Codex R4

1 of 24

ვებგვერდი, 20/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი
340050000.22.023.016476

საქართველოს გარემოს დაცვისა
და სოფლის მეურნეობის მინისტრის
ბრძანება №2-82
2018 წლის 19 თებერვალი ქ. თბილისი
ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლიანი სასმელისა და
ყურძნისეული წარმოშობის სპირტის სერტიფიცირების წესის
დამტკიცების შესახებ
„ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონის 336 მუხლის 12 პუნქტის „გ“
ქვეპუნქტისა და
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე
მუხლის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1
დამტკიცდეს თანდართული „ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლიანი
სასმელისა და ყურძნისეული წარმოშობის სპირტის სერტიფიცირების წესი “.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ალკოჰოლიანი სასმელების სერტიფიკაციის
სისტემის შესახებ“ და „ალკოჰოლიანი სასმელების სერტიფიკაციის წესის შესახებ“
დებულებების, „წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემის წესის“, „ღვინის ჩამოხარისხების
წესის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის
მინისტრის 2003 წლის 12 აგვისტოს №2–221 ბრძანება.
მუხლი 3
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე .
საქართველოს გარემოს დაცვისა
და სოფლის მეურნეობის მინისტრი

ლევან

დავითაშვილი
ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლიანი სასმელისა და ყურძნისეული წარმოშობის
სპირტის სერტიფიცირების წესი
მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
19 თებერვალი 2018 გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო ბრძანება N 82
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1. ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლიანი სასმელისა და ყურძნისეული
წარმოშობის სპირტის სერტიფიცირების წესი (შემდგომში – წესი) განსაზღვრავს
საქართველოში წარმოებული ან იმპორტირებული ყურძნისეული წარმოშობის
ალკოჰოლიანი სასმელის და ყურძნისეული წარმოშობის სპირტის, ასევე
ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში ექსპორტისთვის განკუთვნილი ყურძნის
ტკბილისა და ყურძნის წვენის სერტიფიცირებასთან დაკავშირებულ საკითხებს.
2. საქართველოში წარმოებული ან იმპორტირებული ყურძნისეული
წარმოშობის ალკოჰოლიანი სასმელი, ყურძნისეული წარმოშობის სპირტი, ასევე
ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში ექსპორტისთვის განკუთვნილი ყურძნის
ტკბილი და ყურძნის წვენი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილ მოთხოვნებს.
3. საქართველოში წარმოებული ან იმპორტირებული ყურძნისეული
წარმოშობის ალკოჰოლიანი სასმელის, ყურძნისეული წარმოშობის სპირტის, ასევე
ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში ექსპორტისთვის განკუთვნილი ყურძნის
ტკბილისა და ყურძნის წვენის სერტიფიცირებას ახორციელებს საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი – ღვინის ეროვნული სააგენტო (შემდგომში – სააგენტო).
მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები
1. ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) სერტიფიცირება – პროცედურა, რომლითაც ხორციელდება ყურძნისეული
წარმოშობის ალკოჰოლიანი სასმელის, ყურძნისეული წარმოშობის სპირტის,
ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში საექსპორტოდ განკუთვნილი ყურძნის
ტკბილისა და ყურძნის წვენის ხარისხობრივი მაჩვენებლების, თვისებრივი
მახასიათებლების მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის მარეგულირებელ, საქართველოს
კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა;
ბ) პროდუქცია – ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლიანი სასმელი,
ყურძნისეული წარმოშობის სპირტი, ყურძნის ტკბილი და ყურძნის წვენი;
გ) ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლიანი სასმელი (შემდგომში –
ალკოჰოლიანი სასმელი) – ღვინო და ყურძნისეული წარმოშობის სპირტიანი სასმელი;
დ) ყურძნისეული წარმოშობის სპირტიანი სასმელი (შემდგომში – სპირტიანი
სასმელი) – ბრენდი, ჭაჭის არაყი, მაგარი სასმელი;
ე) ყურძნისეული წარმოშობის სპირტი (შემდგომში – სპირტი) – ღვინის, ლექის,
გამოწნეხილი ან გამოუწნეხავი დურდოს გამოხდით მიღებული ყურძნისეული
წარმოშობის სპირტი;
ვ) შესაბამისობის სერტიფიკატი (სერტიფიკატი) – სააგენტოს მიერ გაცემული
დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლები
და თვისებრივი მახასიათებლები შეესაბამება მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის
მარეგულირებელ, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებს;
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ზ) განმცხადებელი – შესაბამისობის სერტიფიკატის მიღების მიზნით
განაცხადის წარმდგენი ფიზიკური ან იურიდიული პირი;
თ) ლოტის ნომერი – 11 სიმბოლოსგან შემდგარი უნიკალური ნომერი, რომელიც
იძლევა ლოტის იდენტიფიცირების საშუალებას;
ი) ალკოჰოლიანი სასმელების ჩამოსხმის პირობები – ალკოჰოლიანი
სასმელების
ჩამოსხმის
პროცესის
ტექნიკურ-ტექნოლოგიურ
გარემოებათა
ერთობლიობა, რომელთა ცვლილებამაც შეიძლება გამოიწვიოს პროდუქციის
ხარისხობრივი მაჩვენებლების და თვისებრივი მახასიათებლების შეცვლა;
კ) ინსპექტირება – პროცედურა, რომელსაც ახორციელებს სააგენტო,
სერტიფიცირებისათვის
წარმოდგენილი
ნიმუშის
ლოტთან
მიმართებაში
შესაბამისობის დასადგენად;
ლ) ღვინის კომპანია – „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით ან/და
იმპორტიორი ქვეყნის კანონმდებლობით განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტი
(ფიზიკური ან იურიდიული პირი), რომლის სამეწარმეო საქმიანობა უკავშირდება
ღვინის, სპირტიანი სასმელის, სპირტის, ყურძნის ტკბილის და ყურძნის წვენის
წარმოებას ან/და რეალიზაციას;
მ) ყურძნის ტკბილი – ყურძნის დაწურვით მიღებული თხევადი პროდუქტი;
ნ) ყურძნის წვენი – ყურძნის ტკბილისგან ან კონცენტრირებული ყურძნის
ტკბილისგან მიღებული თხევადი პროდუქტი, რომელიც განკუთვნილია ადამიანის
მიერ უშუალო მოხმარებისთვის და რომლის სპირტშემცველობა 1%-ს არ აღემატება.
2. ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის ასევე გამოიყენება „ვაზისა და
ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ტერმინები.
მუხლი 3. ღვინის კომპანიის რეგისტრაცია
1. სერტიფიკატის მიღების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს სააგენტოში
ღვინის კომპანიის რეგისტრაცია მის მიერ წარდგენილი განაცხადის საფუძველზე
(დანართი №1).
2. რეგისტრირებული ღვინის კომპანიების რეესტრი ქვეყნდება სააგენტოს
ვებგვერდზე.
3. რეგისტრირებულ ღვინის კომპანიებს სააგენტოს მიერ ენიჭება უნიკალური
ოთხნიშნა კოდი.
მუხლი 4. სერტიფიცირების ეტაპები
სერტიფიცირება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:
ა) სერტიფიცირებაზე განაცხადის წარდგენა;
ბ) განმცხადებლის მიერ ნიმუშის აღება;
გ) ნიმუშის ლაბორატორიული გამოცდა;
დ) ნიმუშის ორგანოლეპტიკური შემოწმება, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში;
19 თებერვალი 2018 გარემოს დაცვისა და სოფლის
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ე) სერტიფიცირების მომენტისთვის ღვინის კომპანიაში არსებული
პროდუქციის ნაშთების არსებობის დადასტურება;
ვ) ინსპექტირება, სააგენტოს თავმჯდომარის შესაბამისი გადაწყვეტილების
საფუძველზე;
ზ) სერტიფიკატის გაცემის (ან მის გაცემაზე უარის თქმის) შესახებ
გადაწყვეტილების მიღება;
თ) სერტიფიკატის რეგისტრაცია და გაცემა.
მუხლი 5. სერტიფიცირებაზე განაცხადის წარდგენა
1. სერტიფიკატის მიღების მიზნით განმცხადებელმა სააგენტოში უნდა
წარადგინოს:
ა) განაცხადი შესაბამისობის სერტიფიკატის გაცემის შესახებ (დანართი №2);
ბ) ინფორმაცია განაცხადის წარდგენის დროისათვის ღვინის კომპანიაში
ალკოჰოლიანი სასმელის, სპირტის, ყურძნის წვენის ან/და ყურძნის ტკბილის
რაოდენობისა და წარმოშობის შესახებ (დანართი №3);
გ) ალკოჰოლიანი სასმელის, სპირტის, ყურძნის წვენისა ან/და ყურძნის
ტკბილის შესყიდვის (ან/და უსასყიდლოდ გადაცემის) დამადასტურებელი
დოკუმენტის ასლი, თუ ის საკუთრებაში მიღებულია სხვა პირისაგან;
დ) ალკოჰოლიანი სასმელის/სპირტის შემთხვევაში, იმ ეტიკეტის ნიმუში/ასლი,
რომელიც დატანილი იქნება სერტიფიცირებულ ლოტში განთავსებულ დაფასოებულ
ტარაზე.
2. პროდუქტის ექსპორტის შემთხვევაში განმცხადებელი სააგენტოს დამატებით
წარუდგენს ინვოისს, რომელშიც სავალდებულოა მითითებულ იქნეს ტვირთის წონა,
აგრეთვე მიმწოდებლის, მიმღებისა და პროდუქციის შესაბამის ენაზე შესრულებული
ზუსტი დასახელება.
3. განმცხადებელი პასუხისმგებელია მის მიერ სააგენტოსათვის წარდგენილი
ინფორმაციის უტყუარობაზე.
4. განმცხადებლის მიერ სერტიფიკატის მისაღებად სააგენტოსათვის არასრული
ან/და შეუსაბამო მონაცემების შემცველი დოკუმენტაციის წარდგენა, სერტიფიცირების
პროცედურების დაწყებაზე ან/და სერტიფიკატის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველია.
მუხლი 6. ლოტის ნომერი
1. საქართველოში წარმოებულ, სამომხმარებლო ტარაში დაფასოებულ
სარეალიზაციოდ განკუთვნილ ალკოჰოლიან სასმელსა და სპირტზე, ევროკავშირის
წევრ სახელმწიფოებში საექსპორტოდ განკუთვნილ ყურძნის წვენსა და ყურძნის
ტკბილზე, ასევე საქართველოში სარეალიზაციოდ განკუთვნილ იმპორტირებულ
ალკოჰოლიან სასმელსა და სპირტზე სავალდებულოა დატანილ იქნეს ლოტის ნომერი.
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2. ლოტის ნომერი შეიძლება დატანილ იქნეს როგორც ალკოჰოლიანი სასმელის,
სპირტის, ყურძნის წვენის და ყურძნის ტკბილის ეტიკეტზე, ისე უშუალოდ
სამომხმარებლო ტარაზე.
3. საქართველოში წარმოებულ პროდუქციაზე დატანილი ლოტის ნომერი
შედგება 11 სიმბოლოსაგან (გამოსახული ციფრებით ან/და ლათინური ასოებით),
რომლის წინ კეთდება აღნიშვნა L (ლოტი). ლოტის ნომრის პირველი ოთხი სიმბოლო
წარმოადგენს სააგენტოს მიერ ღვინის კომპანიისთვის მინიჭებულ უნიკალურ
ოთხნიშნა კოდს, ხოლო შემდგომი შვიდი სიმბოლოთი კოდირებულია ჩამოსხმის
პირობები და თარიღი.
4. ლოტის მონაცემები (მათ შორის პროდუქციის სახეობა, დასახელება,
რაოდენობა, მახასიათებლები) ინახება სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში.
5. სერტიფიკატი გაიცემა მთლიან ლოტზე ან ლოტის ნაწილზე.
6. ლოტის ნაწილზე სერტიფიკატის გაცემის შემთხვევაში იმავე ლოტის
დარჩენილი ნაწილის სერტიფიცირებისათვის ლაბორატორიული გამოცდის და
ორგანოლეპტიკური შემოწმების ჩატარება სავალდებულო არ არის 12 თვის
განმავლობაში.
მუხლი 7. განმცხადებლის მიერ ნიმუშის აღება
1. სერტიფიცირების მიზნებისთვის ნიმუშის აღებას, ნიშანდებას, დალუქვას და
ნიმუშის აღების პროცედურის დოკუმენტირებას ახორციელებს განმცხადებელი,
რომელიც პასუხისმგებელია ნიმუშის აღების კეთილსინდისიერად განხორცილებაზე.
2. ნიმუში შესაძლოა აღებულ იქნეს:
ა) სამომხმარებლო ტარაში ჩამოსხმის შემდეგ;
ბ) ღვინის შემთხვევაში, როგორც სამომხმარებლო ტარაში ჩამოსხმამდე, ასევე
სამომხმარებლო ტარაში ჩამოსხმის შემდეგ.
3. სამომხმარებლო ტარაში ჩამოსხმული ან სატრანსპორტო ჭურჭელში
მოთავსებული ალკოჰოლიანი სასმელის და სპირტის სერტიფიცირების პროცესი
ხორციელდება ერთი ლოტიდან აღებულ ნიმუშზე.
4. სატრანსპორტო ან სტაციონარული ჭურჭლიდან ნიმუში აიღება ყველა
ფენიდან, თანაბარი პორციებითა და შემდგომი გაერთიანებით.
5. ღვინის, ყურძნის ტკბილისა და ყურძნის წვენის ლაბორატორიული
გამოცდის ოქმის მისაღებად თითოეული ლოტის 0,75 ლიტრი ან მეტი ტევადობის 5
ბოთლი, განაცხადთან და ნიმუშის აღების აქტთან (დანართი №4) ერთად წარედგინება
აკრედიტებულ საგამოცდო ლაბორატორიას (შემდგომში – ლაბორატორია). იმ
შემთხვევაში, თუ სითხე ჩამოსხმულია 0,75 ლიტრზე ნაკლები ტევადობის მქონე
ჭურჭელში, მისი ჯამური რაოდენობა არ უნდა იყოს 3,75 ლიტრზე ნაკლები.
6. სპირტიანი სასმელისა და სპირტის ლაბორატორიული გამოცდის ოქმის
მისაღებად თითოეული ლოტის 0,5 ლიტრი ან მეტი ტევადობის 3 ბოთლი, ხოლო
სავალდებულო დეგუსტაციას დაქვემდებარებული სპირტიანი სასმელის შემთხვევაში
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– 5 ბოთლი, განაცხადთან და ნიმუშის აღების აქტთან ერთად წარედგინება
ლაბორატორიას. იმ შემთხვევაში, თუ სითხე ჩამოსხმულია 0,5 ლიტრზე ნაკლები
ტევადობის მქონე ჭურჭელში მისი ჯამური რაოდენობა არ უნდა იყოს 1,5 ლიტრზე,
ხოლო სავალდებულო დეგუსტაციას დაქვემდებარებული სპირტიანი სასმელის
შემთხვევაში – 2,5 ლიტრზე ნაკლები.
მუხლი 8. ნიმუშის ლაბორატორიული გამოცდა (ანალიტიკური ექსპრეტიზა)
1. ლაბორატორიული გამოცდის (ანალიტიკური ექსპრეტიზის) ჩატარების
შემდეგ ფორმდება ლაბორატორიული გამოცდის ოქმი, რომელსაც ლაბორატორია
გადასცემს სააგენტოს.
2. ორგანოლეპტიკური შემოწმების ჩატარების მიზნით სააგენტოს, გამოცდის
ოქმთან ერთად, გადაეცემა განმცხადებლის მიერ ლაბორატორიაში წარდგენილი
ნიმუშის 2 ბოთლი.
3. ღვინის ნიმუშის ლაბორატორიული გამოცდა უნდა მოიცავდეს შემდეგი
პარამეტრების კვლევას:
ა) ეთილის სპირტის მოცულობითი წილი, %;
ბ) შაქრების მასური კონცენტრაცია, გ/ლ;
გ) ტიტრული მჟავების მასური კონცენტრაცია ღვინომჟავაზე გადაანგარიშებით,
გ/ლ;
დ) აქროლადი მჟავების მასური კონცენტრაცია ძმარმჟავაზე გადაანგარიშებით,
გ/ლ;
ე) გოგირდის დიოქსიდის მასური კონცენტრაცია, საერთო, მგ/ლ;
ვ) გოგირდის დიოქსიდის მასური კონცენტრაცია, თავისუფალი, მგ/ლ;
ზ) უშაქრო ექსტრაქტის მასური კონცენტრაცია, გ/ლ;
თ) ფარდობითი სიმკვრივე, d2020 ;
ი) მალვიდინის დიგლუკოზიდის მასური კონცენტრაცია, მგ/ლ (წითელი
ღვინის შემთხვევაში);
კ) რკინის მასური კონცენტრაცია, მგ/ლ;
ლ) სპილენძის მასური კონცენტრაცია, მგ/ლ;
მ) ნახშირბადის დიოქსიდის ჭარბი წნევა 200 C ტემპერატურაზე, ბარი;
(ცქრიალა, მსუბუქად ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოების შემთხვევაში).
4.
ყურძნისეული
წარმოშობის
სპირტიანი
სასმელის
ნიმუშის
ლაბორატორიული გამოცდა უნდა მოიცავდეს შემდეგი პარამეტრების კვლევას:
ა) ეთილის სპირტის მოცულობითი წილი, %;
ბ) შაქრების მასური კონცენტრაცია, გ/ლ;
გ) აქროლადი ნაერთების შემცველობა, გ/100მლ უწყლო სპირტში;
დ) რკინის მასური კონცენტრაცია, მგ/ლ;
ე) მეთილის სპირტი მოცულობითი წილი, %.
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5. ყურძნისეული წარმოშობის სპირტის ნიმუშის ლაბორატორიული გამოცდა
უნდა მოიცავდეს შემდეგი პარამეტრების კვლევას:
ა) ეთილის სპირტის მოცულობითი წილი, %;
ბ) აქროლადი ნაერთების შემცველობა, გ/100მლ უწყლო სპირტში;
გ) რკინის მასური კონცენტრაცია, მგ/ლ;
დ) მეთილის სპირტი მოცულობითი წილი, %.
6. ყურძნის ტკბილისა და ყურძნის წვენის ნიმუშის ლაბორატორიული გამოცდა
უნდა მოიცავდეს შემდეგი პარამეტრების კვლევას:
ა) ფარდობითი სიმკვრივე;
ბ) ეთილის სპირტის მოცულობითი წილი, %;
გ) შაქრების მასური კონცენტრაცია, გ/ლ;
დ) უშაქრო ექსტრაქტის მასური კონცენტრაცია, გ/ლ;
ე) ტიტრული მჟავების მასური კონცენტრაცია ღვინომჟავაზე გადაანგარიშებით,
გ/ლ;
ვ) გოგირდის დიოქსიდის მასური კონცენტრაცია, საერთო, მგ/ლ;
ზ) აქროლადი მჟავების მასური კონცენტრაცია ძმარმჟავაზე გადაანგარიშებით,
გ/ლ;
თ) ლიმონმჟავას მასური კონცენტრაცია, გ/ლ.
7. განმცხადებლის მოთხოვნით, საგამოცდო ლაბორატორია ანალიტიკურ
ექსპერტიზას ახორციელებს აგრეთვე იმ მაჩვენებლებზეც, რომლებიც მითითებული
არ არის ამ მუხლის მე-3-მე-6 პუნქტებში.
8. ლაბორატორიული გამოცდის შედეგები აისახება ალკოჰოლიანი სასმელის,
სპირტის, ყურძნის ტკბილისა და ყურძნის წვენის ლაბორატორიული გამოცდის ოქმში.
9. ლაბორატორიული გამოცდის შედეგები დამოწმებული უნდა იყოს
ლაბორატორიის ბეჭდითა და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით.
10. ალკოჰოლიანი სასმელის ან/და სპირტის ნიმუში ლაბორატორიაში ინახება
მისი წარდგენიდან 18 თვის განმავლობაში.
მუხლი 9. ორგანოლეპტიკური შემოწმება (დეგუსტაცია)
1. ორგანოლეპტიკური შემოწმება ხორციელდება სააგენტოს მუდმივმოქმედი
სადეგუსტაციო კომისიის მიერ, რომლის წევრთა შემადგენლობას მუდმივმოქმედი
სადეგუსტაციო კომისიის თავმჯდომარის წარდგინებით ამტკიცებს სააგენტოს
თავმჯდომარე.
2. მუდმივმოქმედი სადეგუსტაციო კომისიის წევრი (დეგუსტატორი) შეიძლება
იყოს მხოლოდ ის პირი, რომელსაც წარმატებით აქვს ჩაბარებული სააგენტოს მიერ
ორგანიზებული გამოცდა.
3. დეგუსტაცია ტარდება მხოლოდ ამ წესის მე-8 მუხლით გათვალისწინებული
ანალიტიკური ექსპრეტიზის დადებითი შედეგების შემთხვევაში.
19 თებერვალი 2018 გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო ბრძანება N 82
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4. ღვინის კომპანიას უფლება აქვს, სერტიფიცირების პროცესისგან
დამოუკიდებლად მიმართოს სააგენტოს ალკოჰოლიანი სასმელის დეგუსტაციის
ჩატარების თაობაზე. ასეთ შემთხვევაში ორგანოლეპტიკური შემოწმების შედეგებს
აქვს მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი.
5. დეგუსტაცია ტარდება იმ სიხშირით, რაც უზრუნველყოფს სერტიფიცირების
პროცესის შეუფერხებელ მიმდინარეობას.
6. დეგუსტაციის დღეებს, მუდმივმოქმედი სადეგუსტაციო კომისიის
თავმჯდომარის
წინადადების
საფუძველზე,
განსაზღვრავს
სააგენტოს
თავმჯდომარე.
7. დეგუსტატორთა ერთი და იმავე ჯგუფისათვის სადეგუსტაციო ნიმუშების
მაქსიმალური დღიური რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 50 ერთეულს.
8. დეგუსტაციაში მონაწილეობას იღებს 5 დეგუსტატორი.
9. დეგუსტაციის დაწყებამდე მუდმივმოქმედი სადეგუსტაციო კომისიის
თავმჯდომარე ნიმუშებს ანიჭებს კოდს და უზრუნველყოფს მონაცემთა (ღვინის
კომპანიის დასახელება, ალკოჰოლიანი სასმელის სახეობა, კატეგორია, ტიპი, ფერი,
დასახელება, მოსავლის წელი, ლოტის ნომერი) სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში შეყვანას.
10. დეგუსტატორები ნიმუშს სინჯავენ სადეგუსტაციო დარბაზში განთავსებულ
სპეციალურ კაბინებში.
11. დეგუსტაციის დაწყებამდე დეგუსტატორებს ურიგდებათ სადეგუსტაციო
ფურცლები, რომლებშიც მოცემულია სადეგუსტაციოდ წარდგენილი ალკოჰოლიანი
სასმელების შემდეგი მონაცემები: კოდი, სახეობა, კატეგორია, ტიპი, ფერი,
დასახელება, მოსავლის წელი.
12. დეგუსტაციაზე ნიმუშის წარდგენა, როგორც წესი, ხდება შემდეგი
თანმიმდევრობით: ღვინო, სპირტიანი სასმელი.
13. დეგუსტაციაზე ღვინის ნიმუშის წარდგენა, როგორც წესი, ხდება შემდეგი
თანმიმდევრობით:
ა) ფერის მიხედვით: თეთრი, ქარვისფერი, ვარდისფერი, წითელი;
ბ) შაქრიანობის მიხედვით: მშრალი, ნახევრად მშრალი, ნახევრად ტკბილი,
ტკბილი;
გ)
დამზადების
მეთოდის
მიხედვით:
ცქრიალა,
შემაგრებული,
არომატიზებული და სხვ.
14. დეგუსტატორი ნიმუშს ამოწმებს შემდეგი პარამეტრებით:
ა) ტიპურობა;
ბ) აშკარად გამოხატული ზადი ან/და აშკარად გამოხატული დაავადება.
15. ამ წესის მიზნებისთვის ღვინის დაავადება/ზადია: დაჟანგვა, მქროლავი
მჟავიანობა, გოგირდწყალბადი ან/და მერკაპტანი, გოგირდოვანი ანჰიდრიდი (SO2),
ეთილაცეტატი, ბრეტანომიცესი, თაგვის გემონაკრავი, რძემჟავა ტონი, ობის (შმორის)
ტონი, არატიპური სიძველე (დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოების
შემთხვევაში), აშკარა გარეშე სუნი ან/და გემო.
19 თებერვალი 2018 გარემოს დაცვისა და სოფლის
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16. თითოეული დეგუსტატორი ავსებს სადეგუსტაციო ფურცელს, სადაც
შემოწმების შედეგებს აღნიშნავს „შეესაბამება“ ან „არ შეესაბამება“.
17. იმ შემთხვევაში, თუ დეგუსტატორი ნიმუშის შემოწმების შედეგს აღნიშნავს
„შეესაბამება“, ის ნიმუშს აფასებს 5-ქულიანი სისტემით. თუ შემოწმების შედეგი
აღინიშნება „არ შეესაბამება“, დეგუსტატორი ამ მუხლის მე-15 პუნქტში მითითებული
პარამეტრებიდან უთითებს შეფასების მიზეზს.
18. სადეგუსტაციო კომისიის მიერ გადაწყვეტილება მიიღება ხმების
უმრავლესობით.
19. ნიმუშის უარყოფითად შეფასების შემთხვევაში, შესაძლებელია
განმეორებითი
დეგუსტაციის
ჩატარების
მოთხოვნა.
სერტიფიცირების
მიზნებისთვის ერთსა და იმავე ლოტიდან აღებული ნიმუშის დეგუსტაციაზე გატანა
დასაშვებია არაუმეტეს ორჯერ.
20. დეგუსტაციის საბოლოო შედეგები ფორმდება შესაბამისი ოქმით და
ეცნობება განმცხადებელს.
21. მუდმივმოქმედი სადეგუსტაციო კომისიის თავმჯდომარე ვალდებულია
უზრუნველყოს:
ა) სადეგუსტაციოდ წარმოდგენილი ნიმუშის მიღება და რეგისტრაციაში
გატარება;
ბ) ნიმუშისათვის კოდის მინიჭება და დეგუსტაციისათვის მომზადება;
გ) ნიმუშის მწარმოებელი ღვინის კომპანიის თაობაზე ანონიმურობის დაცვა;
დ) დეგუსტაციაში მონაწილე დეგუსტატორთა ვინაობისა და მათი შეფასებების
ანონიმურობის დაცვა;
ე) სააგენტოს მუდმივმოქმედი სადეგუსტაციო კომისიის წევრების მოწვევა
როტაციის პრინციპის დაცვით.
22. სადეგუსტაციო კომისიის თავმჯდომარე სადეგუსტაციო ნიმუშებს არ
აძლევს შეფასებას.
23. დეგუსტატორი ვალდებულია:
ა) შეტყობინების შემთხვევაში მონაწილეობა მიიღოს მუდმივმოქმედი
სადეგუსტაციო კომისიის მუშაობაში;
ბ) გამოუცხადებლობის მიზეზის არსებობის შემთხვევაში, არაუგვიანეს
დეგუსტაციის წინა დღისა, აღნიშნულის თაობაზე აცნობოს კომისიის თავმჯდომარეს;
გ) ვალდებულია დაიცვას დეგუსტაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციის
კონფიდენციალურობა.
24. დეგუსტატორის საქმიანობა ექვემდებარება ანაზღაურებას.
მუხლი 10. სერტიფიკატის გაცემაზე გადაწყვეტილების მიღება
1. ლაბორატორიული გამოცდისა და ორგანოლეპტიკური შემოწმების
შედეგებზე დაყრდნობით, ალკოჰოლიანი სასმელის, სპირტის, ყურძნის ტკბილისა და
ყურძნის წვენის წარმოებაზე სახელმწიფო კონტროლისა და სახელმწიფო
19 თებერვალი 2018 გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო ბრძანება N 82

[ ამოღებულია ბაზიდან : 24 აპრილი 2018 ]

Codex R4

10 of 24

ზედამხედველობის
შედეგების
გათვალისწინებით,
სააგენტო
იღებს
გადაწყვეტილებას სერტიფიკატის გაცემის ან მის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ.
2. იმ ალკოჰოლიან სასმელზე, რომლის ნიმუშები აღებული იყო
სამომხმარებლო ტარაში დაფასოებამდე და რომელმაც ლაბორატორიულ
გამოცდასთან ერთად წარმატებით გაიარა დეგუსტაცია, სერტიფიკატის გაცემის
თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღება შემდეგი წესების დაცვით:
ა) განმცხადებელი სააგენტოში წარადგენს უკვე სამომხმარებლო ტარაში
დაფასოებული ალკოჰოლიანი სასმელის ნიმუშის 2 ბოთლს, რომლის საერთო
ოდენობა არ უნდა იყოს 1 ლიტრზე ნაკლები;
ბ) სამომხამრებლო ტარაში დაფასოებულ ნიმუშში სააგენტოს მიერ
განისაზღვრება ფარდობითი სიმკვრივე მეათიათასედი სიზუსტით და ხორციელდება
მისი შედარება სამომხმარებლო ტარაში დაფასოებამდე აღებული ნიმუშის ფარდობით
სიმკვრივესთან;
გ) თუ ნიმუშების ფარდობით სიმკვრივეებს შორის ცდომილება არ აღემატება
0,0006-ს,
სააგენტო
იღებს
გადაწყვეტილებას
სერტიფიკატის
გაცემასთან
დაკავშირებით;
დ) თუ ნიმუშების ფარდობით სიმკვრივეებს შორის ცდომილება 0,0006-ს
აღემატება, სერტიფიკატის მიღების მიზნით, განმცხადებელი ვალდებულია
სამომხმარებლო ტარაში დაფასოებულ ლოტზე ხელახლა გაიროს ამ წესის მე-4
მუხლით გათვალისწინებული ეტაპები.
3. სააგენტო სერტიფიკატის გაცემის თაობაზე დადებით გადაწყვეტილებას
იღებს განმცხადებლის მიერ დოკუმენტაციის სრულყოფილად წარმოდგენის
შემთხვევაში და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში.
მუხლი 11. სერტიფიკატის გაცემა, რეგისტრაცია, გაუქმება
1. დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში განმცხადებელს
გადაეცემა შესაბამისობის სერტიფიკატი, რომელიც წინასწარ რეგისტრირდება
სააგენტოში.
2. სააგენტო, განმცხადებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, გასცემს შემდეგი
სახის შესაბამისობის სერტიფიკატს:
ა) შესაბამისობის სერტიფიკატი ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენაზე
(დანართი №5);
ბ) VI 1 ფორმის სერტიფიკატი, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში
ექსპორტისთვის განკუთვნილ პროდუქციაზე (დანართი №6).
3. განმცხადებლის მოთხოვნის საფუძველზე ნებადართულია სააგენტოს მიერ
სერტიფიკატის გაცემა განხორციელდეს ელექტრონული ფორმით.
4. სააგენტო აწარმოებს ელექტრონული ფორმით გაცემული სერტიფიკატების
რეგისტრაციას და პასუხისმგებელია მისი მონაცემების კონფიდენციალურობაზე.
19 თებერვალი 2018 გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო ბრძანება N 82
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5. შესაძლებელია ერთი სერტიფიკატი გაიცეს რამდენიმე სახეობისა და
დასახელების ალკოჰოლიან სასმელზე და სპირტზე. ჩამონათვალის მოცულობიდან
გამომდინარე, საჭიროების შემთხვევაში, ჩანაწერები შეიძლება გაგრძელდეს
სერტიფიკატის მეორე გვერდზე.
6. სერტიფიკატში მონაცემები ივსება ელექტრონულად და იბეჭდება
ტოპოგრაფიული წესით დაბეჭდილ ისეთ ფერად ბლოკპერფექტული ფონის,
საქართველოს სახელმწიფო დროშისა და სააგენტოს სასაქონლო ნიშნის მქონე A4
ფორმატის ქაღალდზე, რომელზეც მექანიკური ან ქიმიური წესით გაკეთებული
ჩასწორებები ან დოკუმენტში ცვლილების შეტანის მცდელობა ვიზუალურად
შესამჩნევი ხდება.
7. სერტიფიკატის ელექტრონული ვერსია შეიცავს საიდენტიფიკაციო
შტრიხკოდს.
სააგენტო
აწარმოებს
ელექტრონული
ფორმით
გაცემული
სერტიფიკეტების რეგისტრაციას და პასუხისმგებელია მისი მონაცემების
კონფიდენციალობის დაცვაზე.
8. სერტიფიკატის გაფორმება და ბეჭდვა ხდება ოთხ ეგზემპლარად,
რომელთაგან ერთი არის ფერადი, ხოლო დანარჩენი სამი – შავ-თეთრი.
9.
სერტიფიკატის
ყოველი
ეგზემპლარი
დასტურდება
სააგენტოს
უფლებამოსილი თანამდებობის პირის ხელმოწერით და მოწმდება სააგენტოს
ბეჭდით, რომელზედაც გამოსახულია საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბი და
სააგენტოს სრული დასახელება.
10. სერტიფიკატის ერთი ფერადი და ორი შავ-თეთრი ეგზემპლარი გადაეცემა
განმცხადებელს, ხოლო ერთი შავ-თეთრი ეგზემპლარი განმცხადებლის განაცხადსა
და სერტიფიკატის მისაღებად წარდგენილ სხვა დოკუმენტაციასთან ერთად ინახება
სააგენტოში, სერტიფიკატის გაცემიდან ორი წლის განმავლობაში.
11. სერტიფიკატის ფერადი ეგზემპლარი წარმოადგენს დოკუმენტის
ორიგინალს.
12. VI 1 ფორმის სერტიფიკატის გაცემის შემთხვევაში, სერტიფიკატის მე-10
გრაფა ივსება სააგენტოს მიერ, ხოლო მე-11 გრაფა (ანალიტიკური ექსპერტიზის
შედეგები) – აკრედიტებული საგამოცდო ლაბორატორიის მიერ. მითითებული
გრაფები დამოწმებული უნდა იყოს სააგენტოსა და ლაბორატორიის ბეჭდებით და
შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირთა ხელმოწერებით.
13. ლაბორატორიული გამოცდის შედეგები დამოწმებული უნდა იყოს
ლაბორატორიის ბეჭდითა და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით.
14. სერტიფიკატის მოქმედების ვადა შეადგენს 18 თვეს მისი გაცემის დღიდან.
15. სერტიფიკატის გაუქმების საფუძველს წარმოადგენს სერტიფიკატის
მფლობელის განაცხადი.
16. ინფორმაცია სერტიფიკატის გაუქმების თაობაზე ეცნობება სერტიფიკატის
მფლობელს.
19 თებერვალი 2018 გარემოს დაცვისა და სოფლის
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17. სერტიფიკატის დაკარგვის შემთხვევაში, განმცხადებლის წერილობითი
მიმართვის საფუძველზე სააგენტო გასცემს დუბლიკატს, ხოლო დაზიანების ან სხვა
ხარვეზის გამოვლენის შემთხვევაში, სააგენტო შეუცვლის დაზიანებულ/ხარვეზიან
სერტიფიკატს ახლით.
მუხლი 12. შესაბამისობის დეკლარაცია
1. საქართველოში წარმოებული და საქართველოში სარეალიზაციოდ
განკუთვნილი ალკოჰოლიანი სასმელის (გარდა დაცული ადგილწარმოშობის
დასახელების
და
დაცული
ადგილწარმოშობის
სპირტიანი
სასმელისა)
სამომხმარებლო ბაზარზე განსათავსებლად სავალდებულოა, აკრედიტებული
ლაბორატორიის გამოცდის საფუძველზე ღვინის კომპანიის მიერ შედგენილი
შესაბამისობის დეკლარაცია (დანართი №7).
2. შესაბამისობის დეკლარაცია ადასტურებს საქართველოში წარმოებულ და
საქართველოში სარეალიზაციოდ განკუთვნილი ალკოჰოლიანი სასმელისა და
სპირტის შესაბამისობას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან.
მუხლი 13. საქართველოში სარეალიზაციოდ განკუთვნილი იმპორტირებული
ალკოჰოლიანი სასმელის სერტიფიცირება
საქართველოში
სარეალიზაციოდ
განკუთვნილი
იმპორტირებული
ალკოჰოლიანი
სასმელის
სერტიფიცირებასაქართველოში
სარეალიზაციოდ
განკუთვნილი იმპორტირებული ალკოჰოლიანი სასმელის სერტიფიცირება
საქართველოში სარეალიზაციოდ განკუთვნილი იმპორტირებული ალკოჰოლიანი
სასმელის
სერტიფიცირებასაქართველოში
სარეალიზაციოდ
განკუთვნილი
იმპორტირებული ალკოჰოლიანი სასმელის სერტიფიცირება
1.
იმპორტირებული
ალკოჰოლიანი
სასმელის
სერტიფიცირება
სავალდებულია, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
შემთხვევებისა.
2.
იმპორტირებული
ალკოჰოლიანი
სასმელის
სერტიფიცირებისას
ორგანოლეპტიკური შემოწმება სავალდებულო არაა.
3.
იმპორტირებული
ალკოჰოლიანი
სასმელების
სერტიფიცირება
ხორციელდება იმავე წესით, რაც დადგენილია საქართველოში წარმოებული
ალკოჰოლიანი სასმელის სერტიფიცირებისათვის. ამ შემთხვევაში განმცხადებელი
არის იმპორტიორი, რომელიც ვალდებულია მის მიერ იმპორტირებული
ალკოჰოლიანი სასმელისათვის აიღოს შესაბამისობის სერტიფიკატი წინამდებარე
წესის შესაბამისად.
4. იმპორტირებულ პროდუქტზე არ ვრცელდება ამ წესის მე-6 მუხლის მე-3
პუნქტით დადგენილი მოთხოვნები. აუცილებელია, რომ იმპორტირებულ
პროდუქტზე დატანილი ლოტის ნომერი პროდუქტის იდენტიფიცირების საშუალებას
იძლეოდეს.
19 თებერვალი 2018 გარემოს დაცვისა და სოფლის
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მუხლი 14. ყურძნის წვენსა და ყურძნის ტკბილზე VI 1 სერტიფიკატის გაცემა
1.
განმცხადებლის
მოთხოვნის
საფუძველზე,
ევროკავშირის
წევრ
სახელმწიფოებში საექსპორტოდ განკუთვნილ ყურძნის ტკბილსა და ყურძნის წვენზე
სააგენტო გასცემს VI1 სერტიფიკატს.
2. ყურძნის ტკბილისა და ყურძნის წვენის სერტიფიცირებისთვის
აუცილებელია
საქართველოს
კანონმდებლობით
დადგენილი
აღრიცხვაშეტყობინების წესების დაცვა.
3. ყურძნის ტკბილისა და ყურძნის წვენის სერტიფიცირება ხორციელდება ამ
წესის მე-4 მუხლით დადგენილი ეტაპებით.
4. სერტიფიცირების მიზნებითვის ყურძნის ტკბილსა და ყურძნის წვენის
დეგუსტაცია სავალდებულო არაა.
მუხლი 15. ინსპექტირება
1. ინსპექტირების მიზანია სასერტიფიკაციოდ წარმოდგენილი ნიმუშების
კუთვნილების (შესაბამისობა) დადგენა სასერტიფიკაციო ლოტთან.
2. ინსპექტირება ხორციელდება ალკოჰოლიანი სასმელის, სპირტის, ყურძნის
ტკბილის და ყურძნის წვენის სერტიფიცირების ნებისმიერ ეტაპზე ან/და
სერტიფიცირების შემდეგ.
3. ინსპექტირება ხორციელდება სააგენტოს თავმჯდომარის ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
4. ინსპექტირების განხორციელებისას, სააგენტოს წარმომადგენელი ახდენს
ლოტის იდენტიფიცირებას და ღვინის კომპანიაში არსებული თითოეული ლოტიდან
იღებს ნიმუშებს. ერთი ნიმუში აიღება ოთხი ბოთლის ოდენობით. ნიმუშები უნდა
მოთავსდეს ერთუჯრიან მუყაოს ყუთში, რაც ზედა და ქვედა მხრიდან ილუქება
ერთჯერადი სპეციალურნომრიანი წებოვანი ლენტით. მუყაოს ყუთზე კეთდება
წარწერა ალკოჰოლიანი სასმელის, სპირტის, ყურძნის ტკბილის ან/და ყურძნის წვენის
დასახელების და ლოტის მითითებით.
5. ნიმუშის აღებისას ფორმდება საინსპექციო ნიმუშის აღების აქტი (დანართი
№8), რომელსაც ხელს აწერს ნიმუშის აღების პროცესში მონაწილე პირები. საინსპექციო
ნიმუშის აღების აქტი ფორმდება ორ ეგზემპლარად. ერთი ეგზემპლარი რჩება
სააგენტოს, ხოლო მეორე გადაეცემა ღვინის კომპანიას ან მის წარმომადგენელს.
6. ნიმუშის ერთი ბოთლი რჩება ღვინის კომპანიას, ხოლო სამი ბოთლი −
სააგენტოს.
7. სააგენტო ნიმუშში განსაზღვრავს ფარდობით სიმკვრივეს მეათიათასედი
სიზუსტით და ადარებს სერტიფიცირების მიზნებისთვის განმცხადებლის მიერ
წარმოდგენილ ნიმუშს. თუ ამ ორი ნიმუშის ფარდობით სიმკვრივეს შორის
ცდომილება აღემატება 0,0006-ს, არ დასტურდება ნიმუშების ერთი და იმავე
ლოტისადმი კუთვნილება და სააგენტო არ გასცემს შესაბამისობის სერტიფიკატს.
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8. სააგენტოს უფლება აქვს უზრუნველყოს ინსპექტირებისას აღებული ნიმუშის
ლაბორატორიული გამოცდა ამ წესის მე-8 მუხლით გათვალისწინებულ
პარამეტრებზეც.
დანართი №1
სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტოს
თავმჯდომარეს
--------------------------------------------------------------------------------------განაცხადი
(ღვინის კომპანიის რეგისტრაციის თაობაზე)
გთხოვთ, --------------------------- (ფიზიკური ან იურიდიული პირი) რეგისტრაციაში
გაატაროთ სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოში და მოგვანიჭოთ უნიკალური კოდი.)
განმცხადებლის მონაცემები:
სახელწოდება ----------------------------------------------------------------------სამართლებრივი ფორმა ----------------------------------------------------------საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი -------------------------------------იურიდიული მისამართი ---------------------------------------------------------ღვინის კომპანიის ადილმდებარეობა ---------------------------------------------ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე
უფლებამოსილების
მქონე
პირის
(პირების)
სახელი, გვარი ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------საკონტაქტო პირის (პირების) სახელი, გვარი, თანამდებობა ----------------------------------------------------------------------------------------------------------ტელ. ნომერი ------------------------------------------------------------------------ელ. ფოსტა (e-mail) -----------------------------------------------------------------ღვინის კომპანიის წარმომადგენლის (წარმომადგენლების) სახელი, გვარი, რომლებსაც
გააჩნიათ უფლებამოსილება სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოში მიიღონ
შესაბამისობის სერტიფიკატები
--------------------------------------------------------------------------------------------(სახელი, გვარი, პირადი ნომერი)

---------------------------------------------------------------------------------------------ფიზიკური ან იურიდიული პირი ვალდებულია საქმიანობის პერიოდში მონაცემთა
ცვლილების თაობაზე სსიპ - ღვინის ეროვნულ სააგენტოს აცნობოს 5 სამუშაო დღის
განმავლობაში.
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ხელმძღვანელი /სახელი, გვარი/
თარიღი:
დანართი №2
სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოს
------------------------------------------------------------------------------განაცხადი
შესაბამისობის სერტიფიკატის გაცემის თაობაზე
გთხოვთ, გასცეთ შესაბამისობის სერტიფიკატი ქვემოთ ჩამოთვლილ პროდუქციაზე,
მითითებული რეკვიზიტების გათვალისწინებით:
განმცხადებლის სრული დასახელება -------------------------------სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ მინიჭებული ოთხნიშნა კოდი --------ხელმძღვანელის სახელი, გვარი --------------------------------------------------------მიწოდების საწყისი პუნქტის დასახელება და რეკვიზიტები* ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------მიმღების დასახელება და რეკვიზიტები*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ხელშეკრულების (კონტრაქტის) ნომერი და თარიღი *-----------------------------ანგარიშფაქტურის (ინვოისის) ნომერი და თარიღი *-------------------------------პროდუქცია წარმოებულია *-----------------------------------------------------------(ჩვენ მიერ, სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიერ, შესყიდულია ქსელში)

სატრანსპორტო საშუალების სახე *-----------------------------------------------------პროდუქციის ჩამონათვალი :
№

1

პროდუქციის
სახეობა, კატეგორია,
დასახელება
2

ლოტის
ნომერი
3

განზომილე
ბის
ერთეული
4

ლოტში
პროდუქციის
რაოდენობა
5

სასერტიფიკაციო
პროდუქციის
რაოდენობა
6
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(განმცხადებლის ხელმოწერა)

„------“ ------------------------- 20 -- წელი
* - ივსება პროდუქციის ექსპორტირებისას
ბ.ა.
დანართი №3
სსიპ - ღვინის ეროვნულ სააგენტოს
--------------------------------------------ინფორმაცია
სერტიფიკატის გაცემის დროისათვის ღვინის კომპანიაში არსებული
ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლიანი სასმელის, ყურძნისეული წარმოშობის
სპირტის, ყურძნის ტკბილისა და ყურძნის წვენის რაოდენობისა და წარმოშობის
შესახებ
განმცხადებლის სრული დასახელება ----------------------------------------------სსიპ -ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ მინიჭებული ოთხნიშნა კოდი -----------

(ლიტრი)

№

1

პროდუქციის
კატეგორია,
დასახელება,

2

რაოდენობა
20-- წლის
პირველი იანვრის
მდგომარეობით

მოსავლის
წელი

3

4

შემოსავალი წლის
დასაწყისიდან

გასავალი წლის
დასაწყისიდან

რაოდენობა
განაცხადის
შემოტანის
მომენტისათვის

საკუთარი
რეალიზებუ ჩამოხარისხ
შეძენილია
წარმოე-ბიდან
ლია
ება
5

6

7

8

9

(განმცხადებლის ხელმოწერა)
„------“ ------------------------- 20 -- წელი
დანართი №4
განმცხადებლის (ღვინის კომპანიის მიერ) ნიმუშის აღების აქტი
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------------------------ ------ -------------------- 20--წელი
(ქალაქი, სოფელი)
ღვინის კომპანიის სრული დასახელება -------------------------------------------------------------------------------------------------სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ მინიჭებული ოთხნიშნა კოდი --------ნიმუშის ამღები პირების თანამდებობა, სახელი, გვარი ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------სერტიფიკაციის ჩატარების მიზნით მოვახდინეთ შემდეგი ალკოჰოლიანი სასმელების
ნიმუშის აღება:

№
1

პროდუქციის სახეობა,
კატეგორია, ტიპი,
დასახელება,
მოსავლის წელი
2

ლოტის
ნომერი

განზომილების
ერთეული

ლოტში შემავალი
პროდუქციის
რაოდენობა

3

4

5

აღებულია ნიმუში
ბოთლის
რაოდენობა
ტევადობა
6

7

შენიშვნა
8

--------------------------------------------(ღვინის კომპანიის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა)
„------“------------------------- 20 -- წელი
დანართი №5
სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტო
საქართველო, 0159, ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი №6,
ტელეფონი ------------------, ელექტრონული ფოსტა -----------შესაბამისობის სერტიფიკატი № ----სერტიფიკატი ადასტურებს, რომ ქვემოთ ჩამოთვლილი ალკოჰოლიანი სასმელები:
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№

1

პროდუქციის
სახეობა, კატეგორია,
დასახელება
2
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ლოტის
ნომერი

სესსნ
კოდი

განზომილების
ერთეული

რაოდენობა

ლაბორატორიული
გამოცდის ოქმის №

3

4

5

6

7

შეესაბამება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით დადგენილ მოთხოვნებს.
განმცხადებელი:
მწარმოებელი:
სერტიფიკატის გაცემის საფუძველი:
გაცემის თარიღი: „----“ ---------------- 20-- წელი
მოქმედების ვადა: „----“ ---------------------20-- წელი.
რეგისტრირებულია სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტოს რეესტრში:
№ --------------„-----“ ------------- 20--წელი
სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე /ხელმოწერა/
ბ.ა.

ЮЛПП Национальное Агентство Вина
адр.
тел.

факс:

Сертификат соответствия № GE- ––––––––
Дата выдачи: –– ––––––––– 201–
Срок Действия с –– ––––––––– 201–

года по –– ––––––––– 201– года

Настоящий сертификат удостоверяет, что перечисленная ниже продукция, идентифицированная должным
образом,

№

наименование алкогольного
количество
напитка, категория, тип,код ТНВЭД един.
цвет
измерения
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Соответствует требованиям нормативных документов:

Заявитель:
Предприятие – изготовитель (поставщик):
Основание выдачи сертификата:

Зарегистрирован в реестре за № –––––––––– - –– ––––––––– 201– год

LEPL NATIONAL WINE AGENCY

Add:
Tel.:

Fax:

CERTIFICATE OF CONFORMITY № GE- –––––––––––
Date of issue: –– ––––––––– 201–
Expiration date from –– ––––––––– 201–

till –– ––––––––– 201–

Herewith is certified that production identified according the rules and listed below:

№

Number
Appellation of alcoholic beverage,
Code CNEEA* Measurement,
category, type, color
unit

Number of
Lot №
Number of piecestest report

Corresponds to the requirements of the Regulations:
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The Applicant:
The Enterprise-manufacturer (supplier):
Grounds of the issue of the certificate:

Is registered in the Register of LEPL National Wine Agency as № ––––––– - –– ––––––––– 201– Year

დანართი №6
VI 1 სერტიფიკატი
1. Exporter (name and address)

The Enterprise-manufacturer (supplier):

THIRD COUNTRY OF ISSUE: GEORGIA
Serial No: –––––––
VI1
DOCUMENT
FOR THE IMPORTATION OF WINE, GRAPE JUICE
OR GRAPE MUST INTO
THE EUROPEAN COMMUNITY

2.Consignee (name and address)

3. Costoms Stamp (1) (For official EC use only)

4. Means of transport and transport details (1)

5. Place of unloading (if different from 2)

6. Description of the imported product

7. Quantity in l/hl/kg
(2)

8. Number of bottles

–––––– Boxes

––––

–––

Bottling date: –––––––––
Vintage year: ––––––
Lot Number: –––––––––––
9.CERTIFICATE
The product described above is X / is not intended for direct human consumption, complies with the Community
definitions or categories of grapevine products and has been produced using oenological practices recommended
and published by the OIV/ Autorised by the Community
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Full name an address of the official agency:

Place & date: Tbilisi, Georgia
–––/–––/201–
Signature, name and title of official Stamp:

10. ANALYSIS REPORT (describing the analytical characteristics of the product described above)
FOR GRAPE MUST AND GRAPE JUICE
Density:
FOR WINE AND GRAPE MUST STILL IN FERMENTATION:
Total
alcoholic
Actual alcoholic strength ––––– % vol.

strength:

––––––%

vol.

FOR ALL PRODUCTS:

Total dry extract: –––– g/dm3

Total acidity: –––– g/dm3

Total sulphur dioxide: –––– mg/dm3

Citric acidity:
g/dm3

Volatile acidity: –––– g/dm3

Full name and address of the official agency:

Place & date:
Tbilisi,
Georgia
Signature,
official

Testing Laboratory –––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––

–––/–––/201–
name
Stamp:

and

title

of

–––––––––––––––––––
Head of the Laboratory

Attribution (entry into free circulation and issue of extracts)
Quantity

11. No and date of customs document of 12. Full name and address of Stamp of the
release for free circulation and of the consignee (extract)
competent
extract
authority

Available
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Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Other remarks

დანართი №7
შესაბამისობის დეკლარაცია № ღვინის კომპანიის ს/კ და დასახელება ––––––––––––––––––––––––––––––––––
მისამართი ––––––––––––––––––––––––––––––––––
წინამდებარე დეკლარაცია ადასტურებს, რომ პროდუქცია:
დასახელება:
ლოტის ნომერი:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ა) ეთილის სპირტის მოცულობითი წილი, %:
ბ) შაქრების მასური კონცენტრაცია, გ/ლ:
გ) ტიტრული მჟავიანობა ღვინომჟავაზე გადაანგარიშებით, გ/ლ:
დ) აქროლადი მჟავიანობა ძმარმჟავაზე გადაანგარიშებით, გ/ლ:
ე) გოგირდის დიოქსიდის მასური კონცენტრაცია, საერთო, მგ/ლ:
ვ) გოგირდის დიოქსიდის მასური კონცენტრაცია, თავისუფალი,
გ/ლ:

–––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––

აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს.
დეკლარაციის გაცემის საფუძველი:
აკრედიტებული ლაბორატორიის ––––––––
მიერ გაცემული ალკოჰოლიანი სასმელების ფიზიკო-ქიმიური გამოცდის ოქმი № ––––
––
გაცემის თარიღი: „----“ ---------------- 20-- წელი,
მოქმედების ვადა: „----“ ---------------------20-- წელი.
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ღვინის კომპანიის ხელმძღვანელი
/
თარიღი:

/

დანართი №8
საინსპექციო ნიმუშის აღების აქტი
---------------------- ------ ---------------------- 20-- წელი
(ქალაქი, სოფელი)

სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელმა:
-------------------------------------------------------------------------------------------(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

-------------------------------------------------------------------------------------------და ---------------------------------------------------------------------------------------(ღვინის კომპანიის დასახელება და სააგენტოს მიერ მინიჭებული კოდი)

-----------------------------------------------------------------------------------------(წარმომადგენლის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

ინსპექტირების ფარგლებში ანალიტიკური
მოვახდინეთ შემდეგი ნიმუშის აღება:

№

პროდუქციის
ლოტის ნომერი
სახეობა, კატეგორია,
ტიპი, დასახელება,

ექსპერტიზის ჩატარების მიზნით

განზომილების
ერთეული

ლოტში შემავალი
პროდუქციის რაოდენობა

ლუქის
ნომრები

ყოველი ლოტიდან ნიმუშის სახით აღებული იქნა 4 ბოთლი (სულ ------- ბოთლი).
ყოველი ბოთლი მოთავსდა ერთუჯრად მუყაოს ყუთში, რომელიც ზედა და ქვედა
მხრიდან დაილუქა წებოვანი ლენტით.
ნიმუშის აღების აქტი გაფორმდა ორ ეგზემპლარად.
ნიმუშის აღების აქტის ერთი ეგზემპლარი, ყოველი ლოტიდან აღებულ თითო
ბოთლთან ერთად ღვინის კომპანიას.
ნიმუშის აღების პროცესში მონაწილე პირთა ხელმოწერები:
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