
ახალქალაქის ყველის საწარმო ახალი საწარმოო ხაზით აღიჭურვა

ახალქალაქში ყველის წარმოება ერთ-ერთი განვითარებული დარგია. ადგილობრივი 
ყველის მწარმოებლები ამზადებენ სულგუნს, რომელიც დაუყოვნებლივ იყიდება, ლორს, 
რომელსაც დაძველებისთვის 2 თვე სჭირდება, ასევე - ქართულ ქარხნის ყველს და მისი 
დაძველების ვადა 4 თვეა. ლეგალურად რეგისტრირებული ყველის მწარმოებლები, 
რომლებსაც HACCP სტანდარტი აქვთ, იხდიან გადასახადებს და მათ აკონტროლებს 
სურსათის ეროვნული სააგენტო. თუმცა ამ ეტაპზე, ყველის შინ წარმოება არ არის 
აკრძალული. მსგავსი საწარმოები კონტროლს მიღმა არიან დარჩენილები და ხშირ 
შემთხვევაში ყველის დამზადებისას რძის ფხვნილს იყენებენ.  შესაბამისად, ყველს იაფად 
ყიდიან, რაც ბაზარზე არაჯანსაღ კონკურენციას ქმნის.

პროექტის შედეგად დასაქმდა: 4 ადგილობრივი
პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 119,036.70
ევროკავშირის დაფინანსება: 68,603.00 ლარი
თანადაფინანსება: 50,433.70 ლარი

კარენ სიმონიანი კი ახალქალაქში მდებარე ყველის საწარმოს დირექტორია და მისი 
მთავარი მიზანი ხარისხიანი ყველის წარმოებაა.  საწარმო რძეს ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის სოფლების ოკამისა და ოლავერდის მცირე და საშუალო ფერმერებისგან
აგროვებს. მაღალი წველადობის სეზონზე დღიურად შეგროვებული რძის მოცულობა 10 
ტონასაც კი აღწევს. საწარმოს, HACCP-ის ფლობის გარდა, ნედლი რძით წარმოების 
აღმნიშვნელი ორიგინალური ქართული ხარისხის ნიშნის „ქართული რძე“ პროდუქტზე 
დატანის უფლებაც მოპევებული აქვს. მაღალი ხარისხის პროდუქტის დამზადებას ბევრი 
შრომა და ფინანსები სჭირდება. ფინასური დახმარებისთვის კარენ სიმონიანი ბანკს 
მიმართავდა. ევროკავშირის მიერ ახალქალაქში გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის 
მოგება კი მეწარმისათვის ერთგვარი მაშველი რგოლი აღმოჩნდა. საწარმო, რომლის ყველიც 
თავისი გემოვნური თვისებებით გამოირჩევა, გაფართოვდა და 5 დამატებითი სამუშაო 
ადგილიც შექმნა.



“გრანტის სახით მიღებული თანხით აშენდა შენობა, სადაც ყველა პირობაა შექმნილი ყველის
დაძველებისა და შეფუთვისათვის. ასევე, მოეწყო თანამედროვე, ახალი საწარმოო ხაზი, 
რომელიც ქართული და ევროპული ყველის წარმოების საშუალებას გვაძლევს”, - ამბობს 
კარენ სიმონიანი  და მადლობას უხდის ევროკავშირს, LAG-ს და GIPA-ს რეგიონის 
განვითარებისაკენ მიმართული პროექტის დაფინანსებისათვის. 

პროექტის  ფარგლებში შეიძინეს სადისტრიბუციო 2 მანქანა და პასტერიზატორი. საწარმოში 
დამზადებული ყველი საქართველოს მასშტაბით იყიდება და თანდათან მუდმივ 
მომხმარებელთა რიცხვიც იზრდება, მომხმარებელი კი, წინა წლებთან შედარებით, 
გაცილებით ინფორმირებულია და საკვები პროდუქტის შერჩევისას, უპირატესობას 
შეფუთულ და ეტიკეტიან ნაწარმს ანიჭებს. მზარდი მოთხოვნის პირობებში, კარენ სიმონიანს
საწარმოს გაფართოება აქვს განზრახული, რაც ხელს შეუწყობს რეგიონის ეკონომიკურ 
წინსვლასა და ადგილობრივი მოსახლეობის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 
ადგოლობრივ მოსახლეობაზე კი მეწარმე ყოველთვის ზრუნავს და პანდემიის პერიოდში 
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს საწარმოში დამზადებული ყველი უსასყიდლოდ 
დაურიგა. სწორედ ასეთი მაგალითებით იქმნება საქართველოში პასუხისმგებლიანი ბიზნეს
სექტორი.

ინიციატივა დაფინანსებულია  ევროკავშირი საქართველოში სოფლის და  სოფლის 
მეურნეობის განვითარების ევროპის  სამეზობლო პროგრამის (ENPARD)-სოფლის 
განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში პროექტის ფარგლებში.

პროექტს ახორციელებს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, სოფლის 
მეურნეობის  განვითარების და  პროფესიული სწავლების  დეპარტამენტი (DRDVE/GIPA). 
პროექტის პარტნიორები არიან მერსი ქორფსი, ELVA საზოგადებრივი ჩართულობა და 
დასავლეთ კორკის განვითარების პარტნიორობა. 
 
ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში
ENPARD-ის  პროგრამის დახმარებით.  პროგრამა ხორციელდება  2013 წლიდან საერთო 
ბიუჯეტით 179,5 მილიონი ევრო. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი  საქართველოში სოფლად 
სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიოტიტეტი იყო სოფლის მეურნეობის 
განვითარების ხელშეწყობა, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად 
მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების გაზრდას. 
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებ-გვერდი: www.enpard.ge.


