№

1

2

3

რეგიონი

სურსათის
დასახელება

ნიმუშის/ სინჯის
აღების მიზანი
და თარიღი

ნიმუშის
აღების
ადგილი

სურსათის
მწარმოებელი

დარღვევა

ქვემო
ქართლი

სულგუნი დამზადების
თარიღი:
14/07/2021წ.
ვარგისიანობის
ვადა - 15 დღე

აქტი №
2AD6914382177
15/07/2021წ

ფ/პ - ბოლნისი,
სოფ. რატევანი

ი.მ - ბოლნისი,
რატევანი

კი

ქვემო
ქართლი

სულგუნი დამზადების
თარიღი:
13/07/2021წ.
ვარგისიანობის
ვადა - 7 დღე

აქტი №
2AD6717244077
13/07/2021წ

ი.მ - ბოლნისი.
რატევანი

ი.მ - ბოლნისი.
რატევანი

კი

შპს წიფორა სამცხე ახალციხე
სოფ. ურაველი
ს/კ 424066003

კი

იმერეთი

ყველი
ქარხნული დამზადების
აქტი №
თარიღი:
2AD681602494D
02/06/2021წ.
14/07/2021წ
ვარგისიანობის
ვადა 31/07/2021წ

შპს ორი
ნაბიჯი
(სასურსათო
მაღაზია,
მარკეტი)
ს/კ 204571668
ქუთაისი,
ნიკეას ქ. მე-2
ჩიხი N20

4

5

6

7

ქვემო
ქართლი

აჭარა

ქვემო
ქართლი

ქვემო
ქართლი

ქალთა
სასოფლო
ყველი
სამეურნეო
„იმერული“ კოოპერატივი
დამზადების
აქტი №
„დისველი“ ს/კ
თარიღი:
2AD67182292477
425359444, მის:
13/07/2021წ.
ვარგისიანობის
ბოლნისის რვადა - 14 დღე
ნი, სოფ.
დისველი
კარაქი
უმაღლესი
ხარისხის,
ცხიმის
აქტი №
მასური წილი
2AD3F11543243
82 %- დამზ.
04/06/2021წ
თარიღი
25/11/2020
ვარგისიანობის
ვადა 12 თვე

ხაჭო 9% დამზ. თარიღი
17/05/2021
ვარგისიანობის
ვადა
29.05.2021

აქტი №
2AD3112405877
28/05/2021წ

არაჟანი
რანინა 20%იანი, დამზ.
აქტი №
თარიღი
2AD5C1421560F
16/05/2021
28/05/2021წ
ვარგისიანობის
ვადა
30.05.2021

რკ ქალთა
სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივი
დისველი
ს/კ425359444

შპს აისბერგი-9
(სასურსათო
მაღაზია) დისტრიბუტორი
"ბილიონი",
შპს "დავითი", ქ.
ს/კ 445384682 ქ.
ბათუმი,
ბათუმი,
ტაბიძის ქ. N 56,
მელიქიშვილის
ქ. N 83

კი

კი

მადაგონი 2
(სასურსათო
მაღაზია,
მარკეტი) ს/კ
416294557 ქ.
რუსთავი,
შარტავას
გამზირი, №3

შპს.
რესპუბლიკა
ს/კ406205592
(ნედლი რძის
თერმული
გადამუშავება)
თბილისი
ორხევი,
ახვლედიანის ქ.
#26ა

კი

მადაგონი 2
(სასურსათო
მაღაზია,
მარკეტი) ს/კ
416294557 ქ.
რუსთავი,
შარტავას
გამზირი, №3

შპს.
რესპუბლიკა
ს/კ406205592
(ნედლი რძის
თერმული
გადამუშავება)
თბილისი
ორხევი,
ახვლედიანის ქ.
#26ა

კი

8

ბებოს მაწონიდამზ. თარიღი
აქტი №
თბილისი
05/06/2021
2AD441426510E
ვარგისიანობის
08/06/2021წ
ვადა 9 დღე

სს ნიკორა
ტრეიდი
(სასურსათო
მაღაზია,
მარკეტი)
ს/კ 206255808
ვაჟა-ფშაველას
VI კვ N96 კორპ.
მ/ტ

შპს ,,ფუდ ლაინ
+“, ს/კ 400255870
თბილისი,ნაძალა
დევის რაიონი,
ქსნის ქუჩა №35.

კი

