საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
დოკუმენტური შემოწმების აქტი № 3A90E12081510
1

ბიზნესოპერატორის სრული დასახელება

შპს გეოკონდიტერი

2

ბიზნესოპერატორის იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართები

3

ბიზნესოპერატორის საქმიანობის სახე და
საიდენტიფიკაციო კოდი

საქართველო, თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
წერეთლის გამზირი, N 126
ქინძმარაულის 15
სადისტრიბუციო კომპანია
ს/კ 202311550

4

ბიზნესოპერატორის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის სახელი, გვარი, პირადობის
მოწმობის ნომერი

დავით სარდაროვი-დირექტორი
პ/ნ --ტელ.: --

5

სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიული ორგანო (დასახელება, მისამართი,
ტელეფონი, ფაქსი)

ქ. თბილისი მარშალ გელოვანის N6
ტ. 247 01 01
ვებ. გვერდი: nfa.gov.ge

6

უფლებამოსილი
პირის
სახელი,
გვარი,
თანამდებობა, სამსახურის მიერ მინიჭებული
საიდენტიფიკაციო ნომერი

7

დამსწრე პირების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სახელი, გვარი, თანამდებობა, პირადი ნომერი

მარი ზაზაშვილი - თბილისის საქალაქო სამსახურის
უფროსი ინსპექტორი;
შალვა პეტრიაშვილი - თბილისის საქალაქო სამსახურის
უფროსი ინსპექტორი;
ომარ სარდაროვი-პასუხისმგებელი პირი პ.ნ 01012018358
ტელ. 595110084

8

დოკუმენტური შემოწმების საფუძველი

წერილი N 10095/09 22.06.2018

მოთხოვნები დოკუმენტაციის მიმართ

კი

9

ბიზნესოპერატორი რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად

√

10

ბიზნესოპერატორი აღიარებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად

-

11

ბიზნესოპერატორს საქმიანობის დაწყების,
შეწყვეტის ან/და საქმიანობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი რეგისტრირებული
მონაცემის ცვლილების შემთხვევაში, ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში ცვლილების
შეტანის მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიმართული
აქვს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსთვის
დაცულია
სურსათის/ცხოველის
საკვების
(გარდა
გენეტიკურად
მოდიფიცირებული
ორგანიზმებისა და მათგან წარმოებული
გენმოდიფიცირებული პროდუქტის) ეტიკეტირებისადმი საქართველოს კანონმდებლობით
განსაზღვრული მოთხოვნები
დაცულია
სურსათის/ცხოველის
საკვების
შენახვის ვადა

√

ბიზნესოპერატორი
აწარმოებს
ჩანაწერებს
სურსათის, (მ.შ. სურსათის საწარმოებლად
განკუთვნილი ნედლეულის) ინგრედიენტებისა
და ნებისმიერი სხვა მასალის მიმწოდებლის
შესახებ კერძოდ: საიდენტიფიკაციო მონა-

√

12

13
14

არა

შეუსაბამობის აღწერა

-

√

√

1

ცემები, ფაქტობრივი მისამართი და მიწოდების
თარიღი
15

ბიზნესოპერატორი აწარმოებს ჩანაწერებს იმ
ბიზნესოპერატორის საიდენტიფიკაციო მონაცემების,
ფაქტობრივი
მისამართისა
და
მიწოდების თარიღის შესახებ, რომელსაც
მიაწოდა წარმოებული სურსათი (მ.შ. სურსათის
საწარმოებლად განკუთვნილი ნედლეული)
შემდგომი გადამუშავებისა და/ან რეალიზაციისათვის
ბიზნესოპერატორი
აწარმოებს
ჩანაწერებს
სურსათის, (მ.შ. სურსათის საწარმოებლად
განკუთვნილი ნედლეულის) რაოდენობისა და
პარტიის შესახებ
ცხოველური წარმოშობის სურსათის (მიღებისა
და/ან მიწოდების დროს) მიკვლევადობისთვის
საჭირო მონაცემები (სურსათის რაოდენობა,
პარტია, ბიზნესოპერატორის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, ფაქტობრივი მისამართი,
თარიღი) ინახება სურსათის შენახვის ვადისა
და მოხმარების გათვალისწინებით

√

-

-

18

ხორცის რეალიზება ხდება ვეტერინარული ზედამხედველობის განხორციელების
დამადასტურებელი დოკუმენტის თანხლებით

-

-

19

20

დაცულია “სურსათის/ცხოველის საკვებად
განკუთვნილი გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და მათგან წარმოებული
გენმოდიფიცირებული პროდუქტის ეტიკეტირების შესახებ” საქართველოს კანონით
განსაზღვრული ეტიკეტირების მოთხოვნები
მითითება

21

შენიშვნა

16

17

√

√

შპს :ტრი სტარ"-ის წარმოებული ჰალვის "მზესუმზირის
ვანილით" (დამზ.თარიღი "26.04.2018, ვარგ. ვადა 26.10.2018)
ლაბ.კვლევის საფუძველზე დადგინდა, რომ აღნიშნული
სურსათი შეიცავს გენმოდიფიცირებულ ორგანიზმებს 0,9
%-ზე მეტი ოდენობით, რის გამოც "სურსათად/ცხოველის
საკვებად განკუთვნილი გენეტიკურად მოდიციცირებული
ორგანიზმებისა და მათგან წარმოებული
გენმოდიფიცირებული პროდუქტის ეტიკეტირების
შესახებ" საქართველოს კანონის მუხლი 10-ის მე-3 ნაწილის
თანახმად დაჯარიმდა 5000 ლარით. ბიზნესოპერატორი
ვალდებულია შეუსაბამობის გამოსწორების მიზნით
გამოითხოვოს ბაზრიდან ზემოაღნიშნული სურსათი და
გატარებული ღონისძიებების თაობაზე წერილობით
აცნობოს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს.

დოკუმენტური შემოწმების ჩატარების თარიღი
(რიცხვი, თვე)

26/6/2018 წელი

დოკუმენტური შემოწმების დაწყებისა და დასრულების
დრო (სთ/წთ.)

11:50-12:40სთ

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა
ბიზნესოპერატორის
ხელმძღვანელის
მადგენლის ხელმოწერა

ან

წარმო-

ვეთანხმები

არ ვეთანხმები (მიუთითეთ კონკრეტული საკითხები და პუნქტები )

არა
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3

