სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის „სასურსათო პროდუქტები“ ტკ 3
წევრების სია
№

წევრი ორგანიზაციები

სახელი, გვარი, თანამდებობა

1

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო

ქეთევან ლაფერაშვილი - სოფლის მეურნეობის და სურსათის
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

2

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო

ზაალ მერაბიშვილი - სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ
დაავადებათა დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

3

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტრო

მაია ჯავახიშვილი - გარემოსდაცვითი პოლიტიკის
სამმართველოს მთავარი სპევიალისტი

4

აკრედიტაციის ერთიანი
ეროვნული ორგანო აკრედიტაციის ცენტრი

5

სსიპ-შემოსავლების სამსახური

6

სურსათის ეროვნული სააგენტო

7

სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული
ბიურო

8

ღვინის ეროვნული სააგენტო

9
10

სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
„აიდიეს ბორჯომი საქართველო“ შპს
„აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანის“
საქართველოს ფილიალი

მადონა ჯორბენაძე - აკრედიტაციის, ზედამხედველობისა და
საინსპექციო კონტროლის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
ნესტან მგელაძე - აკრედიტაციის, ზედამხედველობისა და
საინსპექციო კონტროლის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
გოჩა გელაშვილი - საბაჟო დეპარტამენტის სანიტარიული,
ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული კონტროლის
სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი
თენგიზ კალანდაძე - უფროსის მოადგილე
მაია გონაშვილი - ქიმიურ-ნარკოლოგიური ექსპერტიზის კვების
პროდუქტების, თამბაქოს ნაწარმის, ალკოჰოლიანი და
უალკოჰოლო სასმელების ექსპერტიზის სამმართველოს
უფროსი
ლევან მეხუზლა - სტრატეგიული განვითარებისა და ანალიზის
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ვიქტორია კაზიევა - მეტროლოგიის ინსტიტუტის ხარისხის
მართვის მენეჯერი
თეიმურაზ კოროშინაძე - აიდიეს ბორჯომი საქართველოს
მთავარი ჰიდროლოგი

11

შპს „კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია“

ნანა ლაცაბიძე - ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

12

შპს „საირმე მინერალ ვოთერს“

ვახტანგ კოპალეიშვილი - დირექტორი

შპს „აქვა გეო“

გიორგი ჯირკვალიძე - ხარისხის კონტროლის სამსახურის
უფროსი

14

შპს „სუფთა წყალი“

სოლომონ აბრამიშვილი - ტექნიკური დირექტორი

15

არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

ნათელა მუზაშვილი - სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და
თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილების მთავარი
მეცნიერ თანამშრომელი

16

სს „წყალი მარგებელი“

17

შპს „ვიმ-ბილ-დან
საქართველო“

18

შპს „სანტე ჯი-ემ-თი პროდუქტები“

19

შპს „ბარამბო“

20

შპს „მითანა“

21

სს „ნიკორა“

13

ნინო ტუღუში - ხარისხის მენეჯერი
დავით ებანოიძე - ექსპორტის მენეჯერი
მაკა გუგუჩია - ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი
ირმა ანთია - მიკრობიოლოგი
ელეონორა ჭითანავა - ლაბორატორიის უფროსი
მერი ქარუმიძე - კონსულტანტი
თამარ კაკაშვილი - ტექნოლოგი
თამარ ბანძავა - ხარისხის კონტროლის
სპეციალისტი
მამუკა მელაძე - სერტიფიკაციის მენეჯერი

22
23

სს „იბერია რეფრეშმენტსი“
სს „ლომისი“

24

შპს „ყაზბეგი 1881“

25

სს „ქართული ლუდის კომპანია“

26

შპს „გსქ კულა“

ეკა გიგაური - HACCP ლიდერი, ხელმძღვანელობის
რწმუნებული

27

შპს „კამპა“

ალექსანდრე ბუაძე - ფინანსური ანგარიშგების მენეჯერი

28

საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის
ცენტრი

კაიშაური გულნაზი - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

29

მომხმარებელთა ფედერაცია

მადონა კოიძე - თავმჯდომარე

30

„შპს „ისო კონსალტინგ“

31
32
33
34

35

შპს „ეტალონი“
სერტიფიკაციის ორგანო
კავშირი ასოციაცია „გამა“
სერტიფიკაციის ორგანო
შპს „ექსპერტიზა +“
საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
შპს „მომავალი საუკუნე“
საგამოცდო ლაბორატორია

ნინო (ნია) სეფაშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი
მარინა ჭიღლაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის უფროსი
ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილი - კორპორაციულ საქმეთა
დირექტორი
ლამარა ნუცუბიძე - ცენტრალური ლაბორატორიის უფროსი
ნათია ბილანიშვილი - ხარისხის კონტროლის სამსახურის
უფროსი

ივანე დიდბერიძე - ისო 22 000-ის წამყვანი აუდიტორი
მენეჯმენტის სისტემებში
თემურ ფილიშვილი - საგამოცდო ლაბორატორიის
ხელმძღვანელი
ტარიელ ადამია - სერტიფიკაციის ორგანოს ხელმძღვანელის
მოადგილე
ლია ლაბაძე - დირექტორის მოადგილე
ნუგზარ ბაღათურია - ინსტიტუტის დირექტორი
ნანა ბეგიაშვილი - ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს
თავმჯდომარე
ანზორ ფალავანდიშვილი - დირექტორი

