 

084101.00.6 Անասնաբուժություն     

 ֍084101.01.6 Անասնաբուժություն Մ(գ) կամ 

Կ(գ) 

Կ(գ)** կամ 

Ք(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

 

2.2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Ընդունելության քննությունները 

Մրցութային Ոչ  

մրցու-

թային 

1 2 3 4 5 6 

041801.00.6 Ագրոբիզնես     

 041801.01.6 Ագրոբիզնես Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

061103.00.6 Համակարգչային ճարտարագիտու-

թյուն 
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  061103.01.6 Համակարգչային 

ճարտարագիտություն 

Մ(գ) 

 

Ֆ(գ)** 

 

 Հլգ(գ)* 

071601.00.6 Տրանսպորտային համակարգեր     

 071601.03.6 Փոխադրումների և 

ճանապարհային երթևեկության  

կազմակերպում և կառավարում 

Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

071602.00.6 Գյուղատնտեսական արտադրու-

թյան մեքենայացում, մեքենաներ և 

սարքավորումներ  

    

 ֍071602.01.6 Գյուղատնտեսության 

մեքենայացում, մեքենաներ և 

սարքավորումներ  

Մ(գ) Ֆ(գ)**  Հլգ(գ)* 

073201.00.6 Շինարարություն     

 073201.01.6 Արդյունաբերական և 

քաղաքացիական շինարարություն  

Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

081101.00.6 Ագրոնոմիա     

 ֍081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա 

և գենետիկա  
Մ(գ) կամ 

Կ(գ) 

Կ(գ)** կամ 

Ք(գ)** 
 

Հլգ(գ)* 

 

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի դիմորդներն անվճար 

ուսուցման համակարգի ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար մասնագի-

տությունների և քննությունների ցանկում  երկու աստղանիշերով նշված առարկաների 

համար, որպես մրցութային գնահատական, կարող են ընդունելության դիմում-

հայտում նախապես հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապա-

տասխան ավարտական փաստաթղթի՝ այդ առարկաների պետական ավարտական 

քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահա-

տականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը: 

֍ -Նշված մասնագիտություններով վճարովի ուսուցման համակարգի ընդունելու-

թյան մրցույթին մասնակցելու համար, որպես մրցութային առարկաների գնահա-

տական, դիմորդը կարող է դիմում-հայտում նախապես հայտագրել միջնակարգ 

կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի՝ այդ 

առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետա-

կան ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան 

գնահատականը: 

Մրցութային առարկաներից միասնական քննություն հանձնող դիմորդներն 

օգտվում են առաջնահերթ ընդունվելու արտոնությունից: 
 

2.3 ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

Դ
ա

ս
ի

չը
 

 

Մասնագիտությունը 

 

0601 Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (հիմնական կրթությամբ) 

2401 Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում  (հիմնական 

կրթությամբ) 

2914 Ներքին ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի սանիտարատեխնիկական սարքա-

վորումների և օդափոխման համակարգերի տեղակայում և շահագործում (հիմնական 

կրթությամբ) 

2916 Քաղաքաշինական կադաստր (հիմնական կրթությամբ) 

3102 Գյուղատնտեսագիտություն (հիմնական կրթությամբ) 

3104 Անասնաբուժություն  (հիմնական կրթությամբ) 

3106 Գյուղատնտեսության մեքենայացում  (հիմնական կրթությամբ) 

 

3. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

3.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

Դասիչը 

 

Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Ընդունելության քննությունները 

Մրցութային Ոչ  

մրցու-

թային 

1 2 3 4 5 6 

011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն     

 011301.01.6 Տարրական մանկավար-

ժություն և մեթոդիկա  

Հլգ(գ) Մ(գ)** կամ 

Օտլ** 
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011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժու-

թյուն 

    

 011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիա-

րակություն և սպորտային 

մարզումներ*** 

Մասն. ԸՖՊ  Հլգ(գ)* 

011401.16.6  Նախնական զինվորա-

կան պատրաստություն 

ՆԶՊ (բ) ԸՖՊ  Հլգ(գ)* 

011401.18.6 Պատմություն ՀԺՊ(գ) ԸՊ(գ) կամ 

Հլգ(գ) 

 Օտլ(գ)* 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականու-

թյուն 

Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ)**  Օտլ(գ)* 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրակա-

նություն*** 

Ռլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

031101.00.6 Տնտեսագիտություն      

 031101.01.6 Տնտեսագիտություն  Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

042101.00.6 Իրավագիտություն     

 042101.01.6 Իրավագիտություն Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) Օտլ(գ)  

061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ     

 061105.01.6 Տեղեկատվական տեխ-

նոլոգիաներ*** 

Մ(գ) Ֆ(գ)**  Հլգ(գ)* 

 

3.2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Ընդունելության քննությունները 

Մրցութային Ոչ 

մրցու-

թային 

1 2 3 4 5 6 

011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն     

 011301.01.6 Տարրական մանկավար-

ժություն և մեթոդիկա  

Հլգ(գ) Մ(գ)** կամ 

Օտլ** 

  

011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժու-

թյուն 

    

 011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիա-

րակություն և սպորտային 

մարզումներ*** 

Մասն. ԸՖՊ  Հլգ(գ)* 

011401.16.6  Նախնական զինվորա-

կան պատրաստություն 

ՆԶՊ (բ) ԸՖՊ  Հլգ(գ)* 

011401.18.6 Պատմություն ՀԺՊ(գ) ԸՊ(գ) կամ 

Հլգ(գ) 

 Օտլ (գ)* 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականու-

թյուն 

Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) **  Օտլ(գ)* 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրակա-

նություն*** 

Ռլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

031101.00.6 Տնտեսագիտություն      

 031101.01.6 Տնտեսագիտություն  Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

042101.00.6 Իրավագիտություն     

 042101.01.6 Իրավագիտություն Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) Օտլ(գ)  

061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ     

 061105.01.6 Տեղեկատվական տեխ-

նոլոգիաներ*** 

Մ(գ) Ֆ(գ)**  Հլգ(գ)* 

 

3.3 ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

Դասիչը Մասնագիտությունը 

0207 Թարգմանություն և գործավարություն (հիմնական կրթությամբ) 

0302 Հայոց լեզվի դասավանդում (հիմնական կրթությամբ) 

0303 Ռուսաց լեզվի դասավանդում (հիմնական կրթությամբ)   

0307 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ (հիմնական կրթությամբ) 

0312 Դասավանդում տարրական դասարաններում (հիմնական կրթությամբ) 

0313 Նախադպրոցական կրթություն (հիմնական կրթությամբ) 

0416 Ատամնատեխնիկական գործ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)  

0601 Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (հիմնական կրթությամբ) 

0602 Մենեջմենթ (կառավարում) (հիմնական կրթությամբ)  

0603 Ֆինանսներ (հիմնական կրթությամբ) 
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2203 Հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրավորում  

(հիմնական կրթությամբ) 

2307 Զբոսաշրջություն (հիմնական կրթությամբ) 

2401 Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (հիմնական 

և միջնակարգ կրթությամբ) 

 

4. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

4.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

Դասիչը 

 

Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Ընդունելության քննությունները 

Մրցութային Ոչ 

մրցու-

թային 

1 2 3 4 5 6 

011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն     

 011301.01.6 Տարրական մանկավար-

ժություն և մեթոդիկա  

Հլգ(գ) Մ(գ)** կամ 

Օտլ** 

  

011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժու-

թյուն 

    

 011401.18.6 Պատմություն ՀԺՊ(գ) ԸՊ(գ) կամ 

Հլգ(գ) 

 Օտլ (գ)* 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականու-

թյուն 

Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) **  Օտլ(գ)* 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրակա-

նություն 

Ռլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրա-

կանություն 

Անգլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

022802.00.6 Կովկասագիտություն     

 022802.01.6 Կովկասագիտություն *** ՀԺՊ(գ) Հլգ (գ)  Օտլ(գ)* 

023201.00.6 Լեզվաբանություն     

 023201.01.6 Թարգմանչական գործ 

(անգլերեն և հայերեն լեզուներ) 

Անգլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

031101.00.6 Տնտեսագիտություն      

 031101.01.6 Տնտեսագիտություն  Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

041301.00.6 Կառավարում     

 041301.01.6 Կառավարում (ըստ 

ոլորտի) 

Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

042101.00.6 Իրավագիտություն     

 042101.01.6 Իրավագիտություն Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) Օտլ(գ)  

061101.00.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային  

գիտություն) 

    

 061101.01.6 Ինֆորմատիկա 

(համակարգչային գիտություն)  

Մ(գ) 

 

Ֆ(գ) կամ 

Օտլ(գ) 

 Հլգ(գ)* 

061104.00.6 Տեղեկատվական համակարգեր     

 061104.01.6 Տեղեկատվական 

համակարգեր 

Մ(գ) 

 

Ֆ(գ) **  Հլգ(գ)* 

 

4.2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 
Դասիչը 

 

Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Ընդունելության քննությունները 

Մրցութային Ոչ 

մրցու-

թային 

1 2 3 4 5 6 

011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն     

 011301.01.6 Տարրական մանկավար-

ժություն և մեթոդիկա  

Հլգ(գ) Մ(գ)** կամ 

Օտլ** 

  

011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժու-

թյուն 

    

 011401.18.6 Պատմություն ՀԺՊ(գ) ԸՊ(գ) կամ 

Հլգ(գ) 

 Օտլ(գ)* 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրակա-

նություն 

Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) **  Օտլ(գ)* 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրակա-

նություն 

Ռլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 
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011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրա-

կանություն 

Անգլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

022802.00.6 Կովկասագիտություն     

 022802.01.6 Կովկասագիտություն *** ՀԺՊ(գ) Հլ(գ)  Օտլ(գ)* 

031101.00.6 Տնտեսագիտություն      

 031101.01.6 Տնտեսագիտություն  Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

041301.00.6 Կառավարում     

 041301.01.6 Կառավարում (ըստ 

ոլորտի)  

Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

042101.00.6 Իրավագիտություն     

 042101.01.6 Իրավագիտություն Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) Օտլ(գ)  

061101.00.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային  

գիտություն) 

    

 061101.01.6 Ինֆորմատիկա 

(համակարգչային գիտություն)  

Մ(գ) 

 

Ֆ(գ) կամ 

Օտլ(գ) 

 Հլգ(գ)* 

061104.00.6 Տեղեկատվական համակարգեր     

 061104.01.6 Տեղեկատվական 

համակարգեր 

Մ(գ) 

 

Ֆ(գ) **  Հլգ(գ)* 

 

5. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ» ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

Դասիչը 

 

Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Ընդունելության քննությունները 

Մրցութային Ոչ 

մրցու-

թային 

1 2 3 4 5 6 

021201.00.6 Դիզայն     

 021201.01.6 Դիզայն Կոմպ Գծն Գն Հլգ(գ)* 

 021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում Կոմպ Գծն Գն Հլգ(գ)* 
 

Օգտագործված հապավումներ 
 

(բ)         բանավոր Հլգ   Հայոց լեզու և  գրականություն                                                                                         

(գ)         գրավոր Մ Մաթեմատիկա 

Ա    Աշխարհագրություն Մասն.         Մասնագիտական 

Անգլ Անգլերեն ՆԶՊ   Նախնական զինվորական 

պատրաստություն 

Գծ Գծագրություն Նկ Նկարչություն  

Գծն Գծանկար       Ռլ Ռուսաց լեզու 

Գն Գունանկար  ՍԱ Ստեղծագործական աշխատանք 

ԸՊ Ընդհանուր պատմություն            Ք Քիմիա 

ԸՖՊ Ընդհանուր ֆիզիկական 

պատրաստություն                

Օտլ Օտար լեզու**** 

Կ   Կենսաբանություն Ֆ Ֆիզիկա 

Կոմպ Կոմպոզիցիա   

ՀԺՊ

  

Հայ ժողովրդի պատմություն        

 

Ծ ա ն ո թ ու թ յ ու ն ն ե ր 
*Ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության 

ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից: 

**Վճարովի ուսուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այդ 

տեղերի մրցույթին մասնակցելու համար դիմորդները մասնագիտությունների և 

քննությունների  ցանկում երկու աստղանիշերով նշված առարկաների համար որպես 

մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապես 

հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտա-

կան փաստաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնա-

հատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության 

դեպքում` տարեկան գնահատականը: 

***Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն: 

****Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու, Անգլերեն, Գերմաներեն, Ֆրանսերեն): 
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Օտար լեզու մրցութային կամ ոչ մրցութային քննություն կարող է ընտրվել նշված 

չորս առարկաներից մեկը` դիմորդի հայեցողությամբ: 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                          Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

6 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 804-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ  

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագի-

տական կրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 

9-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի   

Հանրապետության  կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախնական մաս-

նագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների առկա և հեռակա  ուսուցման 2017-2018 ուսումնական 

տարվա մասնագիտությունների ցանկը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 804-Ն որոշման  

 

Ց Ա Ն Կ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ  2017-2018 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 

1. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ Թ. ՔԱՄԱԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ 

 (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

2. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ  

ՔՈԼԵՋ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

Դասիչը Մասնագիտությունը 

0501 Գործիքային կատարողական արվեստ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)  

այդ թվում` 
դաշնամուր  

լարային գործիքներ (ջութակ) 

փողային գործիքներ 

ժողովրդական գործիքներ 

0502 Երգեցողություն (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 

0503 Երգչախմբավարություն (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 

0504 Երաժշտության տեսություն (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 

0505 Էստրադային երաժշտարվեստ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 

 
3. ՇՈՒՇԻԻ ԱՐՍԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ 

3.1 ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 

Դասիչը Մասնագիտությունը 

0210 Թարգմանություն և սպասարկման կազմակերպում (հիմնական կրթությամբ) 

0514 Դիզայն ըստ ճյուղերի (հիմնական կրթությամբ) 

0515 

 

Զարդարային-կիրառական արվեստ  և ժողովրդական արհեստներ  (հիմնական 

կրթությամբ) 

0518 Սոցիալ-մշակութային գործունեություն և ժողովրդական գեղարվեստական 

ստեղծագործություն (հիմնական կրթությամբ) 

2014 Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում 

(հիմնական կրթությամբ) 

 

3.2 ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 

Դասիչը Մասնագիտությունը 

0517 Գրադարանային գործ  (միջնակարգ կրթությամբ) 

0601 Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (միջնակարգ կրթությամբ) 

 

4.ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՔՈԼԵՋ 

(ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

Դասիչը Մասնագիտությունը 

0506 Դասական պար (4-րդ դասարանն ավարտած) 

Պարարվեստ (ժողովրդական պար) (8-րդ դասարանն ավարտած) 

 

5. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ 

(ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

Դասիչը Մասնագիտությունը 

1210 Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա (հիմնական և 

միջնակարգ կրթությամբ) 

2014 Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում 

(հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 

Դասիչը Մասնագիտությունը 

0402 Մանկաբարձական գործ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 

0405 Դեղագործություն (միջնակարգ կրթությամբ) 

0406 Քույրական գործ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 

0418 Բուժական գործ զինված ուժերում (հիմնական կրթությամբ) 
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2203 Համակարգիչների շահագործում (միջնակարգ կրթությամբ) 

2304 Վարսավիրական արվեստ և զարդարային դիմահարդարում (հիմնական և 

միջնակարգ կրթությամբ) 

2311 Հասարակական սնունդ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 

2401 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների) 

(հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 

2603 Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և 

տեխնոլոգիա (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 

2809 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 

2908 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում (հիմնական 

կրթությամբ) 

 

6. ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ 

(ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

Դասիչը Մասնագիտությունը 

1207 Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա (հիմնական կրթությամբ) 

2203 Համակարգիչների շահագործում (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 

2304 Վարսավիրական արվեստ և զարդարային դիմահարդարում (հիմնական և 

միջնակարգ կրթությամբ) 

2311 Հասարակական սնունդ (հիմնական կրթությամբ) 

2401 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների) 

(հիմնական կրթությամբ) 

2809 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա (հիմնական կրթությամբ) 

2905 Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական 

ապահովում (հիմնական կրթությամբ) 

2907 Ատաղձագործություն, մանրահատակագործություն (հիմնական կրթությամբ) 

2908 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում (հիմնական 

կրթությամբ) 

 
7. ՇՈՒՇԻԻ «ԵԶՆԻԿ ՄՈԶՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

(ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

Դասիչը Մասնագիտությունը 

1003 Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական 

շահագործում (հիմնական կրթությամբ) 

1006 Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի տեխնիկական 

շահագործում (հիմնական կրթությամբ) 

1210 Մետաղների մեխանիկական  մշակում հաստոցների և գծերի վրա (հիմնական 

կրթությամբ)  

2603 Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և 

տեխնոլոգիա 

2902 Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում 

(հիմնական կրթությամբ) 

2908 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում (հիմնական 

կրթությամբ)   

 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                         Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

6 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 805-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 10-Ի N 435 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածի համաձայն` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի 

հունիսի 10-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առըն-

թեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոuտիկանության «Ճանապարհային 

ոuտիկանություն» ծառայության արտաբյուջետային ֆոնդ վճարման ենթակա 

վճարների չափերը սահմանելու մասին» N 435 որոշման հավելվածում կատարել 

հետևյալ փոփոխությունը և լրացումները՝ 

1) 2.1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
 

« 2.1. Տրանսպորտային միջոցների 

հաշվառման մեծ պահանջարկ 

ունեցող համարանիշերի 

տրամադրում 

60.000 դրամ 

100.000 դրամ 

150.000 դրամ 

250.000 դրամ 

400.000 դրամ 

500.000 դրամ 

600.000 դրամ 

1.000.000 դրամ 

1.500.000 դրամ 

  2.000.000 դրամ 

          3.000.000 դրամ 

5.000.000 դրամ 

          8.000.000 դրամ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 
 

2) 3-րդ կետի «տրամադրում» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ սույն 

հավելվածի 3.1-ին կետով նախատեսված դեպքերի» բառերը. 

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 3.1-ին կետ. 

« 

 

 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

«Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» 

իրավաբանական անձանց միությանը և դրան անդա-

մակցող  ապահովագրական ընկերություններին 

ճանապարհատրանսպորտային պատահարի ելա-

կետային տվյալների վերաբերյալ օրենքով չարգելված 

տեղեկատվության տրամադրում 

4.000 դրամ 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

»: 
 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 
ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում             Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 0507/02/15թ. 

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 0507/02/15թ.  

Նախագահող դատավոր` Հ.Աբրահամյան 

Դատավորներ`                    Ն.Գրիգորյան 

                                                Կ.Սաղյան                         

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀԱՆՈՒՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ք.Ստեփանակերտ                                                                  25 նոյեմբերի 2016թ. 

 

ԼՂՀ Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերագույն դատարան)` 

վճռաբեկության կարգով. 

նախագահությամբ` դատավոր     Ա.Աբրահամյանի 

                                    դատավորներ`     Գ.Արզումանյանի 

                                                                    Գ.Գրիգորյանի 

 

դռնբաց դատական նիստում քննելով ըստ հայցի «Հայաստանի 

ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության 

ընդդեմ Յարոսլավ Վարդանի Գասպարյանի և Ռազմիկ Խորենի 

Գասպարյանի՝ 2.563.906 ՀՀ դրամ բռնագանձելու մասին քաղաքացիական 

գործով ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի  2016թ. սեպտեմբերի 7-ի որոշման դեմ 

«Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց 

միության գործադիր տնօրեն Վ.Ավետիսյանի վճռաբեկ բողոքը,  
 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը. 

«Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց 

միությունը /այսուհետ՝ նաև Բյուրո/ հայց է ներկայացրել դատարան ընդդեմ 

Յարոսլավ Վարդանի Գասպարյանի և Ռազմիկ Խորենի Գասպարյանի՝ 

2.563.906 /երկու միլիոն հինգ հարյուր վաթսուներեք հազար ինը հարյուր վեց/ 

ՀՀ դրամ բռնագանձելու մասին: 

ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի /այսուհետ՝  

նաև Առաջին ատյանի դատարան/ 2015թ. հուլիսի 9-ի վճռով Յարոսլավ 

Գասպարյանից հօգուտ Բյուրոյի բռնագանձվել է 2.563.906 ՀՀ դրամ, նշված 

գումարը համապարտության կարգով Ռազմիկ Գասպարյանից բռնագանձելու 

մասով Բյուրոյի հայցը մերժվել է: 

Բյուրոյի վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքում ԼՂՀ վերաքննիչ 

դատարանի /այսուհետ՝ նաև Վերաքննիչ դատարան/ 2016թ. մարտի 12-ի 

որոշմամբ վերաքննիչ բողոքը մերժվել է, և Առաջին ատյանի դատարանի 

2015թ. հուլիսի 9-ի վճիռը թողնվել է օրինական ուժի մեջ: 

Գերագույն դատարանի 2016թ. մայիսի 12-ի որոշմամբ Բյուրոյի վճռաբեկ 

բողոքը բավարարվել է մասնակիորեն. Ռազմիկ Գասպարյանի մասով 

Վերաքննիչ դատարանի 2016թ. մարտի 12-ի որոշումը բեկանվել, գործը նոր 

քննության համար ուղարկվել է Առաջին ատյանի դատարան, իսկ մնացած 

մասով որոշումը թողնվել է օրինական ուժի մեջ: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2016թ. հունիսի 30-ի վճռով Ռազմիկ Խորենի 

Գասպարյանի մասով Բյուրոյի հայցը մերժվել է:  
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Վերաքննիչ դատարանի 2016թ. սեպտեմբերի 7-ին որոշմամբ Բյուրոյի 

վերաքննիչ բողոքը մերժվել, Առաջին ատյանի դատարանի 2016թ. հունիսի 30-

ի վճիռը թողնվել է օրինական ուժի մեջ: 

Նշված որոշման դեմ վճռաբեկ բողոք է բերել Բյուրոյի գործադիր տնօրեն 

Վ.Ավետիսյանը:  

Վճռաբեկ բողոքին պատասխան չի ներկայացվել:  

 

2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը.  

Բողոքը բերվել է նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի 

խախտման հիմքով: Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանն իր որոշումը 

կայացրել է նյութական և դատավարական նորմերի` գործի ելքի վրա ազդած 

խախտումներով: Մասնավորապես, Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ԼՂՀ 

Սահմանադրության 48-րդ հոդվածի 1-ին մասը, ԼՂՀ դատական օրենսգրքի 15-

րդ հոդվածի 4-րդ մասը, ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 

44-րդ հոդվածի 1-ին և 6-րդ մասերը, 47-րդ հոդվածի 1-ին մասը,  49-րդ  

հոդվածի  1-ին  մասը, 230.1-րդ հոդվածի 1-ին մասը, ինչի հետևանքով չի 

կիրառել կիրառման ենթակա «Ավտոտրանսպորտային միջոցների 

օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր  

ապահովագրության մասին»  ԼՂՀ   օրենքի 49-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, ԼՂՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքի 361-րդ և 362-րդ հոդվածների 1-ին մասերը, 

կիրառել է կիրառման չենթակա ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1072-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասը և <<Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից 

բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին>> 

ԼՂՀ օրենքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը:  

Բողոք բերած անձը նշված պնդումը պատճառաբանել է հետևյալ 

փաստարկներով. 

Վերաքննիչ դատարանը, մերժելով պահանջվող գումարը նաև «ԳԱԶ 2410» 

մակնիշի 33 LS 024 հ/հ-ի ավտոմեքենայի սեփականատեր Ռազմիկ Գասպար-

յանից համապարտության կարգով բռնագանձելու մասին Բյուրոյի պահանջը,  

անտեսել է, որ Բյուրոն հատուցումը վճարել է ոչ թե «Ավտոտրանսպորտային 

միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր 

ապահովագրության մասին» ԼՂՀ օրենքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ 

կետի, այն է՝ վնասը պատճառվել է առանց հափշտակության նպատակի 

ապօրինաբար տիրացած տրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ, այլ  այդ 

օրենքի 49-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հիմքով, այն է՝ վնասը պատճառվել է այն 

ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ, որի վերաբերյալ կնքված չէ 

ԱՊՊԱ պայմանագիր: Նման պայմաններում հատուցում վճարած Բյուրոն ոչ 

միայն վնաս պատճառած անձի, այլև «ԳԱԶ-2410» մակնիշի 33 LS 024 

համարանիշի ավտոմեքենայի սեփականատիրոջ  նկատմամբ հետադարձ 

պահանջի իրավունք է ձեռք բերել: 

Վերաքննիչ  դատարանն անհիմն է եզրահանգել, որ նախաքննության 

մարմնի 2014թ. դեկտեմբերի 10-ի՝ քրեական գործի հարուցումը մերժելու 

մասին որոշմամբ և ԸԻԴ 2140/02/14թ. քաղաքացիական գործով Առաջին 

ատյանի դատարանի 2014թ. դեկտեմբերի 30-ի վճռով հաստատվել է 

Յարոսլավ Գասպարյանի կողմից ավտոմեքենան առանց հափշտակելու 

նպատակի ապօրինաբար տիրանալու հանգամանքը: Վերաքննիչ դատարանն 

անտեսել է, որ նախաքննության մարմինը քրեական գործի հարուցումը մերժել 

է ոչ թե ԼՂՀ քրեական  օրենսգրքի 189-րդ հոդվածով /ավտոմեքենային կամ 

տրանսպորտային այլ միջոցին ապօրինաբար տիրանալն առանց հափշ-

տակելու նպատակի/, այլ նույն օրենսգրքի 253-րդ հոդվածով /ճանապարհային 

երթևեկության և տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները 

խախտելը/ նախատեսված հանցակազմի բացակայության պատճառաբանու-

թյամբ: Իսկ թիվ ԸԻԴ 2140/02/14թ. գործով կայացված վճռով հաստատված չէ 
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Յարոսլավ Գասպարյանի կողմից ավտոմեքենային ապօրինաբար տիրանալու 

փաստը: Բացի դրանից, այդ վճիռը հիմնված է միայն Յարոսլավ ու Ռազմիկ 

Գասպարյանների հակասական և մի շարք տրամաբանական հարցեր 

առաջացնող ցուցմունքների վրա: Մինչդեռ, բնական է, որ նրանք 

շահագրգռված են, որ իրենցից միայն մեկը պատասխանատվություն կրի 

Բյուրոյի առջև, այլ ոչ թե երկուսը` համատեղ: Առավել ևս, որ այդ գործով 

հայցվորը և պատասխանողը` Յարոսլավ ու Ռազմիկ Գասպարյանները, պապ 

ու թոռ են, ինչն ավելի է մեծացնում պայմանավորվածությունների և 

փոխադարձ համաձայնեցված գործողությունների իրականացման 

հնարավորությունները: 

Ավելին, ԸԻԴ 2140/02/14թ. քաղաքացիական գործով վճիռն որևէ 

առնչություն չի կարող ունենալ սույն գործի հետ, քանի որ՝ Բյուրոն 

ներգրավված չի եղել այդ գործով, ու այդ վճռով հաստատված փաստերը սույն 

գործով նախադատելի նշանակություն չունեն: Իսկ սույն գործով Ռազմիկ 

Գասպարյանը չի ապացուցել, որ ավտոմեքենան իր տիրապետումից դուրս է 

եկել Յարոսլավ Գասպարյանի ապօրինի գործողությունների հետևանքով: 

Ըստ վճռաբեկ բողոքի` «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագոր-

ծումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 49-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ուժով ԱՊՊԱ պայմանագիր 

չունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ պատճառված 

վնասը հատուցած Բյուրոյի նկատմամբ վնաս պատճառած անձը և 

ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատերը համապարտ պարտապան-

ներ են, որոնցից Բյուրոն իրավունք ունի պահանջել լրիվ ծավալով 

համապարտությամբ կատարելու պարտավորությունը: Այսինքն՝ տվյալ 

դեպքում խոսքը գնում է երկու սուբյեկտների պատասխանատվության մասին՝ 

սեփականատիրոջ, ով չի կնքել ԱՊՊԱ պայմանագիր, և վարորդի,  ով 

անմիջականորեն պատճառել է վնասը:  

Ավելին, հայցը ենթակա է բավարարման անգամ ավտոմեքենան 

սեփականատիրոջ տիրապետումից ապօրինի դուրս գալը հաստատված 

լինելու դեպքում, քանի որ Բյուրոն հատուցել է ոչ թե ապօրինաբար տիրացած 

ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ պատճառված վնասը, այլ 

պատահարի պահին գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր չունեցող 

ավտոտրանսպորտային միջոցով պատճառված վնասը, ինչպիսի փաստը 

սույն գործով անվիճելի է: 

Վերաքննիչ դատարանը հաշվի չի առել նաև Գերագույն դատարանի՝ սույն 

գործով արտահայտած իրավական դիրքորոշումները, նույնիսկ աղավաղել է 

դրանք:  Նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի վերոնշյալ 

խախտումների հետևանքով Վերաքննիչ դատարանը կայացրել է որոշում, որը 

չի համապատասխանում ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 

121.1-րդ հոդվածով նախատեսված պահանջներին և օրինական, հիմնավոր-

ված ու պատճառաբանված չէ:   

Վերոգրյալի հիման վրա՝ բողոք բերած անձը խնդրել է բեկանել և փոփոխել 

Վերաքննիչ դատարանի 2016թ. սեպտեմբերի 7-ի որոշումը. ամբողջությամբ 

բավարարել Բյուրոյի հայցը /նաև Ռազմիկ Գասպարյանից համապարտության 

կարգով գումարը բռնագանձելու մասով/՝ անդրադառնալով նաև դատական 

ծախսերի բաշխման հարցին: 

 

3. Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող փաստերը. 

Սույն վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն  

հետևյալ փաստերը. 

1. SQ009214 տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայականի համաձայն՝ 

Ռազմիկ Խորենի Գասպարյանը հանդիսանում է «ԳԱԶ 2410» մակնիշի 33 LS 

024 հ/հ-ի ավտոմեքենայի սեփականատերը: 
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2. 2014թ. հուլիսի 31-ին ժամը 23.30-ի սահմաններում Յարոսլավ 

Գասպարյանը, վարելով Ռազմիկ Գասպարյանին պատկանող վերոնշված 

ավտոմեքենան, Ստեփանակերտ-Ննգի-Մարտունի ավտոճանապարհի 22-րդ 

կիլոմետրում այն գլորել է ձորը, ինչի հետևանքով ավտոմեքենայի 

ուղևորներից  Մհեր Գրիգորյանը ստացել է ծանր մարմնական վնասվածք՝ ոչ 

վտանգավոր կյանքի համար, իսկ Լաերտ Ջամալյանը՝ առողջության թեթև 

վնաս՝ առողջության կարճատև քայքայումով: 

3. ԸԻԴ 2140/02/14թ. քաղաքացիական գործով Առաջին ատյանի դատարանի  

2014թ. դեկտեմբերի 30-ի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռով Ռազմիկ 

Գասպարյանի հայցն ընդդեմ Յարոսլավ Գասպարյանի՝ ավտոմեքենային 

պատճառված վնասի դիմաց 410.000 ՀՀ դրամ բռնագանձելու մասին, 

բավարարվել է:   

4. Բյուրոյի գործադիր տնօրենի 30.10.2014թ. թիվ ՀԵ/14-241 

եզրակացությամբ որոշվել է բավարարել Մհեր Գրիգորյանի կողմից 

07.08.2014թ. Բյուրո ներկայացված հատուցում ստանալու վերաբերյալ 

դիմումը՝ 2.475.177 ՀՀ դրամի չափով: Հաշվի առնելով, որ նշված գումարից 

750.000 ՀՀ դրամը, որպես տուժողի առողջության վերականգնման համար 

կատարված նախնական հատուցում, արդեն վճարված է, որոշվել է 670.677 ՀՀ 

դրամը վճարել «Էրեբունի ԲԿ» ՓԲԸ-ին, իսկ 1.054.500 ՀՀ դրամը՝ տուժողին: 

Բյուրոյի գործադիր տնօրենի 30.10.2014թ. թիվ ՀԵ/14-243 եզրակացությամբ 

որոշվել է բավարարել Լաերտ Ջամալյանի կողմից 01.09.2014թ. Բյուրո 

ներկայացված հատուցում ստանալու վերաբերյալ դիմումը՝ 88.729 ՀՀ դրամի 

չափով, որը, որպես բուժման կապակցությամբ կատարված նախնական 

հատուցում, արդեն վճարված էր: 

Նշված գումարները Բյուրոյի կողմից տուժողներին վճարվել է: 

5. ԼՂՀ ոստիկանության քննչական վարչության ավագ քննիչ 

Դ.Խաչատրյանի՝ 2014թ. սեպեմբերի 10-ի որոշմամբ Յարոսլավ Գասպարյանի 

նկատմամբ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասով քրեական 

գործի հարուցումը մերժվել է դիմողի բողոքի բացակայության հիմքով: 

6. Ըստ ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի՝ 2014թ. հոկտեմբերի 28-ի 

դրությամբ տվյալների՝ «ԳԱԶ 2410» մակնիշի 33 LS 024 հ/հ-ի ավտոմեքենայի 

վերաբերյալ 2014թ. հուլիսի 31-ին գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր առկա չի եղել: 

    

4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը.  

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքը 

վարույթ ընդունելը պայմանավորված է բողոքում բարձրացված հարցերի 

վերաբերյալ Գերագույն դատարանի որոշման` օրենքի միատեսակ 

կիրառության համար էական նշանակություն ունենալու ու դատական սխալի 

առկայության հանգամանքներով: 

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 361-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն`  

համապարտ պարտականությունը (պատասխանատվությունը) կամ համիրավ 

պահանջը ծագում է, եթե պարտականության համապարտությունը կամ 

պահանջի համիրավությունը նախատեսված է պայմանագրով կամ 

սահմանված է օրենքով, մասնավորապես, եթե անբաժանելի է 

պարտավորության առարկան:     

«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխա-

նատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ԼՂՀ օրենքի 49-րդ 

հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է. «1. Բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ 

մասով սահմանված դեպքերի, Երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին 

տուժած անձանց պատճառված  վնասները սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով սահմանված գումարների սահմաններում և սույն օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով և 11-18-րդ հոդվածներով սահմանված դրույթներին 

համապատասխան հատուցվում են, եթե՝ 1)  վնաս պատճառած 
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ավտոտրանսպորտային միջոցը կամ դրա վերաբերյալ ԱՊՊԱ պայմանագիր 

կնքելու պարտականություն ունեցող անձն անհայտ է: Այս դեպքում Բյուրոն 

Երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցում է միայն տուժած 

անձանց պատճառված անձնական վնասները, 2) վնասը պատճառվել է այն 

ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ, որի վերաբերյալ կնքված չէ 

ԱՊՊԱ պայմանագիր, 3)  վնասը պատճառվել է հափշտակված կամ առանց 

հափշտակության նպատակի ապօրինաբար  տիրացած  ավտոտրանսպոր-

տային միջոցի օգտագործմամբ, 4) վնաս պատճառած ավտոտրանսպորտային 

միջոցի վերաբերյալ ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքած ապահովագրական 

ընկերությունը ճանաչվել է անվճարունակ (սնանկ), եթե նա սույն օրենքի 

համաձայն պարտավոր էր հատուցել պատճառված վնասը, 5) առկա են սույն 

օրենքով նախատեսված այլ հիմքեր»: 

Նույն հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է. «Սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ 

կետում նշված դեպքերում Բյուրոն վնաս պատճառած անձի, իսկ սույն 

հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերում նշված դեպքերում` նաև վնաս 

պատճառած ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ նկատմամբ 

ունի հետադարձ պահանջի իրավունք, բացառությամբ սույն մասի երկրորդ 

նախադասությամբ նախատեսված դեպքերի: Վնաս պատճառած 

ավտոտրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ ԱՊՊԱ պայմանագիրը կնքած 

ապահովագրական ընկերության բացահայտման դեպքում սույն հոդվածի 1-

ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքով տուժողին պատճառված վնասը 

հատուցած Բյուրոն հետադարձ պահանջի իրավունք է ձեռք բերում այդ 

ապահովագրական ընկերության նկատմամբ, եթե վերջինը սույն օրենքի 

համաձայն պարտավոր է վճարել ապահովագրական հատուցում: Սույն 

հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված դեպքում Բյուրոն սույն 

օրենքի 27-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան անձանց նկատմամբ 

ձեռք է բերում տվյալ հոդվածով ապահովագրական ընկերության համար 

սահմանված իրավունքները: Եթե սույն մասի համաձայն` Բյուրոն հետադարձ 

պահանջի իրավունք է ձեռք բերում մի քանի անձի նկատմամբ, ապա 

վերջինները Բյուրոյի նկատմամբ հանդես են գալիս որպես համապարտ 

պարտապաններ»: 

Վերոնշյալ իրավանորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ ԼՂՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում անձանց 

պատասխանատվությունը /պարտականությունը/ կարող է համապարտ լինել 

և «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխա-

նատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ԼՂՀ օրենքի  49-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով այդպիսի դեպք է նախատեսված: Այն է` ԱՊՊԱ 

պայմանագիր չկնքած ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ 

պատճառված վնասը հատուցած Բյուրոյի հանդեպ վնաս պատճառած անձը և 

ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատերը հանդես են գալիս որպես 

համապարտ պարտապաններ, որոնցից Բյուրոն իրավունք ունի պահանջել 

լրիվ ծավալով համապարտությամբ կատարելու պարտավորությունը: 

Միաժամանակ, վնասը պատճառելու պահին գործող ԼՂՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի 1072-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերը սահմանում են. «1. 

Իրավաբանական անձինք և քաղաքացիները, որոնց գործունեությունը 

կապված է շրջապատի համար առավել վտանգի աղբյուրի հետ 

(տրանսպորտային միջոցների, մեխանիզմների, բարձր լարվածության 

էներգիայի, ատոմային էներգիայի, պայթուցիկ նյութերի, ուժեղ ներգործող 

թույների և այլնի օգտագործում, շինարարական և դրա հետ կապված այլ 

գործունեության իրականացում), պարտավոր են հատուցել առավել վտանգի 

աղբյուրով պատճառված վնասը, եթե չեն ապացուցում, որ վնասը ծագել է 

անհաղթահարելի ուժի կամ տուժողի դիտավորության հետևանքով: Առավել 

վտանգի աղբյուրի սեփականատիրոջը դատարանը կարող է նաև լրիվ կամ 
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մասնակիորեն ազատել պատասխանատվությունից` սույն օրենսգրքի 1076 

հոդվածի 2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեսված հիմքերով:  Վնաս հատուցելու 

պարտականությունը դրվում է առավել վտանգի աղբյուրը սեփականության 

իրավունքով կամ այլ օրինական հիմքով (վարձակալության իրավունք, 

լիազորագրով տրանսպորտային միջոցները վարելու իրավունք և այլն) 

տիրապետող իրավաբանական անձի կամ քաղաքացու վրա: 2. Առավել 

վտանգի աղբյուրի սեփականատերը պատասխանատվություն չի կրում այդ 

աղբյուրի պատճառած վնասի համար, եթե ապացուցում է, որ աղբյուրը դուրս 

է եկել իր տիրապետումից այլ անձանց ապօրինի գործողությունների 

հետևանքով: Նման դեպքերում առավել վտանգի աղբյուրի պատճառած վնասի 

համար պատասխանատվությունը կրում են աղբյուրն ապօրինի տիրապետած 

անձինք: Աղբյուրի սեփականատիրոջ տիրապետումից այդ աղբյուրի ապօրինի 

վերցնելու մեջ նրա մեղքի առկայության դեպքում պատասխանատվությունը 

կարող է դրվել ինչպես առավել վտանգի աղբյուրի սեփականատիրոջ, այնպես 

էլ այն ապօրինի ձեռք բերողի վրա»: 

Սույն գործի փաստերի համաձայն` 2014թ. հուլիսի 31-ին ժամը 23.30-ի 

սահմաններում Յարոսլավ Գասպարյանը, վարելով Ռազմիկ Գասպարյանին 

պատկանող «ԳԱԶ 2410» մակնիշի 33 LS024 պետհամարանիշի   

ավտոմեքենան, որի վերաբերյալ կնքված չէ ԱՊՊԱ պայմանագիր, 

Ստեփանակերտ-Ննգի-Մարտունի ավտոճանապարհի 22-րդ կիլոմետրում 

այն գլորել է  ձորը, ինչի  հետևանքով ավտոմեքենայի ուղևորներից  Մհեր 

Գրիգորյանը ստացել է կյանքի համար ոչ վտանգավոր ծանր մարմնական 

վնասվածք, իսկ Լաերտ Ջամալյանը՝ առողջության կարճատև քայքայումով 

թեթև վնաս: Բյուրոյի գործադիր տնօրենի 30.10.2014թ. թիվ ՀԵ/14-241 

եզրակացությամբ որոշվել է բավարարել Մհեր Գրիգորյանի կողմից 

07.08.2014թ. Բյուրո ներկայացված հատուցում ստանալու վերաբերյալ 

դիմումը՝ 2.475.177 ՀՀ դրամի չափով: Հաշվի առնելով, որ նշված գումարից 

750.000 ՀՀ դրամը, որպես տուժողի առողջության վերականգնման համար 

կատարված նախնական հատուցում, արդեն վճարված է, որոշվել է 670.677 ՀՀ 

դրամը վճարել «Էրեբունի ԲԿ» ՓԲԸ-ին, իսկ 1.054.500 ՀՀ դրամը՝ տուժողին: 

Բյուրոյի գործադիր տնօրենի 30.10.2014թ. թիվ ՀԵ/14-243 եզրակացությամբ 

որոշվել է բավարարել Լաերտ Ջամալյանի կողմից 01.09.2014թ. Բյուրո 

ներկայացված հատուցում ստանալու վերաբերյալ դիմումը՝ 88.729 ՀՀ դրամի 

չափով, որը, որպես բուժման կապակցությամբ կատարված նախնական 

հատուցում, արդեն վճարված է: Տուժողներին նշված գումարները վճարելուց 

հետո  Բյուրոն հայց է հարուցել դատարան ընդդեմ Յարոսլավ Գասպարյանի և 

Ռազմիկ Գասպարյանի՝ համապարտության կարգով նրանցից 2.563.906 ՀՀ 

դրամ Բյուրոյի օգտին բռնագանձելու մասին:  

Սույն գործով Առաջին ատյանի դատարանը եզրահանգել է, որ  վնասը 

պատճառվել է առանց հափշտակության նպատակի ապօրինաբար տիրացած 

ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ, ինչը հաստատվում է ԸԻԴ 

2140/02/14 քաղաքացիական գործով Առաջին ատյանի դատարանի օրինական 

ուժի մեջ մտած վճռով, որով Ռազմիկ Գասպարյանի հայցն ընդդեմ Յարոսլավ 

Գասպարյանի` վթարի հետևանքով մեքենային հասցված վնասը 

բռնագանձելու մասին, բավարարվել է:  Ուստի «Ավտոտրանսպորտային 

միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր 

ապահովագրության մասին» ԼՂՀ օրենքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի 

համաձայն, ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ պատճառված 

վնասը երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին տուժած անձանց 

հատուցելուց հետո, Բյուրոն հետադարձ պահանջի իրավունք ունի միայն 

վնաս պատճառած անձի՝ Յարոսլավ Գասպարյանի նկատմամբ: 

Վճռում նաև նշվել է, որ «... որևէ օրենքով սահմանված չէ, որ 

քաղաքացիական գործով առանց հափշտակության նպատակի ապօրինաբար 
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տիրացած ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ վնաս 

պատճառելու փաստը կարող է հաստատվել միայն Դատարանի դատավճռով, 

ուստի ... ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 

1-ին մասով սահմանված ապացույցների տեսակները թույլատրելի են նշված 

փաստի հաստատման համար»:  

Վերաքննիչ դատարանը մերժել է Բյուրոյի վերաքննիչ բողոքը` հիմնավոր 

համարելով Առաջին ատյանի դատարանի պատճառաբանությունները: 

Վերաքննիչ դատարանի կարծիքով` «ԼՂՀ Գերագույն դատարանը գտել է, որ, 

իրոք, տրանսպորտային միջոցը Ռազմիկ Գասպարյանի տիրապետումից 

դուրս է եկել Յարոսլավ Գասպարյանի ապօրինի գործողությունների 

հետևանքով /հակառակ պարագայում կայացված դատական ակտը 

կփոփոխվեր և Բյուրոյի հայցը կբավարարվեր/, սակայն գործում առկա 

ապացույցները  բավարար չեն դա աներկբա հաստատելու համար, ուստի 

անհրաժեշտ է կատարել գործի նոր քննություն և ԼՂՀ Գերագույն դատարանի 

նախանշած հարցերի շրջանակներում հանգել հիմնավորված եզրահանգման»:  

Գերագույն դատարանը, հիմք ընդունելով իր իսկ կողմից կատարված 

իրավական վերլուծությունները և գործի  փաստերը, հիմնավոր է համարում 

վճռաբեկ բողոքը՝ գտնելով, որ ստորադաս դատարանների վերոնշված 

եզրահանգումներն իրավաչափ չեն  ու չեն բխում ԼՂՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի 361-րդ հոդվածի 1-ին մասից ու «Ավտոտրանսպորտային 

միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր 

ապահովագրության մասին» ԼՂՀ օրենքի  49-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ 

կետից, որոնք ենթակա էին կիրառման: 

«Ապացուցելուց ազատվելու հիմքերը» վերտառությամբ ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն` նախկինում քննված` քաղաքացիական գործով օրինական ուժի 

մեջ մտած դատարանի վճռով հաստատված հանգամանքները նույն անձանց 

միջև դատարանում այլ գործ քննելիս կրկին չեն ապացուցվում:  

Այսինքն` նախկինում քննված` քաղաքացիական գործով օրինական ուժի 

մեջ մտած դատարանի վճռով հաստատված հանգամանքները նույն անձանց 

միջև դատարանում այլ գործ քննելիս կրկին չեն ապացուցվում, եթե երկու 

գործերով էլ կողմերը նույն անձինք են: Մինչդեռ սույն գործով և ԸԻԴ 

2140/02/14թ. քաղաքացիական  գործով կողմերը նույնական չեն: 

Այս առնչությամբ Գերագույն դատարանը հարկ է համարում 

մեկնաբանելու, որ` 1/ վճռով հաստատված հանգամանքները նույն անձանց  

մասնակցությամբ այլ գործ քննելիս դատարանի համար նախադատելի 

նշանակություն  ունենալ չեն կարող, եթե նախկինում քննված 

քաղաքացիական գործով այդ հանգամանքները հաստատվել են առանց 

ֆորմալ դատավարական կանոնների պահպանման` ապացույցների 

հավաքման, հետազոտման և գնահատման դատավարական կանոնների 

կոպիտ խախտմամբ, 2/ նախկինում քննված քաղաքացիական գործով 

օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի վճռով հաստատված հանգամանքները 

նույն անձանց մասնակցությամբ այլ գործ քննելիս դատարանի համար 

նախադատելի նշանակություն ունենալ չեն կարող նաև այն դեպքերում, երբ 

վերաբերելի չեն եղել նախկինում քննված քաղաքացիական գործով հայցի 

առարկային, չպետք է դասվեին  հաստատման ենթակա հանգամանքների 

շարքին և մտցվեին ապացուցման առակայի մեջ:   

Այսպիսով, հիմնավոր է վճռաբեկ բողոքի նաև այն հիմքը, որ ԸԻԴ  

2140/02/14թ. քաղաքացիական գործով կայացված վճռով հաստատված չէ 

ավտոտրանսպորտային միջոցը Ռազմիկ Գասպարյանի տիրապետումից  

Յարոսլավ Գասպարյանի  ապօրինի գործողությունների հետևանքով դուրս 

գալու փաստը, և որ այդ վճիռը  նախադատելի նշանակություն չունի  սույն 

գործով, իսկ Ռազմիկ Գասպարյանը չի ապացուցել, որ ավտոմեքենան դուրս է 
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եկել իր տիրապետումից Յարոսլավ Գասպարյանի ապօրինի 

գործողությունների հետևանքով:  

Սույն վճռաբեկ բողոքի հիմքերի առկայությունը Գերագույն դատարանը 

համարում է բավարար` ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 

240-րդ և 241-րդ հոդվածների ուժով Վերաքննիչ դատարանի որոշումը 

բեկանելու համար:  

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ սույն գործով անհրաժեշտ է կիրառել 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 4-րդ կետով սահմանված` ստորադաս դատարանի դատական ակտը 

մասնակիորեն բեկանելու և փոփոխելու` Գերագույն դատարանի 

լիազորությունը հետևյալ հիմնավորմամբ. 

ԼՂՀ Սահմանադրության 45-րդ հոդվածի և «Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք ունի ողջամիտ 

ժամկետում իր գործի քննության իրավունքֈ Գործը ողջամիտ ժամկետում 

քննելը հանդիսանում է ԼՂՀ Սահմանադրության և Կոնվենցիայի վերը նշված 

հոդվածով ամրագրված անձի արդար դատաքննության իրավունքի տարր, 

հետևաբար, գործի անհարկի ձգձգումները վտանգ են պարունակում նշված 

իրավունքի խախտման տեսանկյունիցֈ  

Տվյալ դեպքում Գերագույն դատարանի կողմից ստորադաս դատարանի 

դատական ակտը մասնակիորեն բեկանելը և փոփոխելը բխում է 

արդարադատության արդյունավետության շահերից, քանի որ ստորադաս 

դատարանի կողմից հաստատված փաստական հանգամանքները 

հնարավորություն են տալիս կայացնելու նման ակտ: 

 

 5.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները 

դատական ծախսերի բաշխման վերաբերյալ 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 

համաձայն` դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և 

փորձագետին, վկային կանչելու, ապացույցները դրանց գտնվելու վայրում 

զննելու, փաստաբանի խելամիտ վարձատրության և գործի քննության հետ 

կապված այլ գործողությունների համար վճարման ենթակա գումարներից: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին, 2-

րդ և 3-րդ մասերի համաձայն` դատական ծախսերը գործին մասնակցող 

անձանց միջև բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին 

համամասնորեն, գործին մասնակցող անձանց միջև դատական ծախսերի 

բաշխման մասին համաձայնության դեպքում դատարանը վճիռ է կայացնում 

դրան համապատասխան, վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք բերելու հետ 

կապված դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում 

են նույն հոդվածի կանոններին համապատասխան: 

Նկատի ունենալով, որ սույն գործով դատական ծախսերը կազմված են 

հայցադիմումի, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների համար Բյուրոյի վճարած 

պետական տուրքի գումարներից, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ 

վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների համար վճարված պետական տուրքի 

գումարները հօգուտ Բյուրոյի ենթակա են գանձման միայն Ռազմիկ 

Գասպարյանից, իսկ հայցադիմումի համար վճարված պետական տուրքի 

գումարը՝ Ռազմիկ Գասպարյանից՝ համապարտության կարգով: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 253-256-րդ հոդվածներով` Գերագույն 

դատարանը 

ՈՐՈՇԵՑ 
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1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել  ԼՂՀ 

ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2016թ. հունիսի 30-ի 

վճիռն օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 

2016թ. սեպտեմբերի 7-ի որոշումը:  

Ռազմիկ Խորենի Գասպարյանի մասով հայցը բավարարել: 

Համապարտության կարգով Ռազմիկ Խորենի Գասպարյանից հօգուտ  

«Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց 

միության բռնագանձել 2.563.906  /երկու միլիոն հինգ հարյուր վաթսուներեք 

հազար ինը հարյուր վեց/ ՀՀ դրամ: 

2. Ռազմիկ Խորենի Գասպարյանից համապարտության կարգով հօգուտ  

«Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց 

միության բռնագանձել 51.279 /հիսունմեկ հազար երկու հարյուր 

յոթանասունինը/ ՀՀ դրամ` որպես հայցադիմումի համար նախապես 

վճարված պետական տուրքի գումար: Ռազմիկ Խորենի Գասպարյանից 

հօգուտ «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական 

անձանց միության բռնագանձել նաև 307.668 /երեք հարյուր յոթ հազար վեց 

հարյուր վաթսունութ/ ՀՀ դրամ, որից 153.834 /հարյուր հիսուներեք հազար ութ 

հարյուր երեսուն չորս/ ՀՀ դրամ` որպես վերաքննիչ բողոքների համար 

նախապես վճարված պետական տուրքի գումար, 153.834 /հարյուր հիսուներեք 

հազար ութ հարյուր երեսուն չորս/ ՀՀ դրամ` որպես վճռաբեկ բողոքների 

համար նախապես վճարված պետական տուրքի գումարֈ 

3. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի դահլիճում 

հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:                               

 

 

                          

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ       ստորագրություն          Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ                                                                                                                                                            

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ      ստորագրություն         Գ.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

                                  ստորագրություն          Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 
ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում                       Քրեական  նյութ N 0006/18/16թ. 

Քրեական  նյութ N 0006/18/16թ. 

Նախագահող դատավոր`    Ն.Գրիգորյան                                           

 Դատավորներ`                     Հ.Աբրահամյան 

                                                   Հ.Խաչատրյան 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ք.Ստեփանակերտ                                               1-ին  դեկտեմբերի  2016թ. 

 

ԼՂՀ Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերագույն դատարան) 

վճռաբեկության կարգով. 

                                                         

                      նախագահությամբ` դատավոր        Վ.Հովսեփյանի     

                                                    դատավորներ`       Ա.Աբրահամյանի 

                                                                                       Գ.Գրիգորյանի 

                                        քարտուղարությամբ`        Յա. Մկրտչյանի 

                      մասնակցությամբ` դատախազ`       Լ.Բարսեղյանի 

                                           ԼՂՀ ՔԿՎ ՔԿՏ պետ`       Հ.Մաթևոսյանի 

 

դռնբաց դատական նիստում, քննության առնելով դատապարտյալ Մակար 

Գուրգենի Հայրապետյանի նկատմամբ ազատազրկման ձևով պատժի 

պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու, նրա նկատմամբ հետախուզում 

հայտարարելու և պատիժն ի կատար ածելու վերաբերյալ ԸԻԴ 0006/18/16 

քրեական նյութով ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 2016թ. սեպտեմբերի 23-ի 

որոշման դեմ ԼՂՀ գլխավոր դատախազ Ա. Մոսիյանի  վճռաբեկ բողոքը, 

                                                       

                                                               Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը. 

2016թ. օգոստոսի 19-ին ԼՂՀ  ոստիկանության  քրեակատարողական 

վարչության  քրեակատարողական տեսչության /այսուհետ` նաև Տեսչություն/ 

պետ Հ. Մաթևոսյանը գրավոր միջնորդություն է ներկայացրել ԼՂՀ ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարան /այսուհետ` նաև Դատարան/ 

դատապարտյալ Մակար Գուրգենի Հայրապետյանի /այսուհետ` նաև դատա-

պարտյալ/ նկատմամբ ազատազրկման ձևով պատժի պայմանականորեն 

չկիրառելը վերացնելու, նրա նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու և 

պատիժն ի կատար ածելու մասին խնդրանքով: 

Դատարանը 2016թ. օգոստոսի 31-ի որոշմամբ միջնորդությունը բավարա-

րել է մասնակիորեն` դատապարտյալի նկատմամբ հետախուզում հայտարա-

րելու մասով, իսկ մնացած մասով` մերժել է: 

2016թ. սեպտեմբերի 9-ին ԼՂՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Ս.Ստե-

փանյանը նշված որոշման դեմ բերել է վերաքննիչ բողոք, որը ԼՂՀ վերաքննիչ 

դատարանը /այսուհետ`Վերաքննիչ դատարան/ 2016թ. սեպտեմբերի 23-ի 

որոշմամբ վերաքննիչ բողոքը մերժել է`Դատարանի 2016թ. օգոստոսի 31-ի 

որոշումը թողնելով օրինական ուժի մեջ: 

Նշված որոշման դեմ վճռաբեկ բողոք է բերել ԼՂՀ գլխավոր դատախազ 

Ա.Մոսիյանը:  
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Գերագույն դատարանի 2016թ. հոկտեմբերի 28-ի որոշմամբ վճռաբեկ 

բողոքն ընդունվել է վարույթ:  

Դատավարության մասնակիցների կողմից վճռաբեկ բողոքի պատասխան 

չի ներկայացվել:   

 

2. Գործի փաստական հանգամանքները և վճռաբեկ բողոքի քննության 

համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը. 

Սույն գործով 19.08.2016թ. Դատարան ներկայացված միջնորդությունից և 

դրան կից նյութերից բխում է հետևյալը. 

Դատարանը 2015թ. հոկտեմբերի 6-ի դատավճռով Մակար Հայրապետ-

յանին մեղավոր է ճանաչել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 279-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասով և նրա նկատմամբ նշանակել պատիժ` ազատազրկում 6 /վեց/ ամիս 

ժամկետով: Նույն օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի կիրառմամբ` Դատարանը 

Մակար Հայրապետյանի նկատմամբ նշանակված պատիժը պայմանա-

կանորեն չի կիրառել` սահմանելով փորձաշրջան 1 /մեկ/ տարի ժամկետով: 

Դատավճիռը վերաքննության կարգով չի բողոքարկվել և օրինական ուժի 

մեջ է մտել 2015թ. նոյեմբերի 9-ին, իսկ 2015թ. դեկտեմբերի 5-ին 

դատապարտյալը հաշվառման է վերցվել Տեսչությունում: 

Գործում առկա ծանուցագրի համաձայն` դատապարտյալը ստորագրու-

թյամբ պարտավորվել է 09.12.2015թ. ժամը 1100-ին ներկայանալ Տեսչություն 

/գ.թ.21/: Տեսչության 09.12.2015թ. արձանագրության համաձայն` դատապար-

տյալը ստորագրությամբ ծանոթացել է պատիժը պայմանականորեն  չկիրառե-

լու դեպքում ԼՂՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 132-րդ հոդվածով սահման-

ված` պարտականությունների չկատարման համար պատասխանատվության 

պայմաններին, որի համար նույն օրը կազմված արձանագրությամբ  

դատապարտյալն իր ստորագրությամբ հավաստել է, որ ԼՂՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված իր իրավունքները և պարտականություները  տեսչության կողմից 

պարզաբանվել են  իրեն և նա պարտավորվում է յուրաքանչյուր ամսվա 14-ին  

և 28-ին  նեկայանալ Տեսչություն /գ.թ.23-24/: Իսկ 09.12.2015թ. կազմված 

պարտավորագրով  դատապարտյալը պարտավորվել է առանց Տեսչությանը 

տեղյակ պահելու մինչև պատժի կրման ավարտը` 05.12.2016թ. չլքել ԼՂՀ 

սահմանը /գ.թ.31/: 

Տեսչության 29.12.2015թ. արձանագրության համաձայն` դատապարտյալն 

իր ստորագրությամբ հավաստել է, որ ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված իր 

իրավունքները և պարտականությունները  Տեսչության կողմից պարզաբանվել  

են իրեն և նա պարտավորվում է յուրաքանչյուր ամսվա 23-ին ներկայանալ 

Տեսչություն /գ.թ.34/: Նույն օրը Տեսչության կողմից զրույց է անցկացվել 

դատապարտյալի հետ, որի մասին կազմվել է արձանագրություն /գ.թ.16/: 

Դատապարտյալի բնակության վայր մեկնելու մասին 11.02.2016թ. 

արձանագրության համաձայն` դատապարտյալը չէր գտնվում իր բնակության  

վայրում /գ.թ.41/: 

Տեսչության ծանուցագրի համաձայն` դատապարտյալին հայտնվել է 2016թ. 

հունիսի 24-ին` ժամը 1100-ին Տեսչություն ներկայանալու անհրաժեշտության 

մասին /գ.թ.46/: Նշված ծանուցագիրը ստացված չէ դատապարտյալի կողմից: 

Դատապարտյալի բնակության վայր մեկնելու մասին 23.06.2016թ. 

արձանագրության համաձայն` դատապարտյալի բնակության վայր` Վանք 

գյուղ մեկնելու ժամանակ վերջինս այնտեղ չէր գտվում. ըստ համայնքի 

ղեկավարի հայտնած տեղեկությունների` դատապարտյալը 2016թ. հունիսի 

17-ին ազատազրկման վայրից վերադարձել է գյուղ, իսկ  մի քանի օր հետո` 

հունիսի 20-ին կամ 21-ին` առողջական վիճակը կտրուկ վատթարանալու 

պատճառով, բուժման նպատակով նա տեղափոխվել է ՀՀ ԱՆ ՀԹԴ Ավանի 

կլինիկա /գ.թ.47/: 
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ՀՀ ԱՆ «Նարկոլոգիական հանրապետական կենտրոն» ՓԲԸ-ին 

հասցեագրված 30.06.2016թ. թիվ 22-1-3/1392 գրությամբ` Տեսչությունը խնդրել է 

տեղեկացնել դատապարտյալի բուժման ընթացքի և կենտրոնից դուրս գրվելու 

մասին  /գ.թ.49/: ՀՀ ԱՆ «Նարկոլոգիական հանրապետական կենտրոն» ՓԲԸ 

11.07.2016թ. թիվ 2713 պատասխան-գրության համաձայն` 21.06.2016թ.- 

01.07.2016թ. դատապարտյալը կենտրոնում ստացել է ստացիոնար բուժում 

/գ.թ.62/: 

Վանք համայնքի ղեկավարի տված տեղեկանքի համաձայն` դատապար-

տյալը 2016թ. հունիսի 17-ին ազատվելով ազատազրկման վայրից, ներկայացել 

է Վանք գյուղ, սակայն առողջական վիճակը կտրուկ վատթարանալու  պատ-

ճառով 2016թ. հունիսի 20-ին տեղափոխվել է ՀՀ ք. Երևան` համապատասխան 

բուժում ստանալու համար: Տեղեկանքը կազմելու պահի դրությամբ դատա-

պարտյալը գյուղում չի գտնվել և նրա բնակության վայրի մասին 

տեղեկություններ չկան /գ.թ.52/: 

ԼՂՀ ոստիկանության ՔՀՎ պետին հասցեագրված 02.07.2016թ.  թիվ 22-1-

3/1428 գրությամբ Տեսչությունը խնդրել է ստուգել դատապարտյալի` ՀՀ 

սահմաններում գտնվելու կամ այն լքելու տեղեկությունները /գ.թ.53/: ԼՂՀ 

ոստիկանության ՔՀՎ 29.07.2016թ. թիվ 30-3/1-9101 պատասխան-գրության և 

դրան կից տեղեկությունների համաձայն` դատապարտյալը 01.07.2015թ. ժամը 

17:27-ին «Զվարթնոց» սահմանային կետով լքել է ՀՀ սահմանը /գ.թ.63-64/: 

 Ըստ միջնորդության` դատապարտյալը խուսափում է Տեսչության 

կողմից նրա նկատմամբ սահմանված վերահսկողությունից: 

 

3. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը. 

Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում 

ներքոհիշյալ հիմնավորումներով. 

Բողոք բերած անձը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանը թույլ է տվել 

նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի կոպիտ խախտումներ: 

Մասնավորապես, թույլ է տվել առերևույթ դատական սխալ` նախատեսված 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 430-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ 

կետով, որն ազդել է գործի ելքի վրա: 

Նշված պնդումը բողոք բերողը հիմնավորում է  հետևյալ փաստարկներով. 

Դատարանը դատապարտյալին համարելով պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելու դեպքում վերահսկողությունից խուսափող անձ, նրա նկատմամբ 

հայտարարել է հետախուզում, այն դեպքում, երբ ԼՂՀ քրեակատարողական 

օրենսգրքի  132-րդ հոդվածի  դրույթներից բխում է, որ վերահսկողությունից 

խուսափող անձի նկատմամբ նախ պետք է քննարկվի պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու հարցը, որից հետո միայն 

դատարանն իրավունք ունի դատավճռով նշանակված պատիժը կատարելու 

ընթացքում պատժի կրումից խուսափող անձի նկատմամբ հայտարարել 

հետախուզում, ինչը բխում է ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 450-

րդ հոդվածի պահանջներից: 

Այնուհետև բողոքաբերը նշել է, որ Վերաքննիչ դատարանի 2016թ. 

սեպտեմբերի 23-ի որոշումը ենթակա է բեկանման և ԼՂՀ ոստիկանության 

քրեակատարողական տեսչության պետ Հ.Գ. Մաթևոսյանի ներկայացրած  

գրավոր միջնորդությունը դատապարտյալի նկատմամբ ազատազրկման ձևով  

նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու, նրա 

նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու և պատիժն ի կատար ածելու 

մասին լրիվությամբ ենթակա է բավարարման: Վերաքննիչ դատարանը, իր 

որոշման մեջ ԼՂՀ քրեական դատավարության  օրենսգրքի 415-րդ հոդվածի 1-

ին մասի համաձայն` սխալ մեկնաբանելով ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 5-րդ 

հոդվածը, պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելը դիտել է որպես 

քրեաիրավական այլ հետևանք և գտել, որ այդ հարցը ենթակա է լուծման 
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միայն ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածով սահմանված հիմքերով: 

Վերաքննիչ դատարանն իր որոշմամբ սահմանափակել է ԼՂՀ ոստիկանու-

թյան ՔԿՎ ՔԿՏ պետի օրենքով նախատեսված պարտականությունը, քանի որ 

ԼՂՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 2-րդ և 132-րդ հոդվածների վերլուծու-

թյունից ակնհայտ է դառնում, որ ԼՂՀ ոստիկանության ՔԿՎ ՔԿՏ պետը 

պարտավոր է պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս փորձաշրջանի 

ընթացքում անձի կողմից վերահսկողությունից խուսափելու դեպքում 

միջնորդություն ներկայացնել դատարան: 

Ըստ բողոքի հեղինակի` չնայած ազատազրկման ձևով նշանակված 

պատժի պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու և պատիժն ի կատար 

ածելու վերաբերյալ միջնորդությունը դասվում է դատական որոշման 

կատարման հետ կապված հարցերի շարքին, որի լուծման կարգը սահմանված 

է ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 50-րդ գլխում ներառված 453-րդ 

հոդվածով, այնուամենայնիվ, այս դեպքում, դատապարտյալի պարտադիր 

մասնակցության պահանջը չի բխում տվյալ կարգի միջնորդությունների 

քննության տրամաբանությունից: Դա ակնհայտ երևում է ԼՂՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 450-րդ հոդվածում ամրագրված պատժի կրումից 

խուսափող դատապարտյալի հետախուզում հայտարարելու վերաբերյալ 

միջնորդությունների քննության բովանդակությունից: Ավելին, նույն 

օրենսգրքի 453-րդ հոդվածի 2-րդ մասում ամրագրված իրավանորմի 

բովանդակությունից հետևում է, որ դատական որոշման քաղաքացիական 

հայցի մասը կատարելու հետ կապված դատապարտյալի չներկայանալը 

գործի քննությանը խոչընդոտ  չէ: Նույն օրենսգրքի 444-րդ հոդվածը 

սահմանում է դատական նիստին դատապարտյալի մասնակցության 

իրավունքը, այսինքն` դատական որոշումների կատարման փուլում 

դատական նիստին դատապարտյալի մասնակցությունը նշված հոդվածի 

իմաստով պարտադիր բնույթ չի կրում: Հաշվի առնելով, որ պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու հետ կապված հարցերն 

անալոգիայի  կարգով քննարկվում են ԼՂՀ քրեական դատավարության  

օրենսգրքի 50-րդ գլխով սահմանված կանոններով, որտեղ կան բացառու-

թյուններ դատական որոշումների  կատարման փուլում դատական նիստի 

դատապարտյալի պարտադիր մասնակցության դեպքերից, դրանցից է` 

պատժի կրումից խուսափող անձի նկատմամբ հետախոզում հայտարարելու 

միջնորդության քննարկումը, ուստի վերահսկողությունից խուսափող անձի 

նկատմամբ պատիժը պայմանականորեն  չկիրառելը վերացնելու 

միջնորդությունը նույնպես ենթակա է քննարկման նույն կանոններով: 

Նշելով, որ նշված դրույթների վերլուծությունից հետևում է, որ պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելիս սահմանված փորձաշրջանի ընթացքում անձի  

կողմից վերահսկողությունից խուսափելու դեպքում /անձը ԼՂՀ սահմաններից 

դուրս գտնվելու պայմաններում/ նրա վարքագծի նկատմամբ վերահսկողու-

թյուն իրականացնող մարմնի ղեկավարը չի կարող միջնորդություն 

ներկայացնել դատարան պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը  վերացնելու 

և դատավճռով նշանակված պատիժը կատարելու համար, քանի որ համաձայն 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 453-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

դատական  որոշման հետ կապված հարցերի քննությանը դատապարտյալի 

մասնակցությունը պարտադիր է, հակառակ դեպքում ներկայացված 

միջնորդությունները մերժվելու են: Նման պայմաններում ստեղծվում են 

քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու և ԼՂՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 2-րդ հոդվածով սահմանված քրեական 

դատավարության օրենսդրության խնդիրների խախտման հնարավորություն 

այն դատապարտյալների համար, ովքեր լքում են ԼՂՀ սահմանները: Ներկա 

իրավակարգավորման պայմաններում չկա պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելիս  սահմանված փորձաշրջանի ժամկետի կասեցման կամ 
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ընդհատման հնարավորություն, ինչի արդյունքում վերահսկողությունից 

փաստացի խուսափող դատապարտյալի նկատմամբ փորձաշրջանի 

սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո չի կարող պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելը վերացվել  և ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 83-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետի հիմքով նա կհամարվի դատվածություն 

չունեցող անձ: Ավելին, առանց պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը 

վերացնելու և դատապարտյալի նկատմամբ ազատությունից զրկելու հետ 

կապված դատական ակտի ի կատար ածման անհրաժեշտության, 

հետախուզում հայտարարելու մասին որոշումն ինքնին կրելու է ձևական 

բնույթ: ԼՂՀ սահմաններից դուրս գտնվող դատապարտյալի ներկայությունը 

ԼՂՀ դատարաններում ապահովելու համար հետախուզում հայտարարելու 

որոշման հետ միաժամանակ պետք է լինի նաև անձին արգելանքի վերցնելու 

մասին համապատասխան դատական ակտ: 

Վերոգրյալ պատճառաբանությամբ, բողոքի հեղինակը խնդրել է բեկանել 

ամբողջությամբ  ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 2016թ. սեպտեմբերի 23-ի  

որոշումը և Դատարանի 2016թ. օգոստոսի 8-ի որոշումը` դատապարտյալի 

նկատմամբ ազատազրկման ձևով նշանակված պատժի պայմանականորեն 

չկիրառելը վերացնելու և պատիժն ի կատար ածելու վերաբերյալ ԼՂՀ 

ոստիկանության ՔԿՎ ՔԿՏ պետի միջնորդությունը մերժելու, իսկ 

հետախուզում հայտարարելու մասով բավարարելու մասին և բողոքում նշված 

հիմնավորումներով ամբողջությամբ բավարարել ԼՂՀ ոստիկանության ՔԿՎ 

ՔԿՏ պետի 2016թ. օգոստոսի 19-ի միջնորդությունը: 

4. Գերագույն դատարանի իրավական վերլուծությունները, պատճառաբա-

նությունները  և եզրահանգումը. 

Բողոքում նշված հիմքերի սահմաններում վերլուծելով նյութերը` 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ բողոքը պետք է բավարարել 

մասնակիորեն հետևյալ պատճառաբանությամբ. 

Գերագույն  դատարանը փաստում է, որ ներկայացված միջնորդությունը 

քննելու համար Դատարանը` մինչ դատապարտյալի նկատմամբ նշանակված 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու և այն ի կատար ածելու 

մասին որոշում կայացնելը, պետք էր պատասխաներ այն հարցերին, թե, 

արդյո՞ք, դատապարտյալին տվյալ քրեական վարույթով  կարելի է համարել 

փորձաշրջանի ընթացքում դատարանի դատավճռով իր վրա դրված 

պարտականությունները պարբերաբար կամ չարամտորեն չկատարող, կամ 

վերահսկողութունից խուսափող անձ, և երկրորդ` դատապարտյալին 

հետախուզում հայտարարելու մասին որոշում կայացնելիս  անհրաժեշտ էր, 

որ պարզեր, թե արդյո՞ք  տվյալ քրեական վարույթով նրան կարելի է համարել 

ազատազրկման ձևով պատժի կրումից խուսափող անձ: 

ԼՂՀ քրեակատարողական օրենսգրքի «Պատասխանատվությունը և 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու դեպքում սահմանված 

պարտականությունների չկատարելու համար» վերտառությամբ 132-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է. «Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու 

դեպքում փորձաշրջանի ընթացքում անձի կողմից դատարանի դատավճռով 

իր վրա դրված պարտականությունները պարբերաբար կամ չարամտորեն 

չկատարելու կամ վերահսկողությունից խուսափելու դեպքերում նրա 

վարքագծի նկատմամբ  վերահսկողություն իրականացնող մարմնի ղեկավարը  

միջնորդություն է ներկայացնում դատարան՝ պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելը վերացնելու և դատավճռով նշանակված պատիժը կատարելու 

մասին»: 

Վերոնշյալ իրավանորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելու դեպքում փորձաշրջանի ընթացքում անձի 

կողմից դատարանի դատավճռով իր վրա դրված պարտականությունները 

պարբերաբար կամ չարամտորեն չկատարելու, կամ վերահսկողությունից 
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խուսափելու դեպքերում միայն նրա վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն 

իրականացնող մարմնի ղեկավարը կարող է դիմել դատարան՝ պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու և դատավճռով նշանակված 

պատիժը կատարելու մասին միջնորդությունը:  

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ վարույթի նյութերում 

բացակայում է դատապարտյալ Մակար Հայրապետյանի վրա դատարանի 

դատավճռով որևէ պարտականություն դրված լինելու, հետևաբար՝ այն 

վերջինիս կողմից չարամտորեն չկատարելու մասին վկայող որևէ ապացույց: 

Նույն հոդվածի 4-րդ մասը սահմանում է «վերահսկողությունից 

խուսափելու» հասկացությունը, ըստ որի. «Պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելու դեպքում անձը վերահսկողությունից խուսափող է համարվում, 

եթե նրա գտնվելու վայրը չի բացահայտվում 30 օրվա ընթացքում»:  

Ըստ ներկայացված միջնորդության՝ դատապարտյալը պարտավոր էր 

ներկայանալ ՔԿՎ ՔԿՏ՝ փորձաշրջանի մասով հսկողությունը շարունակելու 

համար, սակայն, առողջական վիճակը վատթարանալու պատճառով 2016թ. 

հունիսի 20-ին տեղափոխվել է ք. Երևան՝ ՀՀ ԱՆ «Նարկոլոգիական 

հանրապետական կենտրոն» ՓԲ ընկերություն: ՔԿՎ ՔԿՏ-ի կողմից գրություն 

է ուղարկվել ՀՀ ԱՆ «Նարկոլոգիական հանրապետական կենտրոն» ՓԲԸ՝ 

դատապարտյալի բուժման ընթացքի և դուրս գրվելու մասին տեղեկություններ 

ստանալու նպատակով: ՀՀ ԱՆ «Նարկոլոգիական հանրապետական 

կենտրոն» ՓԲԸ տնօրենի կողմից ՔԿՎ ՔԿՏ պետին հասցեագրված 11.07.2016թ. 

թիվ 2713 գրության համաձայն՝ «… Մակար Գուրգենի Հայրապետյանը 

«Նարկոլոգիական հանրապետական կենտրոն» ՓԲԸ-ում գտնվել է 

ստացիոնար բուժման մեջ 21.06.2016թ.-01.07.2016թ. «Հոգեկան և վարքային 

խանգարումներ, առաջացած մի քանի թմրամիջոցների միաժամանակյա 

օգտագործումից և այլ հոգեակտիվ նյութերի գործածման հետևանքով 

կախվածության համախտանիշ» ախտորոշումով: 

Այսպիսով, վարույթի նյութերով հաստատվում է, որ դատապարտյալի 

գտնվելու վայրը ԼՂՀ ոստիկանության ՔԿՎ ՔԿՏ-ի համար բացահայտ էր եղել 

մինչև 2016թ. հունիսի 20-ը, երբ տեղեկություններ են ստացվել, որ նա 

առողջական վիճակը վատթարանալու պատճառով նշված օրը տեղափոխվել է 

ք.Երևան՝ ՀՀ ԱՆ «Նարկոլոգիական հանրապետական կենտրոն» ՓԲԸ: 

Սակայն, արդեն 22-րդ օրը՝ 2016թ. հուլիսի 12-ին, դատապարտյալի վարքագծի 

նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմնի ղեկավարը՝ ԼՂՀ 

ոստիկանության ՔԿՎ ՔԿՏ պետ Հ.Մաթևոսյանը, ի խախտումն ԼՂՀ 

Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, համապատասխան 

միջնորդություն է ներկայացրել Դատարան:  

Դատարանը 2016թ. հուլիսի 22-ին որոշում է կայացրել դատապարտյալի 

հետախուզում հայտատարարելու մասին, որն վերաքննության կարգով 

բողոքարկվել է Վերաքննիչ դատարան: Վերաքննիչ դատարանը 2016թ. 

օգոստոսի 11-ի որոշմամբ ԼՂՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Ս. Հակոբյանի 

վերաքննիչ բողոքը բավարարել է և ամբողջությամբ բեկանելով Դատարանի 

որոշումը` ներկայացված միջնորդությունը մերժել է: Սակայն, ԼՂՀ 

ոստիկանության ՔԿՎ ՔԿՏ պետը չսպասելով նշված որոշման օրինական ուժի 

մեջ մտնելուն, դեռևս բողոքարկման ժամկետում նոր միջնորդություն է 

ներկայացրել Դատարան` առանց որևէ  լրացուցիչ ապացույց ավելացնելով 

նյութերին ու միջոցներ չի ձեռնարկել դատապարտյալի հնարավոր գտնվելու 

վայրը պարզելու համար, քանի որ առկա էր դատապարտյալի առողջական 

վիճակի կտրուկ վատթարացման մասին տեղեկություններ, որն էլ Դատարանն 

անհիմն կերպով բավարարել է, իսկ Վերաքննիչ դատարանը այն թողել է 

օրինական ուժի մեջ: 

ԼՂՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասը հռչակում է. «Պետական 

և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք 
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իրավասու են կատարել միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար 

լիազորված են Սահմանադրությամբ և օրենքներով»: 

Այսպիսով, վերոնշյալ հիմնավորումներով բացակայում են դատապարտյալ 

Մակար Հայրապետյանի նկատմամբ դատավճռով նշանակված պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու և այն ի կատար ածելու՝ 

միջնորդությունը ներկայացնելու օրվա դրությամբ օրենսդրությամբ 

նախատեսված հիմքերը: 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 450-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

դատարանն իրավունք ունի հայտարարելու պատժի կրումից խուսափող 

դատապարտյալի հետախուզում` դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ 

վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմնի միջնորդությամբ: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ վարույթի նյութերում  

բացակայում է դատապարտյալ Մակար Հայրապետյանի  կողմից պատժի 

կրումից խուսափելու մասին վկայող որևէ ապացույց: Հետևաբար, 

միջնորդությունը ներկայացնելու օրվա դրությամբ բացակայում են նաև նրան 

հետախուզում հայտարարելու հիմքերը: 

Հիմք ընդունելով նշվածները, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ 

Վերաքննիչ դատարանի կողմից թույլ է տրվել քրեակատարողական օրենքի 

էական խախտում, ուստի Դատարանի 2016թ. օգոստոսի 31-ի՝ «Հետախուզում 

հայտարարելու մասին» որոշումն օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին  

Վերաքննիչ դատարանի 2016թ. սեպտեմբերի 23-ի որոշումը օրինական և 

հիմնավորված չէ, ինչն էլ Գերագույն դատարանին հիմք է տալիս ԼՂՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 436-րդ հոդվածի 1-ին  մասի  4-րդ 

կետի ուժով Դատարանի որոշումն օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին 

Վերաքննիչ դատարանի 2016թ. սեպտեմբերի 23-ի որոշումը մասնակիորեն 

բեկանել և փոփոխել ու ներկայացված միջնորդությունը` մերժել, իսկ մնացած 

մասով` Վերաքննիչ դատարանի որոշումը թողնել օրինական ուժի մեջ: 

Ելնելով վերոգրյալներից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 421-424-րդ, 435-436-րդ, 438-439-րդ 

հոդվածներով և 440-րդ հոդվածի 1-ին մասով`Գերագույն դատարանը 

 

                                                             Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. ԼՂՀ գլխավոր դատախազ Ա. Մոսիյանի վճռաբեկ բողոքը բավարարել 

մասնակիորեն: Դատապարտյալ Մակար Գուրգենի Հայրապետյանի 

նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու վերաբերյալ ԼՂՀ ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2016թ. օգոստոսի 31-ի որոշումը 

օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 2016թ. 

սեպտեմբերի 23-ի որոշումը մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել. ԼՂՀ ՔԿՎ 

ՔԿՏ պետ Հ. Մաթևոսյանի միջնորդությունը` Մակար Հայրապետյանի 

նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու մասով, մերժել:  

ԼՂՀ Վերաքննիչ դատարանի որոշումը մնացած մասով թողնել օրինական 

ուժի մեջ: 

2.  Սույն  որոշումն  օրինական  ուժի մեջ  է  մտնում դատական նիստերի 

դահլիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ  

բողոքարկման: 

 

 

         ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ`   ստորագրություն        Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 

        ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ`  ստորագրություն        Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

                                        ստորագրություն         Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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