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საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და
განვითარების ცენტრის პროგრამის
კოორდინატორს ვახტანგ კობალაძეს

ბატონო ვახტანგ,

2017 წლის 19 ოქტომბერს სურსათის ეროვნულ სააგენტოში შემოვიდა #3-95 წერილი,
რომელიც ეხებოდა თქვენს მიერ აღებულ შ.პ.ს. „ვასაძის პურის“ მიერ წარმოებულ პროდუქტ „სანდომი ვაფლი სამარხვო ასაწონი“ - საანალიზო ნიმუშში ტყვიის გადაჭარბებულ
შემცველობას.
2017 წლის 23 ოქტომბერს სააგენტოს უფლებამოსილი პირების მიერ არაგეგმური
ინსპექტირება სანიტარულ-მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების, კერძოდ მაფანმრ დარღვევის
გამო (აღმოჩნდა7,8×10*5 კწე/გ, ნორმა 5×10*4 კწე/გ), განხორციელდა შ.პ.ს. „ვასაძის პურის“ (ს/კ
237077961,
ფონიჭალა)
საკონდიტრო
წარმოებაში.
ინსპექტირებისას
გამოვლინდა
არაკრიტიკული შეუსაბამობები, რომელთა გამოსასწორებლად ბიზნესოპერატორს მიეცა
შესაბამისი რეკომენდაციები გონივრული ვადის გათვალისწინებით. ბიზნესოპერატორის
მიერ წარმოდგენილ იქნა მათ მიერ ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის შედეგები.
გამოცდის ოქმის პასუხების თანახმად, საანალიზოდ წარდგენილ ნიმუშებში ტყვიის
რაოდენობა არ აღემატება დასაშვებ ნორმას. (დანართი-ლაბორატორიული კვლევის შედეგები)
თქვენი 31.10.2017 წლის 18157 წერილის გათვალისწინებით, საქართველოს სოფლის
მეურნეობის მინისტრის 2017 წლის 24 იანვრის 2-14 ბრძანების პროგრამის ფარგლებში,
სააგენტოს მიერ განხორციელდება შ.პ.ს. „ვასაძის პურის“ მიერ წარმოებული ყველა სახეობის
ვაფლის ნაწარმის ლაბორატორიული კვლევა ტყვიის შემცველობაზე. შედეგებს გაცნობებთ
დამატებით.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენს მიერ გამოგზავნილ წერილში, პარტიის
იდენტიფიცირების მიზნით, მითითებულ იქნას სურსათის შესახებ დეტალური ინფორმაცია:
მ.შ. ზუსტი დასახელება, პარტიის ნომერი (არსებობის შემთხვევაში), დამზადების თარიღი,
ვარგისიანობის ვადა.

ვასილ ბასილაძე

სამსახურის უფროსი

j.

EJL "35sqco6o"
L.: gs8 cogqrD q.5bcn6.r 6 c'r 6o.r
orboqol-ro, Bs66q"t d. N' 73 OCq/tsrdl:o 261-53-39

g.:0co6qob

ro

jOo N'

1852

I7.07 2017

q,:0.:0Ssq3bCqn L.:$s68cnL q.lL.:b3q3b.l: EJL "3.sL;doL JX6o" Lcjlf,or3Xqo
6 oEX0oL qlL,lbSq 3b.r: L.s3co6qo56rn 6's$,:60cr3o3qo "orboq olr A6n"
qs8333oro co6gs6o8;6oolr q;L.:b3q3b,:: EJb "g;l-rcdob JX{6o" L.:j.l6or3Xqo
$.l60cnq66oqo 6oEXtsoL 6,:coq36cnb;: 2 3g.
6oOXtso [;6Oco.:qgobs: .tdsJo 3XJ6odX
q,rbcn6r6cn6olEo 6o0X0oL 0cn,g.r6oL q6co: 10.07 2017
EoEXEoL 635oL66,s6oo,L 6coE36o: 1874
rbrqoSoL B;,q;63boL or,:6oqo: qr$g3bs: 10.07 2017 q;Eor,s363b.:: 17.07 2017.
6cn6E.s,qolqo qcn3X036,5o: 6col-r6 14031-68, L.:6[q.16 2.3.2.000-00 J. 6.5.5, 6.5.5.7

n6

0.1ts
.:6c.,
83q.:Jo6o 8;33o16o 6;bs,goor, 636q3bo b[co63q
B;Ecofl6oqo

g.r6SgbXqo b.lb3

0-lr6

g.r3oL336o
LX6o

qs

3o65.:q g.l8cn06b3.16o, SoXE$3f 6o
3 cn 3 E X q o J 6 c.r q X j,q oL; or 3 ob q.r Olb ;lr o.r or 3 d 3 q
6

5X0c.r

J;6 t0X6t6 oL q.rL.rbXq

gc.rL6 5899-85

a,

%
AcntJO 5903-89

El,.l6oL E.:L716o $oqo, o/o
10 %-o.16 Es6oq0X3r8o Xbb6,rqo

E1/,tn

0o;13o

;6o8bs6o
olrHqJq'o

LJoq?16do

"-"

((-'(

OcnLrg 5901-87

eb)

EcnLo 30178-96

(Cd)
(As)

6c'LO 30178-96
0cnL6 26930-86

('-('

"-"

'(-"

o

Xb.l

6oL 8.:L. $ocao, oZ
gbo0oL 0sLX6o Vnqn 086;q
.lq.sl6gl6oE
6ororo16rb;8r ;r,JceJJ6r\l6oE1bo

or

5897-90

Scntr6

26927-86

(Cu)

srDLo 30178-96

(zn)

0c',16 30178-96
bo

crt6crr6
<0,01
JX

jLrjqco66o3qcoJ3 jL;6o (a,b,y-

<0,05

<

0,2

}/lYK 2142-80

J,s6.l0 X66 ob q ll-r.lbXq Xbc

MBI4MH1181-99

]MYK2.6.l.717-98

0o36cobocoqr',BoX6o 0.:B3X6XbqXbo
trL6

0X8cngoqX6 .:36cnb. q.: 3.:3.
s6.r36cnblqo 0o36coco65. 6scnqSbcob's

4833-120131201s

(6.8.y.b.) JcDqo3cn603bot 0,1 B.

qrXE33bCqor

JlorcogSbX6o 8o36cncn65s6o883bo, 0'E'
Lsq0co63qCbo 25 U. J6orq-tso.

qsXE3SbCqor

L,:gX.:6oL

Lcn3coXbo,

oLcn

;Vl/ O'

coboL l-rcn3cn3bo, aVl/6. J6cnqXj68o

q,:bc.r6;,gcn6ooL b3qEdq3,:63qo

ol. Boqots3oqo

(

gg.2l2

