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პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანოს აკრედიტაციის სფერო
შპს „ეტალონი“

ქ. თბილისი, ჩარგლის ქ. #73

0

პროდუქტი
1

დოკუმენტი, რომლის
შესაბამისობაზეც ტარდება სერტიფიკაცია

სერტიფიკაციის სქემა

3

4

გოსტ 27583-88 (ტ.პ.)
სანწდან 2.3.2.000-00 პ.6.1.15
გოსტ 27583-88 (ნ.ა.)
2. ჩაი
გოსტ 1938-90 (ტ.პ.)
სანწდან 2.3.2.000-00 პ. 6.6.10
გოსტ 1936-85 (ნ.ა.)
გოსტ 1939-90 (ტ.პ.)
სანწდან 2.3.2.000-00 პ. 6.6.10
გოსტ 1936-85 (ნ.ა.)

№3 *
№ 7**

2

1. კვერცხი
1.1

კვერცხი( 0408)

2.1

ჩაი შავი ბაიხის
დაფასოებული (0902)

2.2

ჩაი მწვანე ბაიხის
დაფასოებული (0902)

№3 *
№ 7**
№3 *
№ 7**

3 ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმი

3.1 ფქვილოვანი
საკონდიტრო
ნაწარმი: ნამცხვარი (1905)

4.1 თამბაქოს ნაწარმი: სიგარეტები
( 2401, 2402 )

გოსტ 24901-2014 (ტ.პ.)
სანწდან 2.3.2.000-00 პ. 6.5.5
გოსტ 5904-82 (ნ.ა.)
4. თამბაქო და მისი ნაწარმი
გოსტ 3935-2000 (ტ.პ.) (ნ.ა.)
გოსტ 30039-98 (ნ.ა.)

№3 *
№ 7**

№3 *
№ 7**

1

1

2
3
5. ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავების პროდუქტები და მათი კონსერვები

4

5.1 ხილის კონსერვები:
ჯემები ( 2007 )

გოსტ 7009-88 (ტ.პ.)
სანწდან 2.3.2.000-00 პ. 6.6.6
გოსტ 26313-84 (ნ.ა.)

№3 *
№ 7**

მურაბები ( 2007 )

გოსტ 7061-88 (ტ.პ.)
სანწდან 2.3.2.000-00 პ. 6.6.6
გოსტ 26313-84 (ნ.ა.)

№3 *
№ 7**

ხილისწა და კენკროვნების
წვენები ნატურალური
( 2009 )
ხილისწა და კენკროვნების
წვენები შაქრიანი
( 2009 )
ხილი და კენკრა გახეხილი
( 2009 )

გოსტ 656-79 (ტ.პ.)
სანწდან 2.3.2.000-00 პ. 6.6.5
გოსტ 26313-84 (ნ.ა.)
გოსტ 657-79 (ტ.პ.)
სანწდან 2.3.2.000-00 პ. 6.6.5
გოსტ 26313-84 (ნ.ა.)
გოსტ 22371-77 (ტ.პ.)
სანწდან 2.3.2.000-00 პ. 6.6.6
გოსტ 26313-84 (ნ.ა.)

№3 *
№ 7**

გოსტ 3343-89 (ტ.პ.)
სანწდან 2.3.2.000-00 პ. 6.6.5
გოსტ 26313-84 (ნ.ა.)

№3 *
№ 7**

3

4

№3 *
№ 7**
№3 *
№ 7**

5.2 ბოსტნეულის კონსერვები
ტომატის პროდუქტები
კონცენტრირებული
( 2002 )
1

2

ტომატის სოუსები

გოსტ17471-2013

(ტ.პ.)

№3 *
2

კონსერვირებული
( 2002 )

სანწდან 2.3.2.000-00 პ. 6.6.5
გოსტ 26313-84 (ნ.ა.)

№ 7**

ბოსტნეულის მარინადები
( 2002 )

გოსტ 1633-73 (ტ.პ.)
სანწდან 2.3.2.000-00 პ. 6.6.3
გოსტ 26313-84 (ნ.ა.)

№3 *
№ 7**

ტყემლის საწებელა
( 2003 )

რსტ 102-85 (ტ.პ.)
სანწდან 2.3.2.000-00 პ. 6.6.3
გოსტ 26313-84 (ნ.ა.)

№3 *
№ 7**

მწვანე ბარდა კონსერვირებული
( 2002 )

გოსტ 15842-90 (ტ.პ.)
სანწდან 2.3.2.000-00 პ. 6.6.3
გოსტ 26313-84 (ნ.ა.)

№3 *
№ 7**

ბოსტნეული დაჭრილი
ტომატის სოუსში
( 2002 )
აჯიკა ( 2001 )

1
6.1

2

ფქვილი ხორბლის

გოსტ 18611-2013 (ტ.პ.)
სანწდან 2.3.2.000-00 პ.6.6.3
გოსტ26313-84 (ნ.ა.)

№3 *
№ 7**

სსტ 28-99 (ტ.პ.)
სანწდან 2.3.2.000-00 პ.6.6.8
გოსტ 26313-84 (ნ.ა.)

№3 *
№ 7**

3

4

6. მარცვალგადამუშავების პროდუქტები, (ფქვილი)
გოსტ 26574-85 (ტ.პ.)

№ 3* № 376 (23.07.2015)
3

( 1101 )

სანწდან 2.3.2.000-00 პ.6.4.4
ხორბლის ფქვილის შესახებ ტექნიკური
რეგლამენტი. საქართველოს მთავრობის
დადგენილება № 376 23.07.2015
გოსტ 27668-88 (ნ.ა.)

№ 7** № 376 (23.07.2015)

7. სუსტალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელები, სასმელი და მინერალური წყლები
7.1 უალკოჰოლო
სასმელები
( 2202 )
ლუდი ( 2203 )

7.2 სასმელი წყალი
დაფასოებული

გოსტ 28188-2014 (t.p.)
სანწდან 2.3.2.000-00 პ.6.8.3
გოსტ 6687.0-86 (ნ.ა.)

№3 *
№ 7**

გოსტ 31711-2012 (ტ.პ.)
სანწდან 2.3.2.000-00 პ.6.8.4
გოსტ 12786-80 (ნ.ა.)

№3 *
№ 7**

-სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტი საქ. შრომის,
ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის
ბრძანება № 58 15.01.2014
-დაფასოებული ნატურალური მინერალური წყლისა და
წყაროს წყლის ტექნიკური რეგლამენტი. საქართველოს
მთავრობის დადგენილება № 719 26.12.2014
საქართველოს მთავრობის დადგენილება

№3 *

# 58 (15.01.2014)
# 719 (26.12.2014)
# 26 (03.01.2014)
№ 7**
# 58 (15.01.2014)
# 719 (26.12.2014)
# 26 (03.01.2014)

26 03.01.2014 ტექნიკური რეგლამენტი "წყლის სინჯის
აღების სანიტარული წესები"
7.3 წყლები

სსტ 53-2006 (ტ.პ.)

№3 *

# 719 (26.12.2014)
4

ნატურალური
მინერალური
ჩამოსხმული
( 2201 )

№ 7**
სსტ 50-2010 (ტ.პ.)
დაფასოებული ნატურალური მინერალური წყლისა და წყა- # 719 (26.12.2014)
როს წყლის ტექნიკური რეგლამენტი. საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 719 26.12.2014 გოსტ 23268.0-91 (ნ.ა.)

ტ.პ. - ტექნიკური პირობა.
ნ.ა. - ნიმუშის აღება
* - № 3 - პროდუქტის სერიული წარმოების სერტიფიკაციის სქემა ( სსტ 5.020:2008 - შესაბამისობის
შეფასება -პროდუქციის ნებაყოფლობითი სერტიფიკაციის ჩატარების წესი.)
** - № 7 -№ 3 - პროდუქტის პარტიის სერტიფიკაციის სქემა ( სსტ 5.020:2008 - შესაბამისობის
შეფასება -პროდუქციის ნებაყოფლობითი სერტიფიკაციის ჩატარების წესი.)
( პროდუქტის სერტიფიკაციის ჩატარების პროცედურა ხს-სო – 20790441- პ.2- 2017)

5

