
 
საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №326

2017 წლის 7 ივლისი

ქ. თბილისი

 
მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ერთიანი საწარმოო უზრუნველყოფის

სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
მუხლი 1
„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული
„მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ერთიანი საწარმოო უზრუნველყოფის“
სახელმწიფო პროგრამა.
მუხლი 2
ამ დადგენილების პირველ მუხლში აღნიშნული „მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების ერთიანი საწარმოო უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის“ ნაწილის
დაფინანსება განხორციელდეს „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონით გათვალისწინებული პროგრამიდან „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ხელშეწყობის ღონისძიებები“ (პროგრამული კოდი: 37 06), ხოლო ნაწილის კი – საქართველოს 2018 და
2019 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტებიდან სსიპ − სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების
სააგენტოსთვის გამოყოფილი ასიგნებებიდან.
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №479 – ვებგვერდი, 30.10.2017წ.
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 მარტის დადგენილება №124 – ვებგვერდი, 15.03.2018წ.
მუხლი 3
დაევალოს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალ
ა(ა)იპ − სოფლის განვითარების სააგენტოს „მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ერთიანი საწარმოო უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის“ განხორციელება, ხოლო საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალ სსიპ − სახელმწიფო
ქონების ეროვნულ სააგენტოს − ამ დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში შესაბამისი
ღონისძიებების განხორციელება.
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 25 ოქტომბრის დადგენილება №500 – ვებგვერდი, 29.10.2018წ.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 იანვრის დადგენილება №67 – ვებგვერდი, 03.02.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 11 მაისის დადგენილება №204 – ვებგვერდი, 11.05.2021წ.
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.   

პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი

მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ერთიანი საწარმოო უზრუნველყოფის
სახელმწიფო პროგრამა

მუხლი  1.  ზოგადი დებულებები
1. „მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ერთიანი საწარმოო უზრუნველყოფის“
სახელმწიფო პროგრამა (შემდგომში – პროგრამა) წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო დარგში
კოოპერაციის განვითარების მხარდაჭერის ერთ-ერთ ღონისძიებას, რომელიც ხორციელდება
საქართველოში თაფლის გადამუშავების ხელშეწყობის მიზნით.

 2.  პროგრამის მიზანია:

ა) თაფლის წარმოების, გადამუშავებისა და რეალიზაციის ინტეგრირებული სისტემების (ერთიანი
საწარმოო ციკლის) შექმნის უზრუნველყოფა;
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ბ) თაფლის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა;

გ) გადამუშავებული თაფლის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების ზრდა;

დ) თაფლის საექსპორტო პოტენციალის ზრდა;

ე) სოფლად მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

3. პროგრამის ამოცანებია:

ა)  თაფლის საწარმოო  ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბება;

ბ) თაფლის საწარმოო ინფრასტრუქტურით სარგებლობის შესაძლებლობის მინიჭების გზით, თაფლის
მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ჩამოყალიბების, განვითარებისა და გაძლიერების
სტიმულირება;

გ) თაფლის მწარმოებელ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში საერთაშორისო სტანდარტების
დანერგვის სტიმულირება.

მუხლი 2. პროგრამის განმახორციელებელი 

1. პროგრამის განხორციელებას კოორდინაციას უწევს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო (შემდგომში – სამინისტრო).
2. პროგრამის განმახორციელებელია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს სისტემაში შემავალი ა(ა)იპ − სოფლის განვითარების სააგენტო (შემდგომში − სააგენტო).

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 25 ოქტომბრის დადგენილება №500 – ვებგვერდი, 29.10.2018წ.

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 იანვრის დადგენილება №67 – ვებგვერდი, 03.02.2020წ.

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 11 მაისის დადგენილება №204 – ვებგვერდი, 11.05.2021წ.

მუხლი 3. ტერმინთა განმარტება

ა) სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი – იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს სასოფლო-
სამეურნეო საქმიანობას და რომელსაც, „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს
კანონის შესაბამისად, მინიჭებული აქვს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსი;

ბ) პოტენციური ბენეფიციარი – სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, რომელიც პროგრამაში
მონაწილეობის მიზნით წარადგენს განაცხადს;  

გ) ბენეფიციარი − სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, რომელთანაც გაფორმებულია ხელშეკრულება;

დ) ხელშეკრულება − სააგენტოსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელიც
განსაზღვრავს პროგრამის ფარგლებში მხარეთა მიერ შესასრულებელ ვალდებულებებს;

ე) (ამოღებულია - 11.05.2021, №204);

ვ) საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების (HACCP – Hazard Analysis and
Critical Control Points) სისტემა – სისტემა, რომელიც საფრთხეების იდენტიფიცირებითა და მათი
კონტროლის განხორციელებით, უვნებელი სურსათის წარმოების შესაძლებლობას იძლევა;

ზ) საწარმოო ინფრასტრუქტურა – ამ მუხლის „თ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ მიწის ნაკვეთზე
არსებული თაფლის საწარმოსთვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობა, დანართ №1-ით
გათვალისწინებული თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოს აღჭურვილობა და დანართ №2-ით
გათვალისწინებული  საოფისე ავეჯი და ინვენტარი;
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თ) მიწის ნაკვეთი – მიწის ნაკვეთი (არანაკლებ 2500 მ2-ისა), რომელიც შეირჩევა ქონების სააგენტოსთან
შეთანხმებით, ამ პროგრამით გათვალისწინებული თაფლის საწარმოს შენობა-ნაგებობის ასაშენებლად;

ი) სკა − ფუტკრის ხელოვნურად შექმნილი საბინადრო, რომელშიც განთავსებულია ფუტკრის ოჯახი.

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 11 მაისის დადგენილება №204 – ვებგვერდი, 11.05.2021წ.

მუხლი 4. კაპიტალური ინვესტირება 

1. კაპიტალური ინვესტირების ფარგლებში სააგენტოს მიერ განხორციელდება მიწის ნაკვეთზე თაფლის
საწარმოსათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობის აშენება და მისი აღჭურვა №1-ით გათვალისწინებული
თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოს აღჭურვილობითა და დანართ №2-ით გათვალისწინებული 
საოფისე ავეჯითა და ინვენტარით.

2. თაფლის საწარმო უნდა მოიცავდეს შენობა-ნაგებობას, რომელშიც განხორციელდება თაფლის
გადასამუშავებელი მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის განთავსება და სასაწყობო ფართისა და 30
პირისათვის განკუთვნილი აუდიტორიის მოწყობა.

3. თაფლის საწარმოს წარმადობა უნდა იყოს დღეში არანაკლებ 2 (ორი) ტონა თაფლის გადამუშავება,
დაფასოება და შენახვა, ასევე ერთგვაროვანი თაფლის წარმოება.

4. შენობა-ნაგებობა თავისი ძირითადი კონსტრუქციებისა და სხვა დანადგარების რაოდენობრივი,
თვისებრივი და ლოკალიზაციის მახასიათებლებით არ უნდა საჭიროებდეს მნიშვნელოვან ცვლილებას
(მონტაჟი/დემონტაჟი/რეკონსტრუქცია) მონაწილის მიერ საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული
საკონტროლო წერტილების (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points) სისტემის
დანერგვისათვის.

5. (ამოღებულია - 11.05.2021, №204).

6. ამ მუხლით გათვალისწინებული საწარმოს ტერიტორიაზე მწვანე საფარის მოწყობას
უზრუნველყოფს სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – ეროვნული საშენი მეურნეობა.

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 25 ოქტომბრის დადგენილება №500 – ვებგვერდი, 29.10.2018წ.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის დადგენილება №136 – ვებგვერდი, 19.03.2019წ.

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 11 მაისის დადგენილება №204 – ვებგვერდი, 11.05.2021წ.

მუხლი 5. პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად დადგენილი პირობები

1. პროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვს იმ პოტენციურ ბენეფიციარს, რომელიც პროგრამაში
მონაწილეობის მისაღებად განაცხადის წარდგენის მომენტში აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

ა) განაცხადის წარდგენისას სააგენტოსაგან არ აქვს მიღებული რეკომენდაცია საქმიანობაში ხარვეზის
გამოსწორების შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კოოპერატივს მსგავსი რეკომენდაცია მიღებული
აქვს და განაცხადის წარდგენამდე აღმოფხვრილი აქვს ხარვეზი;

ბ) პოტენციური ბენეფიციარის მეპაიეები არიან მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები,
რომელთა საერთო რაოდენობა შეადგენს არანაკლებ 35 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს;

გ) პოტენციურ ბენეფიციარს ან/და მის მეპაიეებს საკუთრებაში გააჩნიათ ჯამურად არანაკლებ 7000
სკისა, რომელიც აღრიცხულია ან/და უნდა აღირიცხოს სააგენტოს მიერ;

დ) პოტენციური ბენეფიციარის თითოეულ მეპაიეს საკუთრებაში აქვს სააგენტოს მიერ აღრიცხული
ან/და აღსარიცხავი არანაკლებ 200 სკისა;

ე) არ გააჩნია მიმდინარე საგადასახადო დავალიანება;
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ვ) პოტენციური ბენეფიციარის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივში ჩამოყალიბებულია
სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც შედგება არანაკლებ 5 (ხუთი) წევრისაგან;

ზ) პოტენციური ბენეფიციარის გამგეობა შედგება არანაკლებ 3 (სამი) წევრისაგან, რომელთაგანაც
მინიმუმ ორი წარმოადგენს წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირს;

თ) პოტენციური ბენეფიციარის მეპაიე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მეპაიეთა არანაკლებ 5%-
ს შეადგენენ ქალები ან/და დევნილები.

2. რეგისტრაციისას პოტენციურმა ბენეფიციარმა სააგენტოს უნდა წარუდგინოს შემდეგი
დოკუმენტაცია:

ა) წევრთა რეესტრის ასლი;

ბ) პოტენციური ბენეფიციარის ან/და მისი მეპაიეების საკუთრებაში არსებული სააგენტოს მიერ
აღრიცხული სკების საიდენტიფიკაციო კოდები და ინფორმაცია აღსარიცხავი სკების რაოდენობის
შესახებ;

გ) ცნობა სსიპ – შემოსავლების სამსახურიდან დავალიანების არქონის თაობაზე:

დ) ნოტარიულად დამტკიცებული საერთო კრების ოქმი, სადაც ასახული იქნება მეპაიეთა შეთანხმება
საპაიო ფონდის მოცულობისა და საპაიო შენატანების ოდენობის შესახებ;

ე) პოტენციური ბენეფიციარის მეპაიე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მეპაიე ქალთა
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების ასლები ან/და დევნილთა სტატუსის დამადასტურებელი
დოკუმენტები;

ვ) სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი სხვა დოკუმენტაცია.

3. იმ შემთხვევაში, თუ პოტენციური ბენეფიციარის ან/და მის მეპაიეთა საკუთრებაში არსებული სკები
არ არის აღრიცხული სააგენტოს მიერ, აღსარიცხავი სკების მესაკუთრე პოტენციური ბენეფიციარი
ან/და პოტენციური ბენეფიციარის მეპაიე ვალდებულია, პროგრამაში პოტენციური ბენეფიციარის მიერ
განაცხადის წარდგენის შემდგომ მიმართოს სააგენტოს აღსარიცხავი სკების აღრიცხვის მოთხოვნით,
რის შემდგომაც სააგენტოს მხრიდან მოხდება აღნიშნული სკების აღრიცხვა/რეგისტრაცია და
შესაბამისი ნიშნის დამაგრება.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული სარეგისტრაციო ნიშნის ფორმას განსაზღვრავს
სააგენტო.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №479 – ვებგვერდი, 30.10.2017წ.

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 25 ოქტომბრის დადგენილება №500 – ვებგვერდი, 29.10.2018წ.

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 11 მაისის დადგენილება №204 – ვებგვერდი, 11.05.2021წ.

მუხლი 6. (ამოღებულია)

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 11 მაისის დადგენილება №204 – ვებგვერდი, 11.05.2021წ.

მუხლი 7. პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად განაცხადის წარდგენა

პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით, პოტენციური ბენეფიციარის განაცხადის წარდგენის, მიღების,
განხილვის, მიწის ნაკვეთისა და საწარმოო ინფრასტრუქტურის გადაცემის მიზნით ბენეფიციარის
შერჩევის დეტალურ პროცედურას შეიმუშავებს სააგენტო.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №479 – ვებგვერდი, 30.10.2017წ.

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 11 მაისის დადგენილება №204 – ვებგვერდი, 11.05.2021წ.
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მუხლი 8. ბენეფიციარისთვის მიწის ნაკვეთისა და საწარმოო ინფრასტრუქტურის გადაცემა

1. ბენეფიციარისათვის პროგრამის ფარგლებში მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული საწარმოო
ინფრასტრუქტურის საკუთრებაში გადაცემა ხორციელდება საქართველოს მთავრობის
გადაწყვეტილებით.

2. თაფლის საწარმოს ნასყიდობის საფასური შეადგენს საწარმოსთვის განკუთვნილი მიწის ნაკვეთის
საბაზრო ღირებულებისა და შენობა-ნაგებობის, დანართ №1-ით გათვალისწინებული თაფლის
გადამამუშავებელი საწარმოს აღჭურვილობისა და დანართ №2-ით გათვალისწინებული საოფისე
ავეჯისა და ინვენტარის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების შედეგად დაფიქსირებული
სახელშეკრულებო ღირებულების 30%-ს.

3. ბენეფიციარის მიერ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ნასყიდობის საფასურის გადახდა
ხორციელდება 8 წლის განმავლობაში, შემდეგი წესით: პირველ წელს ნასყიდობის საფასურის 0.5%,
მეორე წელს – 1.5%, მესამე წელს – 3%, მეოთხე წელს – 6%, მეხუთე წელს – 11%, მეექვსე წელს – 18%,
მეშვიდე წელს – 25%, მერვე წელს – 35%.

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 11 მაისის დადგენილება №204 – ვებგვერდი, 11.05.2021წ.

მუხლი 9. ბენეფიციარის მიერ პროგრამის ფარგლებში შესასრულებელი  ვალდებულებები

სააგენტოსთან ხელშეკრულების გაფორმებიდან ბენეფიციარი ვალდებულია:

ა) არაუგვიანეს 18 თვის ვადაში უზრუნველყოს თაფლის საწარმოში HACCP-ის სისტემის დანერგვა;

ბ) 8 წლის განმავლობაში წარუდგინოს სააგენტოს წლიური ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ
ყოველი მომდევნო წლის არაუგვიანეს 15 თებერვლისა; 

გ) 8 წლის განმავლობაში უზრუნველყოს სკების საწყისი რაოდენობის გაზრდა არანაკლებ 80%
პროცენტით;

დ)  8 წლის განმავლობაში არ დაუშვას მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული საწარმოო
ინფრასტრუქტურის ქვეიჯარით გაცემა ან/და უფლებით დატვირთვა სააგენტოს წინასწარი თანხმობის
გარეშე.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №479 – ვებგვერდი, 30.10.2017წ.

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 11 მაისის დადგენილება №204 – ვებგვერდი, 11.05.2021წ.

მუხლი 10. მონიტორინგი

1. ბენეფიციარმა პროგრამით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების
დასადასტურებლად სააგენტოში უნდა წარადგინოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში
შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ წარმოებულ რეესტრში არსებული პირის მიერ
გაცემული დასკვნა.

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 11 მაისის დადგენილება №204 – ვებგვერდი, 11.05.2021წ.

მუხლი 11. (ამოღებულია)

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 11 მაისის დადგენილება №204 – ვებგვერდი, 11.05.2021წ.

მუხლი 12. (ამოღებულია)

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 11 მაისის დადგენილება №204 – ვებგვერდი, 11.05.2021წ.
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დანართი №1

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 7 სექტემრბის დადგენილება №422 - ვებგვერდი, 11.09.2017წ.
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №479 – ვებგვერდი, 30.10.2017წ.
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 25 ოქტომბრის დადგენილება №500 – ვებგვერდი, 29.10.2018წ.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის დადგენილება №136 – ვებგვერდი, 19.03.2019წ.
 

თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოს აღჭურვილობა რაოდენობა

თაფლის რეზერვუარი (1500 ლიტრი, ორკედლიანი,
გამათბობლით)                                                                 1

თაფლის საკუპაჟე შემრევით, 2-კედლიანი (750 ლიტრი) 2

თაფლის საკუპაჟე შემრევით, 2-კედლიანი (1500 ლიტრი) 2

სწრაფი გამავლობის ფილტრი 1

ნეილონის ფილტრი 1

ტუმბო 1500 ლ/სთ 5

მაგიდა უჟანგავი ლითონის 2 სამუშაო ადგილით

(2000 X 800 X 850)
4

თაფლის ჩამოსასხმელი ტექნოლოგიური ხაზი (თაფლის ჩამოსხმა, ქილების მიწოდება, ქილების
მოხუფვა, ხუფზე ჩაჩის დატანა, ხუფზე ჩამოსხმის თარიღისა და შენახვის ვადის დატანა ლაზერით,
ეტიკეტირება) წარმადობა 400 ლ/სთ

1

CIP რეცხვის სისტემა 1

მინიპაკეტებში ჩამოსხმის დანადგარი 1

ფიჭის დამამზადებელი დანადგარი 1

ელექტროსასწორი (500 კგ) 1

სამუშაო ურიკა ბიდონებისთვის 1

სამუშაო ურიკა პალეტებისთვის 1

ქილების სტერილიზატორი (ახალი, პირველადი გამოყენების ქილების ჰაერით მყარი
ნაწილაკებისაგან გასუფთავება და ულტრაიისფერი დასხივებით მიკრობიოლოგიური
სტერილიზაცია)

1

სამრეწველო არმატურა  

მილები (მეტრი) 150

ონკანი 14

მუხლი 40

გადამყვანი 10

სწრაფჩამსხმელი 30

დიზელგენერატორი 40 კვტ 1

რეფრაქტომეტრი (შაქრები, წყლის შემცველობა) 1
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PH მეტრი + ელგამტარობის ელექტროდი 1

სპექტროფოტომეტრი (ოქსიმეთილფურფუროლის ანალიზისთვის) 1

ციფრული კოლორიმეტრი 1

მუფელის ღუმელი 1

მიკროსკოპი 1

ტრანსფორმატორი 400 კვტ 1

 

დანართი №2

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის დადგენილება №136 – ვებგვერდი, 19.03.2019წ.
 

საოფისე ავეჯი და ინვენტარი
რაოდენობა

 

კომპიუტერი (სტანდარტული პერსონალური მაგიდის კომპიუტერი − კომპლექტი: სისტემური
ბლოკი, უწყვეტი კვების წყარო, მონიტორი, კლავიატურა, მაუსი) 2

პრინტერი 1

კარადა 2

მაგიდა 2

სათათბირო მაგიდა 1

ტუმბო 3

სკამი 30

სავარძელი 2

პროექტორი 1

პროექტორის ეკრანი     1
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