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Արժեք Հավելյալ մեկնաբանություններ

*200,000 ՀՀԴ

*250,000 ՀՀԴ

*300,000 ՀՀԴ

*350,000 ՀՀԴ

*350,000 ՀՀԴ

*250,000 ՀՀԴ

Հավելյալ հավաքի տեղանքների և 
կուտակման կետերի սերտիֆիկացման 
արժեքը կկազմի 100 000 ՀՀ դրամ 
յուրաքանչյուրիհավելյալվայրի հավաքի 
տեղանքի համար համար։

** 100,000 ՀՀ դրամ

*** 30,000 ՀՀ դրամ։

 11,000 ՀՀ դրամ։ 

Այս վճարը ներառում է ժամանակը, 
տրանսպորտը և սնունդը: 
Կացության համար կգանձվի 22,000 ՀՀԴ 
մեկ գիշերվա համար:                         Եթե 
փաստացի կացության գինը գերազանցի 
22,000 ՀՀ դրամը, ապա կգանձվի 
կացության փաստացի գումարը:

Ստեղծված՝ ՖԱ
Ամսաթիվ՝ 23.07.2018

Վերանայված՝
Ամսաթիվ՝

Հաստաված՝ ԷԿՈԳԼՈԲ
Ամսաթիվ՝ 23.07.2018

Հրապարակային
հ.1

Վերամշակման արտադրամաս

Ծառայության անվանում

* Միանվագ վճարը ներառում է մեկ տարեկան ստուգայց, սերտֆիկացում և պարտադիր փաստաթղթերի ուսումնասիրություն։

●Սույն գնացուցակը կիրառելի է միայն “ՀՀ օրգանական գուղատնտեսության մասին” օրենքին համաձայն սերտիֆիկացվող ֆերմերների և 
ընկերությունների համար։
●Այս սերտիֆիկացման համակարգը ու գնային քաղաքանությունը մշակված է առավելապես նպաստելու ներքին օրգանական արտադրության և 
սպառման շուկաների զարգացմանը՝ թույլտալով ՀՀ տնտեսավարող սուբյեկտներին մրցունակ, պարզ և մատչելի ընթացակարգերով և գներով 
ներկայանալ Հայաստանյան օրգանական շուկայում։
●ԷԿՈԳԼՈԲ-ը քարոզում է ներկայիս և գալիք սերունդների առողջ ապրելակերպը, բնական ռեսուրսների հանդեպ խնամքի դրսևորումները, կայուն 
սպառման ու ռեսուրսախնայողության նպատակով իրականացվող ջանքերը։

ԷԿՈԳԼՈԲ ընկերությունը հանդիսանում է բազմակի միջազգային հավաստագրումներ ունեցող սերտիֆիկացնող մարմին, որը գործում է համաձայն ISO 17065 
միջազգային սերտիֆիկանող մարմինների հանդեպ կիրառվող պահանջների։ Ընկերությունը հավատարմագրված է Եվրամիության, Շվեյցարիայի, ԱՄՆ 
գյուղդապարտամենտի Ազգային Օրգանական Ծրագրի ու դրա հետ կապակցված Կանադայի Օրգանական կանոնակարգի պահանջներին համաձայն։ Ընկերության 
հավատարմագրումը շնորհված է հեղինակավոր DAkkS (Գերմանիա) հավատարմագրող մարմնի կողմից դեռևս 2008 թվականին, իսկ ԱՄՆ գյուղդեպարտամենտի 
կողմից այն հավատարմագրված է 2010-ից։

ՀՀ Օրգանական գյուղատնտեսւթյան մասին օրենքի 
համապատսխան սերտիֆիկացման գնացուցակ

Գումարը ՉԻ ներառում՝ տրանսպորտ, լրացուցիչ ստուգայցեր**, լրացուցիչ փաստաթղթերի ուսումնասիրություն***, լրացուցիչ սերտիֆիկցման 
ծառայություններ**, նոր արտադրատեսակների ու նոր արտադրական միավորների սերտիֆիկացում**, լրացուցիչ
գրասենյակային ծառայություն***, այլ ծառայություններ, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում՝ լաբորատոր փորձաքննությունների արժեքը։

Գնացուցակ

Հաստատված և հրապարակված է ՝23 հուլիսի 2018

Մեկ վայրի հավաքի տեղանք և կուտակման կետ

Լրացուցիչ ստուգայցեր**
Լրացուցիչ սերտիֆիկցման ծառայություններ**
Նոր արտադրատեսակների ու նոր արտադրական միավորներ **

Լրացուցիչ փաստաթղթերի ուսումնասիրություն***
Լրացուցիչ գրասենյակային ծառայություն***

Տրանսպորտ

0-2 հա հողատարածք / 0-30 փեթակների սերտիֆիկացում

2- 10 հա հողատարածք/ 30-100 փեթակների սերտիֆիկացում

10- 50 հա հողատարածք

50 և ավել հա հողատարածք/ 100 ավել փեթակների սերտիֆիկացում

Սահամանփակող  դրույթներ՝
● Սույն գնացուցակը Չի ներառում որևէ միաջազգային ստանդարտի համաձայն սերտիֆիկացման ծառայություններ։ Յուրաքանչյուր արտադրողի 
կողմից այլ նորմերի համաձայն սերտիֆիկացում հայցլու դեպքում կգործի սերտիֆիկացման ծառայությունների այլգնացուցակ՝ 
https://ecoglobe.com/am/downloads/ 
● Սերտիֆիկացման ընթացքում գտնվող հաճախորդները կարող են միանալ փաթեթին01․01․2019-ից հետո՝ ներկայացնելով համապատասխան 
հայտ։
● Տվյալ փաթեթով սերտիֆիկացված արտադրանքը ՀՀ տարածքից օրգանական կարգավիճակով և մակնշմամաբ    արտահանման ենթակա ՉԷ ։


