
Սննդամթերքի անվտանգության մասին ՀՀ օրենք 

Հոդված 6. Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության լիազորությունները   
1. Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության լիազորություններն են` 

1) սննդամթերքի անվտանգության բնագավառի պետական նպատակային ծրագրերի 

հաստատումը. 

2) Հայաստանի Հանրապետությունում սննդամթերքի անվտանգության միջազգային 

չափանիշների ու պահանջների ներդրման ապահովումը. 

3) սննդամթերքի և սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի 

ներմուծման, արտահանման և տարանցիկ փոխադրման կարգի սահմանումը. 

4) սանիտարահիգիենիկ պահանջների և սննդամթերքի անվտանգության նորմերի 

սահմանումը. 

5) տեխնոլոգիական օժանդակ միջոցների անվտանգությանը ներկայացվող 

միասնական սանիտարահամաճարակային և հիգիենիկ պահանջների հաստատումը. 

6) սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի անվտանգությանը 

ներկայացվող պահանջների և ցանկի հաստատումը, որոնք օգտագործվում են 

սննդամթերքի արտադրության, պահման, փոխադրման, իրացման, փաթեթավորման ու 

մակնշման փուլերում. 

7) արտադրության և շրջանառության փուլերում կենսաբանական ակտիվ 

հավելումների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջների հաստատումը. 

8) արտադրության և շրջանառության փուլերում կիրառման համար արգելված 

կենսաբանական ակտիվ հավելումների ցանկի հաստատումը. 

9) Հայաստանի Հանրապետությունում թույլատրված սննդային հավելումների և 

բուրավետիչների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջների հաստատումը. 

10) տեխնոլոգիական հրահանգին ներկայացվող պահանջների հաստատումը. 

11) Հայաստանի Հանրապետությունում սանիտարահամաճարակային հսկողության 

(վերահսկողության) և պետական գրանցման ենթակա սննդամթերքի, սննդամթերքի 

հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի միասնական ցանկերի հաստատումը. 

12) Հայաստանի Հանրապետությունում սննդամթերք, սննդամթերքի հետ 

անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութեր արտադրողների և սննդամթերքի 

մատակարարների պետական գրանցման և վկայականի ռեեստրի վարման կարգերի 

հաստատումը. 

13) կենդանական ծագման սննդամթերք արտադրող սննդի շղթայի օպերատորի 

գործունեության եզրակացություն տալու կարգի հաստատումը. 

14) սանիտարահամաճարակային հսկողության ենթակա ապրանքներին 

ներկայացվող սանիտարահամաճարակային և հիգիենիկ պահանջների, այդ թվում` 

սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող առանձնակի, ինչպես նաև սննդային 

արժեքին ներկայացվող պահանջների հաստատումը. 

15) սննդամթերքի սանիտարահամաճարակային և հիգիենիկ պահանջներին 

համապատասխանությունը հավաստող անվտանգության միասնական փաստաթղթի` 

պետական գրանցման վկայականի ձևի և տրման կարգի, պետական գրանցման 

վկայականների ռեեստրի վարման կարգի հաստատումը. 



16) սննդամթերք, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութեր 

փոխադրող տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ պետական 

սանիտարահամաճարակային հսկողության ընթացակարգի հաստատումը. 

17) սննդամթերքի արտադրության և շրջանառության առաձին ոլորտներին 

ներկայացվող պահանջների հաստատումը. 

18) պատշաճ հիգիենիկ ու արտադրական գործելակարգի և ՎՎՀԿԿ համակարգի 

ներդրման ժամանակացույցի սահմանումը. 

19) սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի 

մակնշմանը ներկայացվող պահանջների և մակնշման առանձնահատկությունների 

սահմանումը. 

20) վտանգավոր սննդամթերքի օգտահանման և ոչնչացման կարգի սահմանումը. 

21) սննդամթերքի և սննդային միջավայրի հետ շփման համար նախատեսված 

պոլիմերային և այլ նյութերից պատրաստված արտադրանքին և նյութերին 

ներկայացվող պահանջների հաստատումը. 

22) շշալցված խմելու ջրին ներկայացվող պահանջների հաստատումը.  23) սույն օրենքից բխող այլ իրավական ակտերի ընդունումը: 

(6-րդ հոդվածը խմբ., փոփ., լրաց. 17.12.14 ՀՕ-239-Ն) 

 

Հոդված 9. Սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ 

գտնվող նյութերի անվտանգությանը, մակնշմանը և 

փաթեթավորմանը ներկայացվող պահանջները   
1. Սննդի շղթայում սննդամթերքը, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ 

գտնվող նյութերը պետք է բավարարեն սննդամթերքի անվտանգության ապահովման 

ոլորտի իրավական ակտերով սահմանված պահանջները: 

2. Սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի 

մակնշումը հայերեն լեզվով պարտադիր է։ Սննդամթերքը, սննդամթերքի հետ 

անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերը մակնշվում են ընթեռնելի` առնվազն 3 մմ 

տառաչափով: 

3. Սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի 

մակնշումը պետք է ներառի` 

1) անվանումը. 

2) բաղադրությունը, իսկ կաթի և կաթնամթերքի դեպքում` տեղեկատվություն 

պարենային հումքի մշակման ենթարկված լինելու վերաբերյալ: Բաղադրության 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը կարող է չնշվել հետևյալ դեպքերում` 

ա. մշակում չանցած թարմ մրգերի (ներառյալ` հատապտուղների) և բանջարեղենի 

(ներառյալ` կարտոֆիլի), 

բ. քացախի, որն ստացվել է պարենային հումքի մեկ տեսակից (առանց այլ 

բաղադրիչներ ավելացնելու), 

գ. սննդամթերքի, որը կազմված է մեկ բաղադրիչից, պայմանով, որ սննդամթերքի 

անվանմամբ հնարավոր է սահմանել այդ բաղադրիչի առկայությունը, 

դ. եթե սննդամթերքի անվտանգության բնագավառը կարգավորող օրենսդրությամբ 

սննդամթերքի առանձին տեսակների համար այլ պահանջ նախատեսված չէ. 

2.1) սննդամթերքի մեջ օգտագործված սննդային հավելումների ցանկը (եթե 

այդպիսիք կան) և դասիչները. 



3) ալերգենների ցանկը, որոնք օգտագործվել են սննդամթերքի արտադրության կամ 

պատրաստման ժամանակ և պարունակվում են վերջնական արտադրանքում, նույնիսկ 

ձևափոխված տարբերակով. 

4) զտաքաշը կամ ծավալը. 

5) արտադրման ամսաթիվը. 

6) պիտանիության ժամկետը. 

7) պահման պայմանները` սահմանված արտադրողի կողմից կամ նախատեսված 

սննդամթերքի անվտանգության ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ` սննդամթերքի 

առանձին տեսակների համար։ Այն սննդամթերքի համար, որի որակն ու 

անվտանգությունը փոխվում է այն փչանալուց պաշտպանող փաթեթվածքը բացելուց 

հետո, նշվում են նաև այդ փաթեթվածքը բացելուց հետո պահպանման պայմանները. 

8) արտադրողի, ներմուծողի, վերջիններիս ներկայացուցչի անվանումը (անունը), 

գործունեության (բնակության) հասցեն. 

9) սննդամթերքի, այդ թվում` սննդամթերքի պատրաստմանը վերաբերող ցուցումներ 

և (կամ) սահմանափակումներ, եթե առանց տվյալ ցուցումների կամ 

սահմանափակումների սննդամթերքի օգտագործումը դժվարանում է կամ կարող է 

վնաս հասցնել սպառողների առողջությանը, հանգեցնել սննդամթերքի համային 

հատկությունների նվազմանը կամ կորստին. 

10) ծագման երկիրը. 

11) սննդային արժեքի ցուցանիշները` հաշվի առնելով սննդամթերքի սննդային 

արժեքի մակնշմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները. 

12) խմբաքանակի նույնականացման համար օգտագործվող նշանը. 

13) սննդամթերքի անվտանգության ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ 

սննդամթերքի առանձին տեսակների համար սահմանված պարտադիր մակնշման այլ 

տեղեկատվություն. 

14) սննդամթերքում գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների օգտագործմամբ 

ստացված բաղադրիչների առկայության մասին տվյալները: 

15) տեղական արտադրության` սպանդից ստացված փաթեթավորված և մակնշված 
թարմ կամ պաղեցված կամ սառեցված սպանդային մթերքի (մսեղիք, կիսամսեղիք, 
մսեղիքի քառորդ, տեսակավորված ոսկրոտ և անոսկր միս, աղացած միս, ծեծած միս և 
դրանցից ստացված կիսապատրաստվածքներ, պոչ և դմակ, նախաբազկի և սրունքի 
հոդեր, պարենքիմատոզ օրգաններ, ենթամաշկային և ընդերային ճարպ, ուղեղ, արյուն, 
լեզու, ամորձի, գլուխ) դեպքում սպանդանոցի անվանումը, սպանդի ամսաթիվը. 

16) տեղական արտադրության` սպանդից ստացված չփաթեթավորված և չմակնշված 
թարմ կամ պաղեցված կամ սառեցված սպանդային մթերքի (մսեղիք, կիսամսեղիք, 
մսեղիքի քառորդ, տեսակավորված ոսկրոտ և անոսկր միս, աղացած միս, ծեծած միս և 
դրանցից ստացված կիսապատրաստվածքներ, պոչ և դմակ, նախաբազկի և սրունքի 
հոդեր, պարենքիմատոզ օրգաններ, ենթամաշկային և ընդերային ճարպ, ուղեղ, արյուն, 
լեզու, ամորձի, գլուխ) դեպքում՝ տեղեկատվական թերթիկում կամ ուղեկցող 
փաստաթղթում  սպանդանոցի անվանումը, սպանդի ամսաթիվը. 

17) վերամշակման դեպքում կիսապատրաստվածքի և մսամթերքի մեջ նաև մսի 
տեղական արտադրության սպանդանոցային ծագման և/կամ ներմուծված լինելու մասին 
տեղեկատվությունը՝ բաղադրության մեջ տեղական արտադրության և ներմուծված մսի 
համամասնությամբ:»: 



4. Սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի 

մակնշումը կարող է պարունակել լրացուցիչ տվյալներ, այդ թվում` այն փաստաթղթի 

մասին, որի համաձայն արտադրվել և կարող է տարբերակվել (նույնականացվել) տվյալ 

սննդամթերքը, սննդամթերքի համար մտածված անունը, ապրանքային նշանը, 

ապրանքային նշանի նկատմամբ բացառիկ իրավունքներ ունեցողի մասին տվյալները, 

ծագման վայրի անվանումը, լիցենզիա տրամադրողի անվանումը և գտնվելու վայրը, 

կամավոր հավաստագրման համակարգերի նշանները։ 

5. Արգելվում է շրջանառության մեջ դրված սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ 

անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի տեղեկակրի վրա զետեղված 

տեղեկությունների փոփոխությունը: 

6. Արգելվում է պիտանիության ժամկետը լրացած սննդամթերքի 

վերափաթեթավորումը և իրացումը` որպես սննդամթերք: 

7. Սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի 

մակնշումը պետք է լինի ընթեռնելի, ամբողջական ու հավաստի, որը հնարավոր 

կդարձնի սննդամթերքի և դրա արտադրողի նույնականացումը: 

8. Սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի 

փաթեթավորումը պետք է ապահովի դրանց անվտանգությունն արտադրության և 

շրջանառության բոլոր փուլերում` համաձայն տեխնոլոգիական հրահանգի: 

9. Արգելվում է վնասված փաթեթավորումով և մակնշումով սննդամթերքի, 

սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի իրացումը: 

10. Արգելվում է Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծել և Հայաստանի 

Հանրապետությունում իրացնել կամ հանրային սննդի ծառայության ոլորտում 

օգտագործել սննդամթերք, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող 

նյութեր, անկախ այն հանգամանքից, թե պիտանիության ժամկետի նշումը որ լեզվով է 

կատարված, եթե` 

1) պիտանիության ժամկետն անցած է. 

2) ընդհանուր պիտանիության ժամկետի լրանալուն մնացել է 30 օրից պակաս, իսկ 

120 օրից պակաս պիտանիության ժամկետ ունեցող արտադրանքի դեպքում` 1/4-ից 

պակաս ժամկետ. 

3) փաթեթավորման կամ տարայի վրա պիտանիության ժամկետը բացակայում է 

կամ ընթեռնելի չէ. 

4) ժամկետը կրկնակի մակնշված է կամ բնօրինակ պիտանիության ժամկետը 

ջնջված է, և նշված է պիտանիության նոր ժամկետ: 

Սույն մասի 2-րդ կետի պահանջը տարածվում է միայն Հայաստանի 

Հանրապետություն ներմուծվող սննդամթերքի վրա: 

11. Արգելվում է Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված սննդամթերքի, 

սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի հայերեն մակնշումը 

փակցնել արտադրողի նշած բնօրինակ պիտանիության ժամկետի վրա: 

12. Սույն հոդվածով սահմանված` սննդամթերքի մակնշմանը ներկայացվող 

պահանջների վերաբերյալ դրույթները չեն տարածվում հանրային սննդի ոլորտում 

արտադրվող և տեղում իրացվող սննդամթերքի վրա: 

(9-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 07.12.15 ՀՕ-173-Ն) 
 


