
HACCP



2021 წლის 1 ივნისიდან ძალაში შევიდა

რეგულაცია, რომლის თანახმადაც, კვების

ობიექტებს, რომლებიც საცალო ვაჭრობის

პუნქტებში ახორციელებენ სურსათის წარმოება-

გადამუშავებას, ეკისრებათ ვალდებულება,

საქმიანობა HACCP - ის პრინციპების შესაბამისად

აწარმოონ.

უსაფრთხო მომავლისკენ! safco.ge/service/haccp/

HACCP  და კანონმდებლობა

https://safco.ge/service/haccp/


რა არის HACCP ?

საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო

წერტილების სისტემა (HACCP), სურსათის უვნებლობის მართვის

საერთაშორისოდ აღიარებული სისტემაა, რომელიც ემსახურება

კვების პროდუქტების წარმოებისა და გადამუშავების პროცესში

ბიოლოგიური, ქიმიური და ფიზიკური საფრთხეების წარმოქმნის

პრევენციას და მათ აღმოფხვრას.

უსაფრთხო მომავლისკენ! safco.ge/service/haccp/

https://safco.ge/service/haccp/


მენეჯმენტის სისტემების საერთაშორისო 
ექსპერტი

საერთაშორისო ექსპერტი, კონსულტანტი,
მენეჯმენტის სისტემების აკრედიტებული
აუდიტორი 40 წლიანი სამუშაო
გამოცდილებით.

HACCP სისტემის კონსულტანტი, IOSH
ტრენერი, შრომის უსაფრთხოების
სპეციალისტი (NEBOSH; IOSH certified)

შრომის უსაფრთხოების და ჰასპის სისტემის 
კონსულტანტი

ნათელა ხურციძე გიორგი ხურციძე

HACCP-ის სისტემის კონსულტანტები



ჩვენი პარტნიორები:

სს „ქართული ლუდის კომპანია“
შპს „გლობალ ბიერ ჯორჯია” 
შპს „KTW”
შპს „მეამა“
შპს „აგროჰაბი“
შპს „გუდვილი“ 
შპს „მანნა“
შპს „ვაზიანი კომპანი“ 
შპს „ვასაძის პური“
შპს „ჯეონატურალსი“ 
შპს „World Nuts”
შპს „ქართული ზეთისხილი“ 
შპს „ზეკარი 1990“
შპს „TVP”
შპს “GWPC”
შპს „ტკბილი ქვეყანა“
შპს „ღვინის კომპანია შუმი“ 
შპს „შუხმან ვაინს ჯორჯია“ 
შპს „შატო ზეგაანი“ 
შპს „ბარამბო“ 
შპს „მითანა“

შპს „ნოზაძის მეფრინველეობა“ 
შპს „მბმ“
შპს „აისბერგი-2“
შპს „სავანეთი - 99“ 
შპს „კავკასპაკ“
შპს „ბაგრატიონი“
შპს „კორპორაცია ქინძმარაული“ 
შპს “ლომისი”
შპს “ფუდმარტი”
შპს “ფუდსერვისი”
შპს „Crosslane Investments Limited” 
შპს „სავანეთი-99“ 
შპს „კუმისი XXI“
შპს „პოულტრი ჯორჯია“
შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა აგრო-
ქედა“
შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა აგრო-
ჩოხატაური“
შპს „ABD Georgia”
შპს „პალიასტომი - 2004“



საჭიროებიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი სერვისი:

მომსახურების პაკეტები

აუდიტი სისტემის შემუშავება და დანერგვა სრული აუთსორსი

• კომპანიის საბაზისო პროგრამების 
შემოწმება

• HACCP-ის სისტემის შემოწმება

• კანონთან შესაბამისობის დადგენა

• ანგარიშგება

• საბაზისო პროგრამების შეფასება და 
ანგარიშგება.

• საბაზისო პროგრამების 
დოკუმენტების და ჟურნალების 
შემუშავება და დანერგვა.

• საბაზისო პროგრამების სწავლება 
(ტრენინგების ჩატარება).

• HACCP-ის სისტემის შემუშავება და 
დანერგვა.

• სწავლების ჩატარება HACCP-ის 
სისტემასთან დაკავშირებით.

• საბოლოო სისტემის აუდიტი და 
ანგარიშგება.

• სურსათის უვნებლობის სისტემის 
სრული სერვისი

• დოკუმენტაციის შემუშავება

• თანამშრომელთა დატრენინგება

• HACCP-ის ლიდერის გამოყოფა 
ობიექტისთვის

• სისტემის მუდმივი განახლება

• რეგულარული ინსპექტირება და 
რეკომენდაციების გაცემა



HACCP-ის დანერგვის საკონსულტაციო მომსახურება მოიცავს შემდეგი
საქმიანობების ეტაპობრივ განხორციელებას:

✓ ობიექტის საწარმოო და ჰიგიენის პრაქტიკის არსებული მდგომარეობის შესაბამისობის შეფასებას

სურსათის უვნებლობის მოთხოვნებთან (GPM/GHP);

✓ შედეგების ანგარიშის წარდგენა ორგანიზაციის ხელმძღვანელებისათვის და რეკომენდაციების

მომზადება საბაზისო პროგრამების შესაბამისობის უზრუნველყოფისათვის.

✓ სამუშაო ჯგუფის მომზადება და სურსათის უვნებლობის სისტემის (HACCP) შემუშავება,

დოკუმენტირებული პროცედურების, ინსტრუქციების, სამუშაო ფორმების შედგენას;

✓ შემუშავებული სისტემის შეთანხმება, დასამტკიცებლად მომზადება და ორგანიზაციის ბიზნეს-

პროცესებში ინტეგრირება;

✓ სამუშაო ჯგუფთან ერთად HACCP-ის სისტემის დანერგვის სამუშაოების ჩატარება ობიექტზე;

✓ ორგანიზაციის მზადყოფნის შეფასების მიზნით HACCP-ის შიდა აუდიტის ჩატარება ყველა ობიექტზე,

შიდა აუდიტის ანგარიშის გადაგზავნა დამკვეთისთვის, შედეგების ინტერპრეტაცია;

✓ სამუშაო ჯგუფთან ერთად გამოძახების სიმულაციური ტესტის ჩატარება და საბოლოო შეფასება.

უსაფრთხო მომავლისკენ! safco.ge/service/haccp/

https://safco.ge/service/haccp/


მომსახურების საფასური და ვადები

HACCP-ის სისტემის შემუშავების და დანერგვის საფასური დამოკიდებულია შემდეგ მონაცემებზე:

1. ორგანიზაციის ტიპი და სპეციფიკაცია;

2. რამდენი ადამიანია დასაქმებული საწარმოში;

3. რამდენი სახეობის პროდუქტი მზადდება;

4. სად მდებარეობს ობიექტი.

სისტემის მომსახურების საფასური განსაზღვრულია 2000 ₾ -დან - 5000 ₾  -მდე. ფასის 
ცვალებადობა დამოკიდებულია ზემოთ ჩამოთვლილ კითხვარზე.

HACCP-ის სისტემის დანერგვის ვადა ასევე დამოკიდებულია ზემოთ აღნიშნულ 
კითხვარზე, მაგრამ საშუალოდ სჭირდება 2-3 თვე.



უნივერსიტეტის ქუჩა 24, 
GreenHill Residence

+(995) 0322 83 02 21 

info@safco.ge

safco.ge/service/haccp/

სერვისით დაინტერესების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:

გისურვებთ ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას!

https://safco.ge/service/haccp/

