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1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ 
 General Information 

1.1 êïáõ·³Ûó»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛó  
Inspection schedule 

²Ùë³ÃÇí 

Date 

¶áñÍáÕáõÃÛáõÝ 

Activity 

¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 

å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ  

Responsible person of operation 

30.06.19 Պլանային ստուգայց մեղվանոց, 
մեղվաբուծական պարագաների 
պահեստներ, գրանցումների ստուգում  

Օրգ. մեղվապ. պատասխանատու 
Սևակ Դավթյան 
էկոգլոբ ՍՊԸ տեսուչ Կոնստատին 
Արզաքանյան 

1.2 Ð³ÛïÝ³µ»ñ»É ¿ ³ñ¹Ûá±ù ï»ëáõãÁ ËÝ¹ÇñÝ»ñ, áñáÝù å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ` 

³ñÓ³·³Ýù ë»ñïÇýÇÏ³óÝáÕ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó: 
Did the inspector detect problems that require immediate reaction by the certifier? 
Չի հայտնաբերվել 

 

1.3 Ð³Ûï³ïáõÇ ³ÝáõÝÁ`   Անուշակ ՓԲԸ                              

Name of Applicant: 

 

Ð³ëó»` Կոտայ քի մարզ, գ. Գեղաշեն 1-ին փող., 1/1 
Address: 

 

 

 

Ð»é³Ëáë`  

Phone: 

´çç³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáë`099239993 

Cell phone:  
 

öáëï³ÛÇÝ ÇÝ¹»ùë ¨ ù³Õ³ù` 2217, Գ ե ղ աշ ե ն  
Zip Code and Town: 

                          

 

ü³ùë`  

Fax:  

¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ëó»` 

E-mail: sevak.davtyan@mail.ru 
 

ê»ñïÇýÇÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ` Սևակ Դավթյան      

Responsible person for certification:  

2. úñ·³Ý³Ï³Ý ëï³Ý¹³ñïÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ  

Organic Standard Awareness 

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ áõÝÇ ë»ñïÇýÇÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáÕ ëï³Ý¹³ñïÇ å³ï×»Ý` 

The company has a copy of the standards for which certification is requested: 

îå³·Çñ           Øáõïù ÇÝï»ñÝ»ïÇ ÙÇçáóáíx      ´³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ □ 

Hard copy □ Access through Internet □  Not at all □ 

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ ï»ÕÛ³Ï ¿ ëï³Ý¹³ñïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ 

Company personnel are aware of the of  the essential requirements of the inspect-

ed standard 

²Ûá x Ø³ëÝ³ÏÇáñ»Ý     àã    

 

Yes □  Partly □  No □ 

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ áõÝ»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ûñ·³Ý³Ï³Ý 

Ù»Õí³å³ÑáõÃÛ³Ý/³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛ³Ý ³×»óÙ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É`  
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²Ûá x      Ø³ëÝ³ÏÇ     àã □ 

The company or the responsible persons have adequate knowledge of principles and techniques of organic livestock rearing and man-

agement?: yes □ partly □  No □ 

3. ì»ñçÇÝ ëïáõ·³ÛóÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ýß³Ý³Ïí³Í Ã»ñáõÃÛ³Ý 

í»ñ³óÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙ` 
Remediation measures imposed after last inspection: 

âáõÝÇ   
None: □ 

Â»ñáõÃÛ³Ý í»ñ³óÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙ  
Remediation measure 

àõ±Ù ÏáÕÙÇó 
å»ïù ¿ 
Ï³ï³ñíÇ 

 
Had to be 
fulfilled by 

Ä³Ù³Ý³ÏÇÝ ¿ 

Ï³ï³ñí»É 
In time 

Ð»ï³·³ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï»ë 

Ñ³í»Éí³Í Nr. 
Further comments see Annex Nr. 

²Ûá 
Yes 

àã 
No 

     

NOP x     

     

GC      

Ներկայացնել 2018 թվականին գնված 
էկոստոպ դեղի գնման կտրոնը 

Սևակ 
Դավթյան 

 x Նշված դեղը ձեռք է բերվել Բուլղարիայի 
դեսպանատան միջոցով 

4. äñáÛ»ÏïÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ  
Project Description 
Î³ñ× ÝÏ³ñ³·ñ»ù ëáõÛÝ åñáÛ»ÏïÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, Ï³åÁ §¾Îà¶Èà´¦ êäÀ Ñ»ï, Ýñ³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏë³Í ³Ýó³Í ï³ñí³ÝÇó, տեսուչի գնահատած ծավալը ընթացիկ տարվա վերջնական արտադրանքի 

և պահեստում առկա նախորդ տարվա սերտիֆիկացված արտադրանքի քանակի վերաբերյալ ¨ ³ÛÉ Ï³ñ¨áñ 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ`  
Describe briefly the history of this project, its relationship with ECOGLOBE LTD, its basic activities, changes since last 

year inspector’s judgment of amount of the final product/s to be produced in current year and amount of the certified prod-

uct in the storage from previos period and other essential features: 

 Հայտատուն դիմել է «Էկոգլոբ» ՍՊԸ 2013թ իր մեղվանոցի արտադրանքը որպես օրգանիկ սերտիֆիկացնելու 
նպատակով: Ստուգայցի պահին գտնվել է սերտիֆիկաված վիճակում: Սույն թվականին ստուգայցի ընթացքում 
և ըստ ՕԿՊ ի օրգանական սերտիֆիկացման ներկայացված է 100 մեղվաընտանիք, սպասվելիք մեղրի քանակը 
1000 կգ: Ստուգայցի պահին մեղուները գտնվում էին հայտատուի Գեղաշեն գյուղում գտնվող ՓԲԸ –ին 
պատկանող այգու տարածքում: Ըստ Հայտատուի մեղուները սույն թվականի մարտի 16 ից Գեղաշեն 
համայնքում գտնվող ձմեռացման սենյակից տեղափոխվել են նույն համայնքում գտնվող մեղվանոցը: 
Ստուգայցի պահին մեղուները գտնվում էին Գեղաշեն գյուղում գտնվող մեղվանոցում: Մինչև հուլիսի 2-ը 
մեղվանոցը տեղափոխվելու է Գեղամա լեռների Աղմաղան բարձրավանդակը` մեղուների ամառային 
տեղակայման վայրը: Այնտեղ մնալու են մինչև մեղրաբերքի ավարտը:  

 Սպասվող մեղրաբերքը ըստ ՕԿՊ 1000 կգ 

 

5. úñ·³Ý³Ï³Ý í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñ 
Partners for organic handling 
ì»ñ³Ùß³ÏáÕ/Ý»ñ` Ýß»É, »Ã» µ»ñù³Ñ³í³ùÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ /÷³Ã»Ã³íáñáõÙ, Éí³óáõÙ, ë³é»óáõÙ, 

ãáñ³óáõÙ ¨ ³ÛÉÝ/ áñ¨¿ ³ÝÏ³Ë ÙÇ³íáñÇ ÏáÕÙÇó  

 ²Ûá, x àã 

 

ºÃ» §²Ûá¦, Ýß»É í»ñ³Ùß³ÏáÕÇ ³ÝáõÝÁ, Ñ³ëó»Ý, Ñ»é³ËáëÁ, ý³ùëÁ, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý ¨ ³ÛÉÝ, Ï³Ù Ýß»É, »Ã» 

í»ñ³Ùß³ÏáÕÁ Ñ³ÛïÝÇ ã¿:  
Processor: Are products processed (packed, washed, frozen, dried, etc.) by an independent unit after harvest? 
 Yes, x No 
 
If "yes", give processor's name and complete address, including phone, fax, e-mail, or indicate, processor is not known. 
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²ñï³Ñ³ÝáÕ/Ý»ñ` ³ñï³Ñ³ÝáÕÇ ³ÝáõÝÁ, Ñ³ëó»Ý, Ñ»é³ËáëÁ, ý³ùëÁ, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý ¨ ³ÛÉÝ, »Ã» ³éÏ³ ¿ Ï³Ù Ýß»É, 

»Ã» ³ñï³Ñ³ÝáÕÁ Ñ³ÛïÝÇ ã¿ Ï³Ù, »Ã» ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Íñ³·ñ»ñ ãÏ³Ý  
Exporter: exporter's complete address, if any, or indicate, if exporter is not known, or if no export plans. 
չկա 

6. Ø»ÕáõÝ»ñÇ Í³·áõÙÁ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ 

Origin of Bees and General principles 
ÜßáõÙ` NOP-Á ãáõÝÇ Ñ³ïáõÏ Ù»Õí³å³ÑáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñ: Ø»Õí³å³ÑáõÃÝáõÝÁ ë»ñïÇýÇÏ³óíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ NOP 

³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ: ¾Îà¶Èà´-Á ÙÇÝã Ù»Õí³å³Ñ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ë»ñïÇýÇÏ³óáõÙÁ Ñ³ßíÇ ¿ 

³éÝáõÙ NOP ³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÁ ¨ GC ëï³Ý¹³ñïÁ: 

 

 NOP å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ½áõ·áñ¹í³Í »Ý GC ëï³Ý¹³ñïÇ Ù»Õí³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ 

Ñ»ï, ³Û¹åÇëáí Ù³ï³Ï³ñ³ñáÕÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³é³çÝáñ¹í»É Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï Ó¨áí ÇÝãå»ë åÉ³Ý³íáñ»É ¨ Ï³é³í³ñ»É 
ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù»Õí³å³Ñ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ: 

 

²ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿, áñ NOP-Á ÏÙß³ÏÇ Çñ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ¨  Ïå³Ñ³ÝçÇ ëáõÛÝ Ó¨³ÃÕÃÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙ: 

 
Note: NOP has no specific beekeeping rules. Beekeeping is certified according to NOP Livestock regulations. The ECO-
GLOBE considers NOP livestock rules and GC standard while certifying beekeeping farms. 
 
NOP requirements for livestock are combined with the GC standard specific requirements for the beekeeping, so that op-
erator can be guided in a comprehensive way how to plan and manage its organic beekeeping farm. 
 
It is expected that NOP will develop its rules and this will require revision of this form. 
îáÑÙ»ñÇ ÁÝïñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ßíÇ± ¿ ³éÝíáõÙ Ù»ÕáõÝ»ñÇ Ñ³ñÙ³ñíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ, Ýñ³Ýó 

Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ /ÝÏ³ñ³·ñ»É/` Does choice of breed take ac-
count of the capacity of bees to adapt to local conditions, their vitality and their resistance to disease (describe): 

Մեղվաբուծական տնտեսության մեղուները պատկանում են մեղրատու մեղու “Ápis melliféra” տեսակի 
տեղական ենթատեսակին, որը առավել հարմարված է հայաստանյան պայմաններին: Նոր 
մեղվաընտանիքները կազմվում են մեղվաընտանիքների կիսման կամ թույլ ընտանիքների միաման միջոցով : 

 
12 ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ù»Õñ³ÙáÙÁ ÷áË³ñÇÝ»É Ýáñáí Ï³Ù ûñ·³Ý³Ï³Ýáí /Ýß»É, »Ã» ³Û¹å»ë ¿, Ý»ñÏ³Û³óÝ»É 

÷áË³ñÇÝÙ³Ý Íñ³·ÇñÁ ¨ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ/`  
Bee wax must be replaced with organic or new wax during the twelve months of conversion (describe , if so, or describe 
plan and time schedule for replacement): 
: 
Ø»Õñ³ÙáÙÁ ûñ·³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ÙÇ³íáñÇ±ó ¿`  

Does beeswax for new foundations come from Organic Units: 
Հայտատուն օգտագործում է սեփական մեղվամոմը:  
ºÃ» Ýáñ ÷»Ã³ÏÝ»ñáõÙ Ï³Ù ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ áã ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù»Õñ³ÙáÙ, ³ÛÝ åÇïÇ í»ñóí³Í 

ÉÇÝÇ í»ñÇÝ ß»ñïÇó, áñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ëï³Ý³É ë»ñïÇýÇÏ³óÝáÕÇ ·ñ³íáñ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ` If Non-Organic wax from 
the cap is used in new installations or during the Conversion period, was certifier prior written approval gained: 
 
ö»Ã³ÏÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ Ù³ùñáÕ ¨ ³Ëï³Ñ³ÝáÕ ÝÛáõÃ»ñ (ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ ¨ ÝÛáõÃ»ñ)` 
փեթակները ախտահանում են բոցակիզումով: 
Cleaning, disinfection products used in hives management (procedures and substances): 
 
ö»Ã³ÏÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ  
Hive Management 
 
Ø»Õí³ÝáóÝ»ñÁ Ï³½Ù³íáñíáõÙ »Ý Ù»Õí³ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ïñáÑÙ³Ý, Ï³Ù Ù»Õí³ËÙµ»ñÇ, Ï³Ù ûñ·³Ý³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ 

÷»Ã³ÏÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï /ÝÏ³ñ³·ñ»É/` Are apiaries constituted by means of the division of colonies or the ac-
quisition of swarms or hives from other Organic Units (describe): 

Միավորում նոր մեղվաընտանիքները կազմավորվում են կիսման եղանակով և/կամ թույլ ընտանիքները միավորելու 
միջոցով: 
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ö»Ã³ÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ å³ïñ³ëïí³Í ÉÇÝ»Ý µÝ³Ï³Ý, ³é³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ ÃáõÝ³íáñ ³½¹»óáõÃÛ³Ý, ÝÛáõÃ»ñÇó /ÝÏ³ñ³·ñ»É/`  
Materials of hives must be natural without potential toxic effects or toxic substances: 

Փեթակները փայտից են, համարակալված են ու մակնշված: 
 

ö»Ã³ÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ ï»Õ³¹ñí³Í ÉÇÝ»Ý í³ÛñÇ ¨ / Ï³Ù µÝ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ Ï³Ù ûñ·³Ý³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí Ùß³ÏíáÕ 

¹³ßï»ñáõÙ /ÝÏ³ñ³·ñ»É/`  
Hives must be situated in wild and/or natural areas or in organically managed fields (describe): 

Հայտատուի փեթակները ստուգայցի ընթացքում տեղադրված էին գ. Գեղաշենի սեփական այգում: Ըստ հայտատուի 
գյուղի այլ բնակիչները իրենց տնամերձերում թունաքիմիկատներ չեն կիրառում ծառերի և թփերի ծաղկման շրջանում: 
 

Ø»Õí³ÝáóÝ»ñÁ å»ïù ¿ ï»Õ³¹ñí»Ý ³ÛÝå»ë, áñ Ù»ÕáõÝ»ñÁ ³å³Ñáíí³Í ÉÇÝ»Ý µÝ³Ï³Ý Ý»Ïï³ñÇ, Ù»Õñ³óáÕÇ, Í³ÕÏ³÷áßáõ 

¨ çñÇ å³ß³ñÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ /ÝÏ³ñ³·ñ»É/`):  
Apiaries/bees must be provided with sufficient natural nectar, honeydew and pollen sources and access to water (de-
scribe): 

Մեղուները լիովին ապահովված են նեկտարով, ծաղկափոշիով և ջրով 

 

ö»Ã³ÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ ï»Õ³¹ñí»Ý ³ÛÝå»ë, áñ 3 ÏÙ ß³é³íÕáí ßñç³å³ïáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ ÉÇÝ»Ý ûñ·³Ý³Ï³Ý Ï³Ù í³ÛñÇ 

µÝ³Ï³Ý ¨ áñï»Õ ³éÝí³½Ý 3 ï³ñÇ ã»Ý ÏÇñ³éí»É å»ëïÇóÇ¹Ý»ñ` 
Radius 3km from hives must be essentially wild, natural or organically managed, free of  pesticides for a minimum of 3 
years(describe): 

Մեղուների ամառային տեղակայման վայրը 6 կմ շառավիղով ենթալպյան բուսականություն է, գարնանային 
տեղակայման վայրում թունաքիմիկատներ չեն կիրառվում ծառերի և թփերի ծաղկման շրջանում:  
 

ºÃ» Çñ³íÇ×³ÏÁ ³Û¹åÇëÇÝ ã¿, ³å³ ÝÏ³ñ³·ñ»É ¨ ï³É Çñ³íÇ×³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ`  
If not, please describe situation and give details and assessment of reality: 
 
Ð»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇó, Ù»Í ù³Õ³ùÝ»ñÇó, ³ÛÉ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇó, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É 

µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ Ù»Õí³ÝáóÇ íñ³ /ÝÏ³ñ³·ñ»É, »Ã» ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ 4 ÏÙ-Çó å³Ï³ë ¿/`  
Distance from industry, big cities, other subjects, which may have negative impact on/ contamination of apiary (desribe if 
more or less than 4 km separation): 
Նման օբյեկտներից հեռավորությունը 4 կմ-ից ավել է: 
 

Î»ñ 
Feed 
 
Ø»ÕñÇ å³ß³ñÝ»ñ ÃáÕí»±É »Ý ÷»Ã³ÏÝ»ñáõÙ /µ³í³ñ³ñ, ³Ýµ³í³ñ³ñ/, áñù³±Ý`  
Reserves of honey left in hives (sufficient, non sufficient):  
Թողնվում են 7-8 շրջանակ մեղր 
 

²ñï³Ï³ñ· ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ /ÝÏ³ñ³·ñ»É, »Ã» Ýßí»É ¿ ÑëÏíáÕ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ/` 

Extreme climatic conditions (describe if happened during control year): 
Արտակարգ կլիմայական պայմաններ չեն եղել 
 
 
²ñÑ»ëï³Ï³Ý ëÝáõóáõÙ / »Ã» ³Ûá, ÝÏ³ñ³·ñ»É` ³ÕµÛáõñÁ, ³ñï³¹ñ³ÝùÁ, Í³·áõÙÁ /ûñ·³Ý³Ï³Ý Ï³Ù áã ûñ·³Ý³Ï³Ý/, 

ù³Ý³ÏÁ, ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñÁ, ³ÛÉ/`  
Artificial feeding (describe if yes: source, product, origin, quantity, records, other): 
Անհրաժեշտության դեպքում տրվում է սեփական արտադրության մեղրից: 
 

²ñÑ»ëï³Ï³Ý ëÝáõóÙ³Ý Å³ÙÏ»ï /Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ¿ Ù»ÕñÇ í»ñçÇÝ µ»ñù³Ñ³í³ùÇ ¨ Ý»Ïï³ñÇ áõ Ù»Õñ³óáÕÇ Ñ³çáñ¹ ë»½áÝÇ 

ëÏëí»Éáõó 15 ûñ ³é³ç ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ/` 
Timing of artificial feeding (must be, preferably, between the last honey harvest and 15 days before the start of the next 
nectar period) : 
 
ä³Ûù³ñ íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇ ¨ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù 
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Husbandry Practices  
Վարրոա տզի դեմ պայքարում են էկոստոպ դեղով: Այլ հիվանդությունների դեմ սանիտարա-հիգիենիկ պատշաճ 
պայմաններ ստեղծելով : Մոմի ցեցի դեմ` մոմաթերթերը փակ և զով վայրում պահելով: 
 

´»ñù³Ñ³í³ùÇ Å³Ù³Ý³Ï Ù»ÕáõÝ»ñÁ ãå»ïù ¿ íÝ³ëí»Ý /ÝÏ³ñ³·ñ»É/`  
Bees in the combs must not be destructed during harvesting (describe): 

Չեն վնասվում 

Ø³Ûñ Ù»ÕáõÝ»ñÇ Ã¨»ñÁ Ïïñ»É ³ñ·»ÉíáõÙ ¿ /ÝÏ³ñ³·ñ»É/` 
 
Mutilation such as the wing clipping of queen bees prohibited (describe): 
Չի կիրառվում 
 

êÇÝÃ»ïÇÏ ùÇÙÇ³Ï³Ý é»å»É»ÝïÝ»ñÇ /í³ÝáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ/ û·ï³·áñÍáõÙÁ ³ñ·»Éí³Í ¿`  
Synthetic chemical repellents are prohibited: 
Չ ե ն  կ ի ր առ վ ե լ  
 

ÜÏ³ñ³·ñ»É Ù»ÕáõÝ»ñÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ï³ñ³Ý»ñÁ`  
Describe containers for storing bee products: 

Սկզբում մեղրը լցվում է չժանգոտվող պողպատի 40 լիտրանոց տարրաների մեջ, որից հետո ապակյա 450-500 մլ-ոց 
տարրաների մեջ վաճառելու համար: 
²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³ÉÉáå³ÃÇÏ ùÇÙÇ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí ëÇÝÃ»½í³Í ÝÛáõÃ»ñ »Ý û·ï³·áñÍí»É` ÝÏ³ñ³·ñ»É Ù»Õñ³ÙáÙÇ 

÷áË³ñÇÝÙ³Ý ÷³ëïÁ Ï³Ù ÷áË³ñÇÝ»É, »Ã» ³ÝóáõÙ³ÛÇ ßñç³ÝáõÙ ¿ ÏÇñ³éí»É` In case when allopathic chemically synthe-
sized products used: describe if wax replacement is planned or done , if in conversion applied: 
Չեն օգտագործվել 
 
ºÃ» û·ï³·áñÍí»É »Ý ³ñ·»Éí³Í ÝÛáõÃ»ñ, ë»ñïÇýÇÏ³ï ãÇ Ï³ñáÕ ßÝáñÑíÇ, »Ã» Ù»Õñ³ÙáÙÁ ãÇ ÷áË³ñÇÝí»É`  
If forbidden substances were used certificate cannot be issued if the bee wax was not replaced.  
 
Ø»Õñ³ÙáÙÇ ÷áË³ñÇÝáõÙÁ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ û·ï³·áñÍí»É »Ý ³ñ·»Éí³Í ÝÛáõÃ»ñ   GC    NOP  ²ÛÉ  Ñ³Ù³ñ  
Replacement of bee wax in case if the forbidden substances were used for GC □ NOP □ Other □ 
 
öáË³ñÇÝáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óí»±É ¿`    ²Ûá      àã     Ø³ë³Ùµ     ²ÛÉ  

ºÃ» àã Ï³Ù Ø³ë³Ùµ, Ï³Ù ²ÛÉ, ÝÏ³ñ³·ñ»É` 
Was the replacement done: Yes□ No□ Partly□ Other□ 
If No or Partly or Other, describe: 
 

7. Ø³ÏÝßáõÙ 

LABELLING 
úñ·³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ å»ïù ¿ å³Ñ»ëï³íáñíÇ ¨ ÷áË³¹ñíÇ ÷³Ï ¨ Ù³ÏÝßí³Í ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ 

ï³ñ³Ý»ñÇ Ù»ç, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ µ»ñù³Ñ³í³ùÇ ¹³ßïÇó ÙÇÝã¨ ³é³çÇÝ å³Ñ»ëïÁ Ï³Ù í»ñ³Ùß³ÏáõÙÁ, Ï³Ù Ñ³í³ùÙ³Ý 

Ï»ïÁ: ÜÏ³ñ³·ñ»ù ÇÝãå»±ë ¿ ³ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ Ñ»ïµ»ñù³Ñ³í³ùÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ï³ñµ»ñ ÷áõÉ»ñáõÙ`  
EXCEPT FOR THE TRANSPORT FROM HARVEST TO THE FIRST STORAGE OR PROCESSOR, ORGANIC PRODUCTS HAVE TO BE STORED 

AND TRANSPORTED IN CLOSED AND WELL-LABELLED RECIPIENTS. Please describe how this at the different steps of post harvest 
handling is implemented: 

Մեղրաքամը տեղի է ունենալու Գեղաշեն գյուղում հայտատուի տարածքում, լցվելու է նշված տարրաների մեջ և 
պահեստավորվելու է: Իրացման համար լցվել է ապակյա 450-500 մլ-ոց տարրաների մեջ: 
 

äÇï³ÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñ³é»Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙ, ù³Ý³Ï, ³ñï³¹ñáÕÇ ¨ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, ë»ñïÇýÇÏ³óÝáÕ Ù³ñÙÝÇ ³Ýí³ÝáõÝÁ ¨ ËÙµ³ù³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñÁ: Îó»É û·ï³·áñÍíáÕ Ï³Ù Ý³Ë³ï»ëí³Í 

åÇï³ÏÝ»ñÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ`  

GC    NOP   ²ÛÉ, »Ã» ³éÏ³ ¿  

LABELS MUST INCLUDE INFORMATION ON THE KIND OF PRODUCT, QUANTITY, PRODUCER, ORGANIC CONDITION, NAME OF THE CERTI-
FIER, AND A LOT NUMBER. Please attach a sample of the labels used or plan to be used:  
annex:  
CG□ NOP□   Other, if any□ 
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8. ¶ð²ÜòàôØÜºð ºì Ðºî²¶ÌºÈÆàôÂÚàôÜ 

RECORDS AND TRACEABILITY 
¶ñ³ÝóáõÙÝ»ñ 
Records 

 ÜßáõÙÝ»ñ 
Comments 

î³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ù³ñï»½Ý»ñ, Ý»ñ³é»Éáí Ù»½í³ÝáóÇ 

ï»Õ³ÝùÝ»ñÁ ¨ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ  
Regional maps, highlighting apiary sites, roads 

²Ûá  àã Ø³ë³Ùµ 

Yes □  Partly □ No □ 

Ներկայացվել են ՞՞Էկոգլոբ՞՞ ՍՊԸ 

Ø»ÕáõÝ»ñÇ, ÷»Ã³ÏÝ»ñÇ, Ý»ñÏ»ñÇ, Ï»ñ»ñÇ, 

Ù»Õñ³ÙáÙÇ, µáõÅÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý Ñ³ßÇí 

³åñ³Ýù³·ñ»ñÁ  
Invoices for purchase of bees, hives, painting, feed, 
beeswax, veterinary products, honey 

²Ûá  àãxØ³ë³Ùµ 

Yes □  Partly □ No □ 
2019 թվին ձեռք չի բերվել 

Ø»Õí³ÝáóÇ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³Ý /Ý»ñ³é»Éáí Ù»Õñ³ÙáÙÇ 

÷áË³ñÇÝÙ³Ý, Ï»ñÇ, µáõÅÙ³Ý, µ»ñù³Ñ³í³ùÇ, 

ï»Õ³÷áËáõÙÝ»ñÇ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ/ 
Apiary diary (including information on change of 
wax, feeding, veterinary treatments, harvests, migra-
tion, general management) 
 

²Û  àã  Ø³ë³Ùµ 

Yes □  Partly □ No □ 

Առկա է:  

ä³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³Ý ¨ / Ï³Ù 

í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ¨ / Ï³Ù ÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý 

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ /»Ã» í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ / 

Storage book and/or processing and/or packing pro-
tocol (if relevant) 
 

²Ûá x àã  Ø³ë³Ùµ 

Yes □  Partly □ No □ 
Կան մանրակրկիտ գրանցումներ: 
2018 թվականի  մեղրը դեռ չի 
իրացվել 

Ø³ùñÙ³Ý, ³Ëï³Ñ³ÝÙ³Ý ¨ íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇ ÑëÏÙ³Ý  

ÝÛáõÃ»ñÇ ó³ÝÏ  
List of products used for cleaning, disinfections and 
pest control 

²Ûá  àã  Ø³ë³Ùµ 

Yes □  Partly □ No □ 

Հատուկ ցանկ չկա, 
օգտագործվում է էկոստոպ 

Ø»Õí³ÝáóÇ µáÉáñ ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ 

í³×³éùÝ»ñÇ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³Ý  
Book keeping on all sales of apiary products 
 

²Ûá x àã  Ø³ë³Ùµ 

Yes □  Partly □ No □ 
Կան մանրակրկիտ գրանցումներ: 
2018 թվականի  մեղրը դեռ չի 
իրացվել 

ºÃ» ³éÏ³ »Ý §Ø³ë³Ùµ¦ Ï³Ù§ àã¦ å³ï³ëË³ÝÝ»ñ, ÝÏ³ñ³·ñ»É ³Û¹ ¹»åù»ñÁ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï` 
If there are any “partly” or “no” answers, please describe these cases in detail: 
 
Հ ն ար ավ ո ր ի ն ս  մ ան ր ակ ր կ ի տ ն շ վ ած  ե ն  աղ յ ո ւ ս ակ ի  հ ամ ապատաս ծ ան  կ ե տե ր ո ւ մ  

Ð»ï³·Í»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ûñ·³Ý³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ Ñ³Ý¹»å íëï³ÑáõÃÛ³Ý »ñ³ßË³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÜÏ³ñ³·ñ»É / 

·Ý³Ñ³ï»É ûñ·³Ý³Ï³Ý ÙÃ»ñùáõÙ ³ñ·»Éí³Í ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÙÇÝã¨ áñ Ñ³ïí³ÍÁ 

ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ñ»ï³·Í»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ËÙµ³ù³Ý³ÏÁ` 
TRACEABILITY IS ESSENTIAL TO ASSURE CONFIDENCE IN THE ORGANIC MARKET. Describe/ assess to which point can be traced 
back the origin of lots, and how can be found out about the origin of the residues? 
 
Մինչև մեղվաբուծական տնտեսություն 
 

îÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ å»ïù ¿ å³Ñå³Ý»É µáÉáñ ÷»Ã³ÏÝ»ñÇ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ: ²ñ¹Ûá±ù ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñ¹ñí³Í ¿ ÷»Ã³ÏÝ»ñÇ  

ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ áñáß»Éáõ  Ñ³Ù³Ï³ñ·:²Ûá x  Ø³ë³Ùµ  àã 

ºÃ» §²Ûá¦, Ñ³Ù³éáï ÝÏ³ñ³·ñ»É Ñ³Ù³Ï³ñ·Á: ºÃ»§ àã¦ Ï³Ù §Ø³ë³Ùµ¦` ÝÏ³ñ³·ñ»É Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³é³ç³ñÏ»É 

Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ßïÏÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:  

The identity of all beehives must be preserved during their presence on the farm. Is there a system in place that preserves 
the identity of all beehives while on the operation?  

Yes □ Partly □ No □ 

If yes, briefly describe the system. If "no” or “partly”, describe the deficiencies and proposed corrective actions in detail: 
Բոլոր փեթակները համարակալված են (տես ուղարկված լուսանկարը)  
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Ð³Ù³éáï ÝÏ³ñ³·ñ»É Ï»ñ³ÏñÙ³Ý é»ժ ÇÙÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëË»Ù³Ý`  

Please describe the overall feeding  regimen in brief:  

Հայտատուի մեղվանոցը ստուգայցի պահին գտնվում էր Գեղաշեն գյուղում հայտատուի սեփական այգում: 
Արտադրական սեզոնի ավարտին մեղուներին թողնում են 7-8 շրջանակ մեղր: Անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ 
կերակրվում են սեփական արտադրության մեղրով:  

   Մեղուները ապահովված են նեկտարով, ծաղկափոշիով և ջրով: 

ÜÏ³ñ³·ñ»É Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³é³ç³ñÏ»É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ßïÏÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ`  
Please describe any deficiencies and proposed corrective actions:  
 
Մեղուների կերակրման ռեժիմի, բուժման ու ախտահանության հետ կապված թերություններ չեն արձանագրվել: 

9. Ø»ÕáõÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙ 
Bee Health Care 

²ñ¹Ûá±ù ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ: 

²Ûá   àã 

Does the operation employ preventive health care measures? Yes □ No □ 

GC-Ç Ñ³Ù³ñ` ²ñ¹Ûá±ù µáÉáñ ³Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ¨ ÝÛáõÃ»ñÁ Ãí³ñÏí³Í »Ý Ñ³í»Éí³Í II, Ù³ë B. 

Ø»Õí³å³ÑáõÃÛáõÝ-áõÙ: Ð³í»Éí³Í ²Ûá   àã 

For GC: Are all veterinary measures and substances used listed in Annex II, part B. Beekeeping?  Annex  Yes □ No □ 

ØÇ³ÛÝ NOP-Ç Ñ³Ù³ñ` ÎÇñ³éí»±É »Ý ëÇÝÃ»ïÇÏ ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ:       ²Ûá  àã x 

ºÃ» ²Ûá, ³ñ¹Ûá± ¹ñ³Ýù ³éÏ³ »Ý ²½·³ÛÇÝ óáõó³ÏáõÙ 205.603:         ²Ûá   àã 

For NOP only: Have synthetic medications been administered? Yes □ No□ 

If yes, are they listed on the National List 205.603? Yes □ No □  

ØÇ³ÛÝ NOP-Ç Ñ³Ù³ñ` û·ï³·áñÍí»±É »Ý Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ: 
ºÃ» ²Ûá, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷»Ã³ÏÝ»ñÁ/ Ù»Õí³ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ Ñ»é³óí»±É »Ý ûñ·³Ý³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¨ Ñ³í³ëïÇ 

¿, áñ Ýñ³Ýù ³ÛÉ¨ë ã»Ý Ï³ñáÕ ÝáñÇó í»ñ³¹³éÝ³É ûñ·³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·:             ²Ûá   àã x 
For NOP only: Have antibiotics been administered?  
If yes, are the respective bee hives/ colonies removed from the organic operation and is assured that they cannot enter 
the organic cycle again? Yes □ No□ 

ØÇ³ÛÝ GC-Ç Ñ³Ù³ñ` ²ñ¹Ûá±ù Ï³ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ· ï»ÕáõÙ ³å³Ñáí»Éáõ, áñ ýÇïáÃ»ñ³å»íïÇÏ, ÑáÙ»áå³ïÇÏ ¨ Ñ³í»Éí³Í II, 

Ù³ë B, Ø»Õí³å³ÑáõÃÛáõÝ-áõÙ Ãí³ñÏí³Í ÝÛáõÃ»ñÁ û·ï³·áñÍí»Ý ÙÇÝã¨ ëÇÝÃ»ÃÇÏ ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ:  

²Ûá   àãx 

For GC only: Is there a procedure in place to ensure that phytotherapeutic, homeopathic and substances listed in Annex 
II, B, section Beekeeping are used before synthetic medications are applied? Yes □ No 

 
Հատուկ ընթացակարգ չունեն, օգտագործում են միայն էկոստոպ 

²ñ¹Ûá±ù µáõÅ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÝ»ñÁ Éñ³óí³Í »Ý å³ïß³× ¨ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï (³ÏïÇí ÝÛáõÃ, ÏÇñ³éÙ³Ý 

Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ, û·ï³·áñÍÙ³Ý å³ï×³éÁ, ³ÛÉ):                 ²Ûá x   àã 

Are the applications of mediations recorded properly and in detail (active substance, times of application, reason for ap-
plication etc.) Yes □ No □ 

ìÝ³ë³ïáõÝ»ñÇ ¨ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑëÏáõÙ 
Pest and Disease Control 
 
¸ÇÙ³óÏáõÝ Ù»ÕáõÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝ /ÝÏ³ñ³·ñ»É/`  
 Selection of resistant bees (describe):  

Մեղվաբուծական տնտեսության մեղուները պատկանում են մեղրատու մեղու “Ápis melliféra” տեսակի տեղական 
ենթատեսակին, որը առավել հարմարված է հայաստանյան պայմաններին: Նոր մեղվաընտանիքները կազմվում են 
մեղվաընտանիքների կիսման միջոցով և թույլ ընտանիքները միավորելով: 
 

ºÃ» Ù»Õí³ÁÝï³ÝÇùÁ ÑÇí³Ý¹ ¿ /ÝÏ³ñ³·ñ»É µáõÅáõÙÝ»ñÁ, Å³ÙÏ»ïÁ, Ù»Ïáõë³óáõÙÁ, Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ, ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñÁ/`  
If colony is ill (describe treatments, timing, isolation, recording, period):  

Հիվանդ մեղվաընտանիքները հեռացվում են 

àñå»ë Ï³ÝáÝ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ÏÇñ³é»É ³Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ /ÝÏ³ñ³·ñ»É/`: 
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Veterinary medicine must not be used as a routine (describe): 

Կիրառվել է էկոստոպ, ըստ օգտագործման հրահանգի:  
ÊÝ¹ñáõÙ »Ýù Ñ³Ù³éáï ÝÏ³ñ³·ñ»É Ù»ÕáõÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ ÑëÏÙ³Ý é»ÅÇÙÁ`  
Please describe briefly the beekeeping health care regimen: 

Մեղվանոցը և մեղվաբուծական պարագաների, շրջանակների պահպանման պահեստներում ստեղծված է պատշաճ 
սանիտարա-հիգիենիկ և ջերմային պայմաններ, որոնցով կանխարգելվում են սնկային և վարակիչ մի շարք 
հիվանդություններ և մոմի ցեցի զարգացումը: Վարրոա տզի դեմ պայքարում են էկոստոպ պրեպարատով: 
ÊÝ¹ñáõÙ »Ýù Ãí³ñÏ»ù ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³é³ç³ñÏíáÕ ßïÏÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù»ÕáõÝ»ñÇ 

³éáÕçáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:: 
Please list deficiencies and proposed corrective actions with regard to bee healthcare: 

Անհամապատասխանություններ մեղվաընտանիքների բուժման և հիվանդությունների կանխարգելման հետ կապված 
չեն արձանագրվել 

10. Organic System Plan beekeeping 

Ø»Õí³å³ÑáõÃÛ³Ý ûñ·³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç åÉ³Ý 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ áõÝÇ± Ù»Õí³å³ÑáõÃÛ³Ý OSP     ²Ûá   àã  

The company has an OSP for Beekeeping     Yes  No  
ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ¿ ûñ·³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ ¨ Ï³ñáÕ ¿ Ó¨³Ï»ñå»É 
(NOP §205.200; GC ëï³Ý¹³ñï, OSP; OSP-áõÙ Ø³ï³Ï³ñ³ñáÕÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ)  

NOP x GC            ²Ûá x  àã  

 
Èñ³óáõóÇã Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ (»Ã» Ï³Ý)` 

 

Company understands General management principles of organic production and is able to formulate them (NOP 
§205.200; GC Standard, OSP; OSP Operator General Statement)  
NOP   GC    Yes   No . 
 
Additional comments (if any): 
 

OSP ÉÇ³ñÅ»ù ¿ ¨ Ñ³ëï³ïí»É ¿ ï»ëáõãÇ ÏáÕÙÇó     ²Ûá     àã X  
The OSP is complete and was approved by the inspector    Yes   No  

Լ ր աց վ ած  չ ի  3.1 կ ե տը  

OSP-áõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É »Ý Ñ»ï¨Û³É Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É Ý³¨ OSP-ÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ)` 

The following deficiencies were found in the OSP (deficiencies can be found also in case of completeness of OSP): 
Լրացված չի 3.1 կետը 
Հայտատուն սխալմամբ չի նշել ընթացիկ տարում Գրին Կովկաս պահանջներով մեղվապահության սերտիֆիկացման 
ոլորտը: 

Ð»ï¨Û³É ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ/ÝÛáõÃ»ñÁ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É »Ý áñå»ë Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝ OSP-Ç Ñ»ï`  
The following procedures/inputs were found to be inconsistent with the OSP: 
 

²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ÙÇ³íáñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ »ÝÃ³Ï³å³É³éáõ ë»ñïÇýÇÏ³ïÇ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç Ñ³Ù³ñ Ï³Ù »ÝÃ³Ï³å³ÉÇ 

å³ÛÙ³Ý³·Çñ ¿ ÏÝùáõÙ ³ÛÉ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ Ñ»ï. á±í ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇÝ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: 
In case the unit acts as a subcontractor for the certificate holder or subcontracts other units: who is responsible for com-
pliance with organic regulations? 
Չի հանդիսանում 
 

11. Â»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ßïÏÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ µ³ó³Ï³ÛáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ  
Deficiencies, Corrective Actions, and Missing Documents 
11.1 Â»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ßïÏÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ 

Deficiencies and corrective actions 
Â»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

Deficiencies 

²é³ç³ñÏíáÕ í»ñ³óÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ 

(=R). Ï³Ù ë³ÝÏóÇ³Ý»ñ (=S) 
Î³ï³ñÙ³Ý 

å³ï³ëË³Ý³ 
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Proposed remediation measures (=R);  or 

sanction (=S)  

ïáõÇ ³ÝáõÝÁ 

ì»ñçÝ³Å³ÙÏ»ï 

To be accom-

plished by” 
Deadline 

Կառավարման պլանում լրացված չի 3.1 կետը (=R) 

Լրացնել 3.1 կետը 
Սևակ Դավթյան, 
մինչ 
սերտիֆիկացում 

   

   

11.2 ´³ó³Ï³ÛáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ  

Missing documents 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ µáÉáñ µ³ó³Ï³ÛáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ó³ÝÏÁ` 

Please list all missing documents below: 
Ըստ հայտատուի մեղվանոցի տեղակայման քարտեզը նախապես ուղարկել է Էկոգլոբ ՍՊԸ, ստուգայցի ընթացքում 
այն չներկայավեց: 

ì³Ûñ՝ ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Գեղաշեն 
 

Place 

 

êïáõ·³ÛóÇ ³Ùë³ÃÇí` 30.06.2019 

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý ³Ùë³ÃÇí` 30.06.2019        
 
Date of inspection: 
Date of report: 

  

êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ, ï»ëáõã   

Signature, Inspector   

 
Կ. Արզաքանյան 

 

êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 

Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã`  

Signature, Company's representative 

 
Ս. Դավթյան 

 

12. Ð³í»Éí³ÍÝ»ñ  
Attachments  

ä³ñï³¹Çñ 

Mandatory 

Ð³Ù³ñ 

Number 
êïáñ¨ Ãí³ñÏ»ù ëáõÛÝ ëïáõ·³ÛóÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý µáÉáñ Ñ³í»Éí³ÍÝ»ñÁ 
Please list all attachments to this Inspection report below! 

  

Ø»Õí³å³ÑáõÃÛ³Ý ûñ·³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç åÉ³Ý 

(î³ñ»ÃÇí 2019, ²Ùë³ÃÇí 15/04/19/, ï³ñµ»ñ³Ï No 01) 

NOPx    GC  
Organic Beekeeping Plan  
(Year____, Date___/_____/______, version No_____) 
NOP GC 

 

 

Input list 2019 1էջ 1հատ 
Exit Interview 1էջ 1հատ 

Լուսանկար   

 


