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• ნატო ბენდელიანი - კოოპერატივი 
გვესოს ფერმა

• მერი მახარაძე - კოოპერატივი დისველი



სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების 
წარმატებული მაგალითები

• კოოპერატივი „გვესოს ფერმა“ - თხის რძის 
პროდუქტების წარმოება

• კოოპერატივი „დისველი“ - მსხვილფეხა 
საქონლის რძის პროდუქტების წარმოება



კოოპერატივი - გვესოს ფერმა -
გამოცდილება და წარმოებული პროდუქცია

კოოპერატივი დაარსების 
თარიღი

წევრთა
რაოდენობა

აქტივები პროდუქცია და 
შემოსავლები

საქონლის სადგომი-
250კვ.მ
საწარმო-180 კვ.მ

საკუთარი
ფერმიდან დღეში 
70-80 ლ.რძე.

გვესოს ფერმა 06.02.2018 წელი 5 წევრი
3-ქალბატონი

მიწის ნაკვეთები:1028
და 1966კვ.მ

2-მამაკაცი 250 სული წვრილფეხა 
საქონელი(თხა)

დღეში-10 
პრესილი(ნახევრა
დ მაგარი) 
კგ.ყველი.

მსხვილფეხა-25 სული. დღეში 4-5 
კგ.ნადუღი.

ღორი-40 სული



კოოპერატივი - გვესოს ფერმა -
კოოპერაციის სარგებელი

კოოპერატივი ეკონომიკის
მასშტაბები

წევრების 
ინტერესი

ფინანსებზე 
წვდომა

ხარისხი და 
სტანდაეტები

გვესოს ფერმა გასაღების 
ბაზარი: 
თბილისი,ბათუმი
ქუთაისი,ადგილო
ბრივი ბაზარი.
ნიშური ყველისა 
და აგრ. 
მაღაზიები. 
რესტორნები.ფიზ.
პირები.ონლაინ 
მაღაზია.

1.დაინტერესებუ
ლი 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის
დასაქმება.
2. დამატებითი 
შემოსავლები
კოოპერატივის 
წევრებს 
მომსახურებიდან.

ინვენტარი 
სახელმწიფოს 
დახმარებით.
გრანტი 
ფერმერთა 
ასოციაციიდან.
გრანტი ENPARD
კერძოდ CAE

დანერგილი 
HACCP -
ჩანაწერებმა 
სამუშაო პროცესი 
და მიკვლევადობა 
გაადვილა,             
ხარისხზე და 
გაყიდვებზე 
დადებითი 
გავლენა

გამოფენა 
გაყიდვები.

3.სასწავლო-
საჩვენებელი
ბაზის მოწყობა.



კოოპერატივი - გვესოს ფერმა -
საჭიროებები და გამოწვევები

კოოპერატივი საჭიროება გამოწვევა ახალი შესაძლებლობები

გვესოს ფერმა 1.ცოდნიერების 
ამაღლება.
2.ახალი სახეობის 
ყველის 
წარმოებისთვის 
ინფრასტრუქტურის 
მოწყობა; 

1.სახნავ-საძოვრების 
პროგრამაში  ჩართვა.
2. წყლის და 
ელ.ენერგიის 
საკითხის მოგვარება
3.ლაბორატორიულ 
შემოწმებაზე 
ხელმისაწვდომობის 
სიმწირე.

1.ახლი,განსხვავებულ
ი ყველის წარმოება 
(ნადუღის,მდნარი 
ყველი

3.ვეტერინარული 
მომსახურეობა

4.მაცივარ ოთახის 
გამართვა.

4.ბრენდირება,ეტიკეტ
ირება.

5.ბიო მიმართულბა

6.პროდუქციულობის 
ზრდა.



გვესოს ფერმოს პროდუქცია



ახალი პროდუქცია ბაზარზე





ჩვენი საწარმო



ჩვენი ფერმა



ჩვენი პროდუქტები გამოფენაზე



ჩვენი პროდუქტები



კოოპერატივი
დაარსების 
თარიღი

წევრების 
რაოდენობა აქტივები პროდუქცია და შემოსავალი

დისველი

2017
6 (მათ 

შორის ქალი 
- 6, კაცი - 0)  

იმერული 
ყველის 

და 
სულგუნი
ს საწარმო 

- 130 კგ 
იმერული, 

60 კგ 
სულგუნი

200-210 მეწველი ფურიდან მიიღება 1000-1300 
ლიტრი რძე. მისი გადამუშავებით მიღებულ 

იმერულ ყველს და სულგუნს აბარებენ 
ძირითადად თბილისის მარკეტებში. 

კოოპერატივი მუშაობს ნულოვან მოგებაზე, 
რადგან შემოსავლები ხარჯების გარდა ხმარდება 

თვითგანვითარებას

კოოპერატივი - დისველი -
გამოცდილება და წარმოებული პროდუქცია



კოოპერატივი - დისველი-
კოოპერაციის სარგებელი

ეკონომიკის 
მაშტაბი წევრების ინტერესი

ფინანსებზე 
წვდომობა ხარისხი და სტანდარტები

გასაღების 
ბაზარი: 
თბილისის უბნის 
მარკეტები, მცირე 
საწარმოები, 
აგრარული 
ბაზრები

საწარმოს გაფართოება, 
პროდუქტის ბრენდირება, 
ბუღალტრული 
პროგრამების შესწავლა, 
დანადგარების 
მოდერნიზება

კოოპერატივის 
შექმნა 
დააფინანსა 
საერთაშორისო 
ორგანიზაცია 
DANIDA-მ.
ამჟამად საწარმო 
ნულოვან 
მოგებაზე 
მუშაობს რადგან 
შემოსავალი 
ხარჯების გარდა 
ხმარდება 
თვითგანითარებ
ას

საწარმოში დანერგილია 
HACCP -ის სისტემა. ამან 
გაადვილა პროცესების 
მიკვლევადობა,
გაყიდვებზე დადებითი 
ზეგავლენა,
ხარისხზე დადებითი 
ზეგავლენა. ასევე
აღსანიშნავია, რომ 
ქართული რძის ნიშანი 
მიღებული აქვს მერსი 
კორპის დახმარებით 



კოოპერატივი - დისველი-
საჭიროებები და გამოწვევები

საჭიროება გამოწვევა ახალი შესაძლებლობები

1.ბრენდირება; 
2.ბუღალტრული აღრიცხვის 
დახვეწა;                          
3.ახალი სახეობის ყველის 
წარმოებისთვის 
ინფრასტრუქტურის 
მოწყობა;                                   
4.კანონის ძალაში შესვლა -
ნატურალური რძის 
კონტროლისა და 
ფალსიფიცირებულისაგან
განსხვავების შესახებ; ასევე 
კანონით გადასახადების 
მკაფიოდ განსაზღვრა

მხოლოდ ნულოვან მოგებაზე 
მუშაობა; 

ლაბორატორიულ 
შემოწმებაზე 

ხელმისაწვდომობის სიმწირე

დაძველებული ყველის 
ნაირსახეობების წარმოება, 
უცხოური ყველის 
ნაირსახეობების დანერგვა და 
წარმოება, საერთაშორისო 
ბაზარზე გასვლა



ჩვენი პროდუქტები



ჩვენი საწარმო



მადლობა 
ყურადღებისთვის 

კითხვები და პასუხები
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