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1.0 კვლევის მიზანი 
კვლევა ჩატარდა პროექტის „ელექტრონული ნარჩენების მართვის შესაძლებლობების 

განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში და მიზნად ისახავდა ქვეყნის 

მასშტაბით  ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების (ნეემ) შემგროვებლების 

შესახებ მონაცემების შეგროვებას და მათი შესაძლებლობების შეფასებას. ასეთი ობიექტების 

უდიდესი ნაწილი არაფორმალურ სექტორს განეკუთვნება და მათ შესახებ  სახელმწიფო 

ინსტიტუტებს მწირი ინფორმაცია აქვთ.  ასევე ნაკლებია ინფორმაცია ასეთ ობიექტთა 

გეოგრაფიული და რეგიონების მიხედვით განაწილების შესახებ. 

ნეემ-ის შემგროვებლების შესახებ მონაცემები მნიშვნელოვანი  ინფორმაცა შეიძლება იყოს 

მწარმოებელთა გაფართოებული ვალდებულების (მგვ) სისტემის დანერგვისას, რადგან ნეემ-ის 

არაფორმალურ შემგროვებელთა ქსელის გამოყენების შემთხვევაში ჩნდება იმის 

შესაძლებლობა, რომ მგვ-ს სისტემის ის რგოლი, რომელიც ნეემ-ის შეგროვებას გულისხმობს, 

მაღალი ეფექტიანობით აეწყოს და იმუშაოს უკვე ჩამოყალიბებული შემგროვებლების 

არაფორმალური ქსელის უტილიზაციით. გარდა პრაქტიკული მხარისა, ამ ქსელის გამოყენება 

შესაძლოა ფინანსურადაც ოპტიმალური გამოსავალი იყოს, თუმცა ამ საკითხს დამატებითი 

შესწავლა სჭირდება. ნეემ-ის შემგროვებლების შესახებ მონაცემები ასევე აუცილებელია 

კანონმდებლობის აღსრულებისა და კონტროლისთვის. 

კვლევა ამავდროულად მიზნად ისახავდა ნეემ-ის შემგროვებელ-დამამუშავებელ ობიექტთა 

ტექნიკური შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მოგროვებას. ტექნიკური საშუალებების 

სიმწირის ან არარსებობის გამო, შემგროვებლები, ძირითადად, დამხმარე მანქანა-

დანადგარების და ხელსაწყოების გარეშე მუშაობენ, რაც  ზრდის მათი ჯანმრთელობის 

დაზიანების რისკებს.  ამასთან,  ობიექტზე მომუშავე პერსონალს ხშირად  აქვს შეხება  

სახიფათო ნივთიერებებთან. ამგვარი საწარმოო გარემოსა და სამუშაო პროცესის საფრთხის 

შემცველი ფაქტორების ზემოქმედებით იზრდება მომუშავე პერსონალის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის დაზიანების რისკები. ხშირად ამ რისკის შესახებ მათ ან არ აქვთ ინფორმაცია, 

ან ეს ინფორმაცია არასაკმარისია. მათი საქმიანობით გამოწვეული გარემოსთვის მიყენებული 

ზიანის შესახებ მათ ხელთ არსებული ინფორმაცია კიდევ უფრო მწირია. აქედან გამომდინარე, 

კვლევა ობიექტების აღიცხვის გარდა, შეეცადა დაედგინა მათი სამუშაო პირობები და 

საჭირობები.   

კვლევის შედეგების საფუძველზე მოხდება ნეემ-ის შემგროვებელ-დამამუშავებელ 

ობიექტებისათვის ტრენინგების პროგრამის შემუშავება. პროექტის ფინანსური 

შესაძლებლობებიდან გამომდინარე შესაძლებელი იქნება  ობიექტთა მხოლოდ გარკვეული 

ნაწილის მოცვა. თუმცა, მომავალში მგვ ორგანიზაციებს სურვილის შემთხვევაში შეეძლებათ 

ტრენინგის მოდულის და მასალების გამოყენება/გავრცელება.  

წინამდებარე დოკუმენტი შედგება 5 თავისგან. მე-2 თავში დეტალურად არის აღწერილი ის 

მეთოდები და მიდგომები, რომელიც გამოყენებული იქნა კვლევის პროცესში. მე-3 თავში 

განხილულია საბაზისო მდგომარეობა ნეემ-ის კუთხით. კერძოდ, მოყვანილია მონაცემები 

საქართველოში წარმოქმნილი ნეემ-ის  შესახებ და წარმოდგენილია ინფორმაცია ნეემ-ის 

საკანონმდებლო რეგულირების შესახებ. მე-4 თავში აღწერილია ნეემ-ის შემგროვებელ-
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დამამუშავებელ ობიექტთა გამოკითხვის შედეგები. მე-5 თავი კი თავს უყრის კვლევის მთავარ 

მიგნებებს და განსაზღვრავს იმ ღონისძიებებს, რომელიც საჭიროა ამ ობიექტთა 

შესაძლებლობების განსავითარებლად. 
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2.0  მეთოდოლოგია 
 

კვლევის პროცესი ოთხ ეტაპად დაიყო.  

პირველ ეტაპზე საერთაშორისო ექსპერტების მხარდაჭერით დადგინდა საკვლევი საკითხების 

ნუსხა. გადაწყდა, რომ კვლევის დროს ყურადღება გამახვილდებოდა: 

- წარმოების პროცესზე - იმის დასადგენად, თუ რა ტიპის ნარჩენებზე მუშაობს 

ძირითადად ეს სექტორი, რა ტექნიკური შესაძლებლობები გააჩნია მას და რა 

ოდენობით ხდება ნარჩენების შეგროვება. 

- ნარჩენების დამუშავების პროცესზე (კერძოდ კი მასთან დაკავშირებულ 

გარემოსდაცვით, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების საკითხებზე) - იმის 

გამოსავლენად, თუ რამდენად ინფორმირებულია ამ სექტორში მომუშავე პერსონალი 

რისკების შესახებ და ამ რისკების მინიმიზაციის და პრევენციის რა გამოცდილება აქვთ. 

- კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე - იმის დასადგენად, თუ რამდენად 

ინფორმირებულია აღნიშნული სექტორი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესახებ და 

საიდან იღებს ინფორმაციას ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებულ 

კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ. 

ასევე, მოხდა ნარჩენების შემგროვებელ-დამამუშავებელი ობიექტების გამოვლენის გზების 

განსაზღვრა. კვლევის მიზნებისათვის საწარმოების შერჩევა მოხდა შემდეგი მეთოდებით:  

ინფორმაცია მოძიებულ იქნა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის და 

საწარმოთა რეესტრის მონაცემებზე დაყრდნობით, ასევე, მუნიციპალიტეტებიდან 

ინფორმაციის მოგროვებით და რეგიონებში ადგილობრივი მოსახლეობაში ინფორმაციის 

მოძიებით. 

მეორე ეტაპზე მოხდა დეტალური კითხვარის შემუშავება ნარჩენების დამამუშავებელი 

ობიექტების ნარჩენების მართვის პრაქტიკისა და გამოცდილების საკვლევად. კერძოდ, 

კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე GEO-მ განსაზღვრა მთავარი კითხვების ნუსხა, რომლის 

საფუძველზეც მოხდა კითხვების შემდგომი დამუშავება, ჩაშლა, რიგითობის განსაზღვრა და 

კითხვარის ფორმის მიცემა (იხ. დანართი 3). აღნიშნული კითხვარი შემუშავდა ორგანიზაცია 

ACT-ის დახმარებით, რომელიც საქართველოში ერთ-ერთი გამოცდილი საზოგადოებრივი 

კვლევითი ორგანიზაციაა.  

კითხვართან ერთად, GEO-მ ასევე შეიმუშავა სპეციალური დაკვირვების ფურცელი 

ინტევიუერებისათვის (იხ. დანართის 3-ის ბოლო სექცია), რათა ინტერვიუს პროცესში, ACT-ის 

თანამშრომლებს შეძლებოდათ რესპოდენტისგან დამოუკიდებლად შეეფასებინათ ობიექტის 

ტერიტორიაზე არსებული სიტუაცია და გამოევლინათ დამატებითი პოტენციური რისკები.   

ACT-ისთან კოინსულტაციით გადაწყდა, რომ გამოყენებულ იქნებოდა პირისპირი ინტერვიუ 

რესპოდენტთან. კერძოდ, კი  მონაცმეთა ელექტრონული შეგროვების (CAPI) ტექნიკით 

ინტევიუირების მეთოდი.  
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გარდა ამისა, მომზადდა ბროშურა  ნარჩენების შემგროვებელ-დამამუშავებელი ობიექტების 

ინფორმირების მიზნით ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული მათთვის საინტერესო 

საკანონმდებლო ვალდებულებების შესახებ1 (იხ. დანართი 2) და ვიდეო-რგოლი ასეთი 

ობიექტების ნარჩენების მართვის ელექტრონულ ბაზაში რეგისტრირების ვალებულების 

შესახებ.  ვიდეო რგოლი2 გავრცელდა სოციალური მედიის საშუალებით და ასევე, განთავსდა 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონული ოფისების ეკრანებზე.  

რგოლების განთავსება მიზნად ისახავდა სამიზნე ჯგუფის ინფორმირებას გამოკითხვის 

ჩატარებამდე. 

კვლევის ინსტრუმენტის პილოტაჟი ჩატარდა საველე სამუშაოების დაწყებამდე, კახეთსა (2) და 

იმერეთში (3). პილოტაჟმა დაადასტურა, რომ კვლევის ინსტრუმენტში ცვლილებების შეტანის 

საჭირობა არ იყო და შესაძლებელი იყო კვლევის შერჩეული მეთოდით განხორციელება.   

აღსანიშნავია, რომ საველე სამუშაოების დაწყებამდე 25 ინტერვიუერს ჩაუტარდა  კვლევასთან 

დაკავშირებული ტრენინგი. ტრენინგი ტექნიკურ ნაწილთან ერთად, მოიცავდა ასევე 

თეორიულ ნაწილს, რომელიც ეხებოდა ნარჩენების მართვის საკითხებს და ქვეყანაში ამ 

მიმართულებით არსებულ ტენდენციებს. ტრენინგის მონაწილეებმა ასევე მიიღეს 

ინსტრუქცია, თუ როგორ უნდა ეხელმძღვანელათ ინტევიუერის საინფორმაციო ფურცლით და 

როგორ შეევსოთ იგი. 

ამასთან ერთად, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცხელი ხაზის 

თანამშრობლებისათვის ჩატარდა მოკლე საინფორმაციო შეხვედრა დაგეგმილი კვლევის 

შესახებ და მიეწოდათ დაწვრილებითი ინფორმაცია კვლევის მიზნების და ამოცანების შესახებ. 

ამგვარი ღონისძიების აუცილებლობა გამომდინარეობდა იქედან, რომ გამოკითხვის 

პერიოდში, რომელიც 2 კვირის მანძილზე გაგრძელდებოდა, მოსახლეობას შესაძლოა მიემართა 

ცხელი ხაზის თანმშრომლებისათვის კითხვით კვლევის ლეგიტიმურობის ან მისი მიზნების 

შესახებ. გარდა ამისა, საინფორმაციო ბროშურაში სამინისტროს ცხელი ხაზი მითითებული 

იყო, როგორც დამატებითი ინფორმაციის მისაღები საკონტაქტო ნომერი. შესაბამისად, 

აუცილებლად ჩაითვალა ცხელი ხაზის თანამშრომელთა წინასწარი ინფორმირება პროექტისა 

და მისი მიზნების, ასევე კონკრეტულად აღნიშნული კვლევის ამოცანების შესახებ. 

მესამე ეტაპზე ACT-ის უშუალო დახმარებით განხორციელდა ელექტრონული ნარჩენების 

შემგროვებელ-დამამუშავებელი ობიექტების კვლევა ქვეყნის მასშტაბით. ეს კვლევა მოიცავდა 

ფორმალურ და არაფორმალურ დონეზე მომუშავე ნარჩენების დამამუშავებელ ობიექტებს. 

კვლევა ჩატარდა 2019 წლის ნოემბერში და მოიცვა 303 ობიექტი. თითოეული ინტერვიუს 

ხანგრძლივობა შეადგენდა 20-25 წუთს. ინტერვიუს მონაწილეებს გადაეცათ პროექტის მიერ 

მათთვის მომზადებული ბროშურები. ინტერვიუერებმა მათ ასევე აჩვენეს ზემოაღნიშნული 

ვიდეო რგოლი ნარჩენების შემგროვებელ-დამამუშავებელი ობიექტების რეგისტრაციის 

ვალდებულების შესახებ. 

 
1 ბროშურაში სხვა საკითხებთან ერთად, ყურადღება გამახვილებულია ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების და 

დამუშავების საქმიანობის ნარჩენების მართვის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის აუცილებლობაზე.  
2 იხ. ვიდეო რგოლი შემდეგ ლინკზე https://www.youtube.com/watch?v=XugtBaxKHOw&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=XugtBaxKHOw&feature=youtu.be
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პირისპირი ინტერვიუს მეთოდის გარდა, კვლევითი კომპანია  ACT-ის წარმომადგენლები 

ატარებდნენ ობიექტის ტერიტორიის დათვალიერებას და აღწერას სპეციალური დაკვირვების 

ფურცლის მეშვეობით რესპონდენტისგან დამოუკიდებლად, ნარჩენების შემგროვებელ-

დამამუშავებელ ობიექტზე არსებული მდგომარეობის შესაფასებლად. თუმცა, აღსანიშნავია, 

რომ ეს იყო ინტერვიუერების მიერ ვიზუალურ მდგომარეობაზე ერთჯერადი დაკვირვებით 

გაკეთებული შეფასება და მიზნად ისახავდა პერსონალის მიერ გაცემული ზოგიერთი 

ინფორმაციის ადგილზევე გადამოწმება. 

მეოთხე ეტაპზე მოხდა ინტევიუებით მოგროვილი ინფორმაციის აგრეგირება და ანალიზი 

სპეციალური სტატისტიკური პაკეტის SPSS 23.0-ის მეშვეობით ACT-ის მიერ. დამუშავებული 

მასალა ანგარიშის სახით წარედგინა GEO-ს, რომელმაც ინფორმაციის შემდგომი ანალიზი 

განახორციელა.  
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3.0 საბაზისო მდგომარეობა 
 

3.1. საქართველოში წარმოქმნილი ნეემ-ი  

როგორც GEO-ს მიერ ჩატარებული კველვა „საქართველოში ნარჩენი ელექტრო და 

ელექტრონული მოწყობილობების (ელ-ნარჩენები) არსებული და მომავალში მოსალოდნელი 

ნაკადები“(2016) მიუთითებს, 2016 წლის მონაცემებით შერჩეული კატეგორიების ელექტრო და 

ელექტრონული მოწყობილობების ბაზარი საქართველოში ყოველწლიურად  6.7%-ით 

იზრდება. 2016 წელს მისი ოდენობა 4.6 ათას ტონით განისაზღვრა. როგორც კვლევა 

განმარტავს, ბაზრის ზრდის სწრაფი ტემპი განპირობებულია ორი ძირითადი ფაქტორით: (i) 

ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების (ეემ) გამოყენების შედარებით დაბალი 

მაჩვენებლით, რაც შემოსავლების ზრდის პარალელურად, ამ საქონელზე მზარდ მოთხოვნას 

განაპირობებს და (ii) იმპორტირებული საქონლის ნაწილის შედარებით მოკლე დროში 

ჩანაცვლების აუცილებლობით, რის საჭიროებაც პროდუქციის ნაწილის დაბალი ხარიხის გამო 

დგება.  

ელექტრო და ელექტრონულ მოწყობილობების ბაზარი კონცენტრირებულია დედაქალაქსა და 

მსხვილ რეგიონულ ცენტრებში, როგორიცაა ქუთაისი და ბათუმი. თბილისი ელექტრო და 

ელექტრონულ მოწყობილობების ბაზრის ლიდერია. მასზე მოდის გაყიდვების 48%-ი. მას 

მოსდევს აჭარის ა/რ და იმერეთი შესაბამისად 13 და 11%-ით. სოფლებში ბაზარი თითქმის არ 

არსებობს. სოფლის მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს არ აქვს ისეთი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, 

როგორიცაა ელექტროქურა, ჭურჭლის სარეცხი მანქანა, სარეცხი მანქანა და კონდიციონერი.  

2016 წელს ჩატარებული ზემოხსენებული კვლევის გათვლებით, შესწავლილი 9 კატეგორიის 

ელექტრონული ნარჩენების მიხედვით 2017 წელს ელ-ნარჩენების რაოდენობა 15.7 ათას ტონას 

აღწევდა, რაც ერთ სულ მოსახლეზე 7.8 კგ ელ-ნარჩენის წარმოქმნას გულისხმობს. მართალია, 

ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ევროკავშირის ქვეყნებში ელ-ნარჩენების 

მაჩვენებელს ყველა კატეგორიის მიხედვით (18.7 კგ-ს მოსახლეზე), მაგრამ ამ კატეგორიის 

ნარჩენების ზრდის ტემპის და იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ნარჩენების მართვა ქვეყანაში 

ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზეა,  ეს მაჩენებელი თავის დაწყნარების უფლებას არ გვაძლევს. 

პირიქით, მიუთითებს რომ ამ ნარჩენების მართვის დარეგულირება გადაუდებელ ამოცანას 

წარმოადგენს ქვეყნისთვის.  

საყურადღებო ფაქტორია ისიც, რომ საქართველოში ნარჩენების სეპარაციის არარსებობის 

მიუხედავად, ნაგავსაყრელებზე ელ-ნარჩენების რაოდენობა საკმაოდ მცირეა. სხვადასხვა 

შეფასებებით რეგიონების მიხედვით ელ-ნარჩენების წილი მუნიციპალურ ნარჩენებში 

მერყეობს 0.1% და 0.8% შორის. კვლევამ აჩვენა, რომ მოსახლების საკმაოდ დიდი ნაწილი (70%) 

ელექტრო ნარჩენის  (მაგ. მაცივარი, გაზქურა, სარეცხი მანქანა)  ნარჩენს ოჯახში საშუალოდ 1-

5 წლის მანძილზე ინახავს. ხმარებიდან ამოღებული საოჯახო ტექნიკის მოშორების ყველაზე 

გავრცელებული გზა კი  ჯართის შემგროვებლებისათვის მათი გადაცემაა, რომლებიც 

კარდაკარ აგროვებენ ასეთი ტიპის ნარჩენებს. ნარჩენების შემგროვებლებისათვის ამგვარი 

ნარჩენი არის რკინის და ფერადი ლითონების ჯართის წყარო.  
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ისეთ პროდუქტებს, როგორიცაა მობილური ტელეფონები, კომპიუტერები და 

ტელევიზორები, ოჯახები ძირითადად სახლში ინახავენ, რადგან მათ მსხვილ საოჯახო 

ტექნიკასთან შედარებით, ნაკლები სივრცე სჭირდებათ. მათი შეგროვება კარდაკარის 

მეთოდით არაფორმალური შემგროვებლების მიერ პრაქტიკულად არ ხდება.  

3.2 ნეემ-ის მართვის რეგულერების ჩარჩო  

3.2.1.  კანონმდებლობა 

2020 წლის იანვრის მდგომარებით საკნონმდებლო ნორმები, რომლებიც სრულფასოვნად 

დაარეგულირებდა ელქტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მართვას, შემუშავების 

პროცესშია. ამჟამად ძალაში მყოფი კანონმდებლობა, რომელიც ნაწილობრივ არეგულირებს 

ეემ-ის ნარჩენებს, არის 2015 წელს მიღებული ნარჩენების მართვის კოდექსი, რომელიც  ეემ-ის 

ნარჩენების მართვის მხოლოდ ჩარჩოს და წანამძღვრებს ქმნის. კერძოდ, კოდექსი ეემ-ის 

ნარჩენებს  სპეციფიკურ ნარჩენად განიხილავს. კანონის განმარტებით სპეციფიკურია ნარჩენი, 

თუ  კი ის წარმოიქმნება პროდუქტისაგან, რომელიც თავისი მახასიათებლებისა და ფართო 

გავრცელების გამო ნარჩენად გადაქცევის შემდეგ სპეციფიკურ მოვლას საჭიროებს. ასეთი 

ნარჩენი, კოდექსის თანახმად ექვემდებარება მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების 

(მგვ) სისტემის3 მეშვეობით მართვას. კოდექსის მიღებით ქვეყანამ აიღო ვალდებულება 

შეიმუშავოს და დანერგოს მგვ სისტემა და ნეემ-ის მართვა ამ სისტემას დაუქვემდებაროს.   

საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსით მგვ-ს დანერგვა სპეციფიკური ნარჩენებისთვის, 

გათვალისწინებული იყო 2019 წლის 1 დეკემბრიდან, თუმცა ეს პროცესი გარკვეულწილად 

შეფერხდა შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტების მიღების დაგვიანების გამო. კანონმდებლობა  

უნდა განსაზღვრავდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების 

მართვასთან დაკავშირებით მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების სისტემის ქვეშ 

ფუნქციებისა და პასუხისმგებლობების განაწილებას და აღნიშნული ნარჩენების მართვის 

წესებს. კანონმდებლობის სამუშაო დოკუმენტი (ტექნიკური რეგლამენტი ელექტრო და 

ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვის შესახებ) შემუშავებულია და 

სავარაუდოდ, მიღებული იქნება უახლოეს მომავალში. მისი ამოქმედებით და მგვ-ს ფართოდ 

დანერგვით ქვეყანა შექმნის წინაპირობას შეამციროს ნაგავსაყრელებზე ნეემ-ის  განთავსება  და 

ასევე ხელი შეუწყოს მათ ხელახალა გამოყენებას, რეციკლირებას ან სხვაგვარად აღდგენას. ეს 

პროცესი გაააქტიურებს ბიზნეს საქმიანობას ნარჩენების რეციკლირების და ხელახალი 

გამოყენების მიმართულებით და ხელს შეუწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.  

აღსანიშნავია ასევე ეროვნული კანონმდებლობით განსაზღვრული რამდენიმე მნიშვნელოვანი 

ვალდებულება იმ ფიზიკური ან იურიდიული პირებისათვის, რომლებიც ახორციელებენ 

 
3 მგვ ნარჩენების მართვის ერთ-ერთი გავრცელებული მოდელია მსოფლიოში და გულისხმობს პროდუქციის 

მწარმოებლის/იმპორტიორის მიერ პასუხისმგებლობის აღებას გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის 

სახიფათო, სპეციფიკური ნარჩენების შეგროვებასა და დამუშავებაზე. 
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ნარჩენების შეგროვებას, ტრანსპორტირებას ან/და დამუშავებას  (ნარჩენების მართვის 

კოდექსი, მთავრობის დადგენილება №1444, მინისტრის ბრძანება №2-115): 

- საქმიანობის რეგისტრაცია ნარჩენების მართვის ელექტრონულ ბაზაში  

- ნარჩენების აღრიცხვა-ანგარიშგება 

- საწარმოთა მიერ ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება 

კერძოდ, ის საქმიანობები, რომლებიც ეხება ნარჩენების (მათ შორის ეემ-ის ნარჩენების) 

შეგროვებას, ტრანსპორტირებას ან/და დამუშავებას საჭიროებს რეგისტრაციას ან 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღებას. საქმიანობის სპეციფიკიდან და მისი 

მასშტაბებიდან გამომდინარე ზემოთ ჩამომთვლილი საქმიანობების განმახორციელებელი 

ფიზიკური ან იურიდიული პირი ვალდებულია მოახდინოს ნარჩენების შეგროვების, 

ტრანსპორტირების, წინასწარი დამუშავებისა და დროებითი შენახვის საქმიანობის 

რეგისტრაცია გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებ-გვერდზე 

(waste.moe.gov.ge) ან გაიაროს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა, თუ 

აღნიშნული საქმიანობა ექვემდებარება გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას.  ზემოთ 

მითითებული საქმიანობის განხორციელება რეგისტრაციის გარეშე ექვემდებარება 

დაჯარიმებას. ამ მოთხოვნაზე ყურადღების გამახვილება ხდება იმდენად, რამდენადაც 

წინამდებარე კვლევის მთავარი საგანი - ნარჩენების შემგროვებელ-დამამუშავებელი 

ობიექტები, უმეტეს წილად არ არიან ინფორმირებული ამ ვალდებულების შესახებ. ამდენად 

კვლევა ასევე  მიზნად  ისახავდა ამ ჯგუფის ინფორმირებას აღნიშნული საკანონმდებლო 

მოთხოვნების შესახებ. სპეციალურად ამ მიზნით, პროექტის ფარგლებში მომზადდა ბროშურა, 

სადაც დეტალურად არის აღწერილი ინფორმაცია კანონის მოთხოვნებისა და რეგისტრაციის 

წესის შესახებ. 

ნარჩენების მართვის ელექტრონულ ბაზაში რეგისტრირებულ პირს ევალება ნარჩენების 

აღრიცხვა-ანგარიშგება წელიწადში ერთხელ. ანგრიშგება ხდება ელექტრონულად ფორმების 

შევსებით და ელექტრონულად ჩაბარებით. ფორმების შევსება ხდება წელიწადში ერთხელ, 

მოიცავს გასული კალენდარული წლის მონაცემებს და იგზავნება მომდევნო წლის 1 მარტამდე. 

ვალდებულების შეუსრულებლობა იწვევს დაჯარიმებას. 

ნარჩენების მართვის გეგმის შედგენა და სამინისტროსთვის მისი წარდგენა საწარმოს ევალება 

იმ შემთხვევებში თუ საქმიანობის შედეგად წლის განმავლობაში წარმოიქმნა: 

• 120 კგ-ზე მეტი რაოდენობის სახიფათო ნარჩენი6 

• 200 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენი 

• 1000 ტონაზე მეტი ინერტული (სამშენებლო) ნარჩენი. 

 
4 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №144 „ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი 

დამუშავებისა და დროებითი შენახვის რეგისტრაციის წესისა და პირობების შესახებ“ 
5 ბრძანება №2-11 „აღრიცხვა-ანგარიშგების ელექტრონული ფორმებისა და ნარჩენების მონაცემთა ბაზის 

ელექტრონული ფორმების შევსების წესის შესახებ“ . 
6 2025 წლის 1 იანვრამდე ფიზიკური ან იურიდიული პირი თავისუფლდება კომპანიის ნარჩენების მართვის 

გეგმის შემუშავების ვალდებულებისაგან, თუ იგი  წლის განმავლობაში წარმოქმნის 120 კგ ან ნაკლები ოდენობის 

სახიფათო ნარჩენს.საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 661 „ნარჩენების მართვის კოდექსით 

გათვალისწინებული ზოგიერთი ვალდებულების რეგულირების წესის დამტკიცების თაობაზე“ 
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3.2.2. ნარჩენების მართვის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 

ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია (2016-2030) და სამოქმედო გეგმა (2016-2020), 

რომლებიც ქმნიან კონკრეტულ გზამკვლევს ნარჩენების მართვის კოდექსის  

განსახორციელებლად, სხვა ნარჩენებთან ერთად განიხილავს ეემ-ის ნარჩენების მართვის 

საკითხებსაც. კერძოდ, მე-7 მიზანის ქვეშ, რომელიც მწარმოებლის გაფართოებული 

ვალდებულების ხელშეწყობას და დანერგვას ეხება, ამოცანა 7.2 მიზნად ისახავს მინიმალური 

მაჩვენებლების მიღწევას სხვადასხვა სახის ნარჩენების მართვისათვის.  კერძოდ, სტრატეგიის 

შესაბამისად, 2020 წლისთვის ეენ-ის ნარჩენების 20%, 2025 წლისთვის - 50%, ხოლო 2030 

წლისთვის -  80% უნდა მოექცეს მგვ-ის სისტემის ფარგლებში.  

 

4 ნარჩენების შემგროვებელ-გადმამუშავებელი ობიექტების 

კვლევა 
 

კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა ქვეყნის მასშაბით მომუშავე ნარჩენების შემგრობელ-

დამამუშავებელი ობიექტები. გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღეს ობიექტზე მომუშავე 

პერსონალმა ან ობიექტის მფლობელებმა.  კვლევამ მოიცვა  ყველა რეგიონი საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა. 

გამოკითხვის შედეგად მიღებული მონაცემები მნიშვნელოვანია: 

- ნარჩენების შემგროვებელ-დამამუშავებელი ობიექტების გეოგრაფიულ განაწილებაზე 

წარმოდგენის შესაქმნელად;   

- იმის დასადგენად, თუ რამდენად გავრცელებულია ნარჩენების დამუშავების პრაქტიკა 

ნარჩენების შეგროვების საქმიანობით დაკავებულ ობიექტებში; 

- ნარჩენი ელეტრო და ელეტრონული მოწყობილობების შეგროვების და დამუშავების 

მასშტაბების შესახებ წარმოდგენის შესაქმნელად; 

- იმის დასადგენად, თუ რამდენად ინფორმირებულნი არიან ამ სექტორში 

დასაქმებულები: 

▪ მათი საქმიანობის გარემოსა და ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შესახებ 

▪ სამუშო გარემოს უსაფრთხოების შესახებ 

▪ კანონით განსაზღვრული ვალდებულებების შესახებ 

- იმ არხების გამოსავლენად, რომლის საშუალებითაც იღებს ეს სექტორი ინფორმაციას 

ნარჩენების მართვის კანონმდებლობაში მიმდინარე ცვლილებებზე.  

კვლევის მონაცემები გამოყენებულ იქნება ნარჩენების შემგროვებლების იმ საჭიროებების 

შესაფასებლად, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება მათი საქმიანობის ისე განსახორციელებლად, 

რომ წინააღმდეგობაში არ მოვიდეს ეროვნულ კანონმდებლობასთან და არ მიადგეს ზიანი, 

როგორც თავიანთ, ასევე სხვა ადამიანების ჯანმრთელობას და გარემოს. 
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4.1. ნარჩენების დამამუშავებელი პუნქტების განაწილება რეგიონების მიხედვით 

კვლევის მიზნებისათვის  ქვეყნის მასშტაბით რეგიონების დონეზე მოხდა ნარჩენების 

დამამუშავებელი ობიექტების მოძიება, რომლებიც  ფორმალურად ან არაფორმალურად 

ფუნქციონირებენ. სულ კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა 303 ასეთი ობიექტის 

წარმომადგენელი. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია კვლევის შერჩევის 

ფარგლებში გამოკითხული ორბიექტების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით. ცხრილში ასევე 

მითითებულია ინფორმაცია „საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2019 წლის 

ორგანიზაციული ბაზის“ მიხედვით ოფიციალურად დარეგისტრირებული ნარჩენების 

შემგროვებელ-დამამუშავებელი ობიექტების შესახებ.  

 

 

 

ცხრილი N 1:  გამოკითხულ ობიექტთა განაწილება რეგიონების მიხედვით  

რეგიონი სულ 

გამოკითხული 

ოფიციალურად 

რეგისტრირებული7 

თბილისი 38 57 

იმერეთი 68 1 

აჭარის ა/რ 37 4 

გურია 10  

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 30 1 

კახეთი 33 3 

ქვემო ქართლი 38  

შიდა ქართლი 14  

სამცხე-ჯავახეთი 20  

მცხეთა-მთიანეთი 12 2 

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 3  

სულ 303 68 

 

გამოკითხოულ ობიექტთა გეოგრაფიული განაწილება (გარდა ოკუპირებული 

ტერიტორიებისა) ასახულია რუკაზე 1.  დაწვრილებითი ინფორმაცია გამოკითხულთა შესახებ 

მოცემულია დანართში 1. 

როგორც ქვეყნის მაშტაბით შემგროვებელი და დამამუშავებელი ობიექტების განაწილება 

გვიჩვენებს, მათი რაოდენობა რეგიონების მიხედვით არ არის კორელაციაში ელექტრო და 

 
7  „საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2019 წლის ორგანიზაციული ბაზა“ 
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ელექტრონულ მოწყობილობების (ეემ) ბაზრის რეგიონულ განაწილებასთან. მაგალითად, 

მიუხედავად იმისა, რომ იმერეთში ეემ-ის ბაზრის მხოლოდ 11%-ია თავმოყრილი, ამ რეგიონში 

შემგროვებლების რაოდენობა განსაკუთრებით მაღალია (68 ასეთი ობიექტი აღწერა კვლევამ 

იმერეთში) ვიდრე სხვა რეგიონებში; აჭარის ა/რ-ში ასეთი ობიექტების რაოდენობა კი 

იმდენივეა, რამდენიც თბილისში, რომელზეც ეემ-ის გაყიდვების 48% მოდის, მაშინ როცა 

გაყიდვების 13% მოდის აჭარაზე.  შემგროვებელი და დამამუშავებელი ობიექტების ამგვარი 

განაწილება სავარაუდოდ, კავშირშია როგორც სიღარიბის მაჩვენებელთან  (რომელიც უფრო 

მაღალია რეგიონებში), ასევე სხვა ფაქტორებთან, რომელიც დამატებით კვლევას საჭიროებს. 

ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტების უმრავლესობა (88%), ნარჩენებს  თავიანთი რეგიონის 

სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან იღებს, რაც მიუთითებს, რომ ადგილი აქვს ნარჩენების 

ტრანსპორტირებას ერთი მუნიციპალიტეტიდან მეორეში.  გამოკითხულთა უმცირესობა -  9%  

კი მუშაობს მხოლოდ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დონეზე. აღსანიშნავია, რომ 

ნარჩენების ტრანსპორტირება რეგულირებას ექვემდებარება და მისი ლეგალურად 

განხორციელება საჭიროებს საქმიანობის რეგისტრაციას ნარჩენების მართვის ელექტრონულ 

ბაზაში8. სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების შემთხვევაში კანონმდებლობა საქმიანობის 

განმახორციელებელს დამატებით ვალდებულებებს აკისრებს9. 

რუკა 1: ნარჩენების შემგროვებელ-დამამუშავებელ გამოკითხულ ობიექტთა განაწილება რეგიონების 

მიხედვით 

 

 
8 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №144 „ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი 

დამუშავებისა და დროებითი შენახვის რეგისტრაციის წესისა და პირობების შესახებ“ 

9 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №89 „სატრანსპორტო საშუალებებით სახიფათო ტვირთების 

გადაზიდვის წესის თაობაზე“ 
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როგორც გამოკითხვები გვიჩვენებს, ობიექტთა 80% შეგროვებული და დამუშავებული 

ნარჩენების რეალიზებას ქვეყნის შიდა ბაზარზე ახორციელებს. ობიექტთა 69% ამ ნარჩნების 

რეალიზაციას მსხვილი საწარმოებისთვის ახერხებს, ხოლო 18% - მცირე საწარმოებისათვის. 

აღსანიშნავია, რომ ფიზიკური პირებისათვის ნარჩენების რეალიზებას ასეთ ობიექტთა 11% 

ახორციელებს. გამოკითხულ ობიექტთა მხოლოდ 11% აბარებს შეგროვილ და დამუშავებულ 

ნარჩენს ისეთ კომპანიას, რომელსაც ნარჩენი ექსპორტზე გააქვს. მითითებული მონაცემები 

მიუთითებს, რომ შეგროვებეული ნარჩენების აბსოლიტური უმრავლესობის რეალიზაცია 

ხდება ადგილობრივ ბაზარზე და მასზე მოთხოვნა, როგორც ჩანს არსებობს. 

კვლევის შედეგად ასევე დადგინდა, რომ ნარჩენების შემგროვებელ-დამამუშავებელ ობიექტთა 

საშუალო ფართობი 509 მ2-ს შეადგენს. 

ნახ 1: ნარჩენების შემგროვებულ-დამამუშავებელი ობიექტების  მიერ ნარჩენების  

რეალიზაციისთვის გამოყენებული არხები 

 

4.2. შეგროვებული ნეემ-ის ნარჩენების სახეობები 

როგორც ნარჩენების შემგროვებელ-დამამუშავებელი ობიექტების გამოკითხვები გვიჩვენებს, 

ობიექტთა 2/3-ზე მეტი (76%) ნარჩენების შეგროვებასთან ერთად ნარჩენების დამუშავებასაც 

ეწევა. მიღებული ნარჩენების დაჭრა-დაქუცმაცების ოპერაციებს ახორციელებს 

გამოკითხულთა 35%. შედარებით ნაკლებია მათი წილი (27%), ვინც ნარჩენების დემონტაჟითა 

და შეგროვებული ნარჩენების ნაწილებად დაშლით არის დაკავებული. მხოლოდ ერთეული 

ობიექტები ახორციელებენ გადადნობის (1%) და შეკეთების (1%) ოპერაციებს. 

ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობებიდან შეგროვების ყველაზე მაღალი  

წილით გამოირჩევა:  

• თბოგამცვლელი ტექნიკა (მაცივარი, კონდიციონერი, და ნებისმიერი სხვა ტექნიკა, 

რომელიც შეიცავს ზეთს ან სხვა სითხეებს, აირებს), რომელსაც აგროვებს შემგროვებლ 

ობიექტთა 59% 

11%

18%

69%

80%

1%

11%

ფიზიკური პირი

მცირე საწარმოები

მსხვილი საწარმოები

არ გაგვაქვს

გაგვაქვს

სხვა კომპანიას ვაბარებთ და მათ გააქვთ
N=303

რეალიზაციის არხები

ექსპორტის გამოცდილება
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• მსხვილი ტექნიკა (გარე ზომა 50 სმ-ზე მეტი - სარეცხის და ჭურჭლის სარეცხი მანქანები,  

ელექტრო ღუმელები,  მუსიკალური აპარატურა, დიდი სამედიცინო დანადგარები და 

ა.შ.), რომელსაც აგროვებს შემგროვებლ ობიექტთა 54% 

• მცირე ზომის ტექნიკა (გარე ზომა 50 სმ-ზე ნაკლები - უთო, ტოსტერი, მიკროტალღური 

ღუმელი, ელექტრონული სათამაშოები, ელექტრო ინსტრუმენტები და სხვა), რომელიც 

გროვდება გამოკითხულ შემგროვებელთა 50%-ის მიერ. 

არა ნეემ-ებიდან კი შემგროვებლები ყველაზე ხშირად აგროვებენ რკინის და ფერადი 

ლითონების ჯართს (შემგროვებელთა 86%) და ხმარებიდან ამოღებულ სატრანსპორტო 

საშუალებებს (შემგროვებელთა 67%).  

უნდა აღინიშნოს, რომ ნარჩენები, რომლებიც არ განეკუთვნება ნეემ-ს, როგორიც არის 

ხმარებიდან ამოღებული სატრანსპორტო საშუალებები და მათი ნაწილები, ასევე რკინა და 

ფერადი ლითონები, გამოირჩევა დამუშავების მაღალი მაჩვენებლებით და ამ საქმიანობას 

შესაბამისად ობიექტთა 37% და 41%  ეწევა. 

კვლევის შედეგები ნეემ-ების დამუშავების შესახებ  საინტერესო ტენდენციებზე მიუთითებს. 

კერძოდ, ნეემ-ის კატეგორიათა უმრავლესობა მუშავდება ობიეტქების 12-20%, რაც ხმარებიდან 

ამოღებულ სატრანსპორტო საშუალებებთან შედარებით შედარებით დაბალი მაჩვენებელია. 

სავარაუდოდ ეს კავშირშია  იმასთან, რომ ობიექტებს არ აქვთ სპეციალური მოწყობილობა-

დანადგარები და შესაბამისი უნარ-ჩვევები (ამ თემაზე იხ. თავი 4.3).  ნათურები და მცირე 

ზომის საინფორმაციო  და სატელეკომუნიკაციო  მოწყობილობები გროვდება ობიექტთა 

მხოლოდ უმნიშვნელო ნაწილის მიერ (1% და 6 % შესაბამისად). ამ ნარჩენის დამუშავება 

პრაქტიკულად არ ხორციელდება. 

დაწვრილებითი ინფორმაცია კვლევის შედეგების შესახებ მოცემულია ცხრილში 2. 

ცხრილი N2: ნარჩენების შემგროვებელ-დამამუშავებელი ობიექტების მიერ ყველაზე ხშირად 

შეგროვებული ნეემ-ი და სხვა ნარჩენი. 

ნარჩენების სახეობები 
შემგროვებ

ელთა % 

წლიური 

საშუალო 

მოცულობა 

(კგ) 

დამუშავება 

თბოგამცვლელი ტექნიკა (მაცივარი, კონდიციონერი, და 

ნებისმიერი სხვა ტექნიკა, რომელიც შეიცავს ზეთს ან სხვა 

სითხეებს, აირებს) 

59% 356 20% 

ეკრანების მონიტორები, 100 სმ2-ზე მეტი ფართობის მქონე 

ეკრანების შემცველი ტექნიკა (ტელევიზორი, მონიტორი, 

ლეპტოპი, ტაბლეტები და სხვა) 

4% 64 1% 

ნათურები (ტრადიციული ვარვარა ნათურების გარდა)  1% 13 0 
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მსხვილი ტექნიკა (გარე ზომა 50 სმ-ზე მეტი) - სარეცხის და 

ჭურჭლის სარეცხი მანქანები,  ელექტრო ღუმელები,  

მუსიკალური აპარატურა, დიდი სამედიცინო დანადგარები და 

ა.შ. 

54% 610 17% 

მცირე ზომის ტექნიკა (გარე ზომა 50 სმ-ზე ნაკლები) - უთო, 

ტოსტერი, მიკროტალღური ღუმელი, ელექტრონული 

სათამაშოები, ელექტრო ინსტრუმენტები და სხვა 

50% 162 12% 

მცირე ზომის საინფორმაციო  და სატელეკომუნიკაციო  

მოწყობილობები  (გარე ზომა 50 სმ-ზე ნაკლები) - 

მობილურები, კალკულატორები, პრინტერი, როუტერი და 

სხვა 

6% 56 1% 

ხმარებიდან ამოღებული სატრანსპორტო საშუალებები ან მათი 

ნაწილები 
67% 3 999 37% 

რკინა და ფერადი ლითონები 86% 11 984 41% 

არ ვამუშავებთ  10 177 24% 

 

 

4.3. ნარჩენების დახარისხება  

გამოკითხული ობიექტების მხოლოდ 10% არ ეწევა მიღებული ნარჩენის დამუშავებას ან 

დახარისხებას და პირვანდელი სახით ახდენს ნარჩენის რეალიზებას. ნარჩენების დამუშავება/ 

სეპარირების შემდეგ ობიექტების 46%-ს რჩება ისეთი ნარჩენი, რომლის რეალიზაციასაც ვერ 

ახერხებს. ასეთი ნარჩენი ძირითად ნაგავსაყრელებზე ხვდება. როგორც გამოკითხვამ აჩვენა, 

ობიექტთა 79% ახენს დარჩენილი ნარჩენის ნაგავსაყრელებზე განთავსებას. 9% დროებით 

ასაწყობებს ნარჩენს, ხოლო 5% წვავს. ინტერვიუერების დაკვირვებით, ნარჩენების 

დამამუშავებელი ობიექტების 16%-ზე შეიმჩნევა კოცონი ან მისი კვალი, ხოლო მხოლოდ 2%-ზე 

ნარჩენის სამარხი, რაც ემთხვევა რესპონდენტების მიერ მოწოდებულ მონაცემს.  

გამოკითხულ ობიექტთა კრიტიკული რაოდენობა - 46% საეროდ არ ახარისხებს 

დამუშავება/სეპარირების შემდეგ მიღებულ ნარჩენებს. აღსანიშნავია, რომ ინტერვიუერების 

დაკვირვება მეტნაკლებად ემთხვევა რესპონდენტების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, ისინი 

აღნიშნავენ, რომ პუნქტების 57%-ში დახარისხებულია ნარჩენი, ხოლო 41%-ში არა.   

ნახ. 2: დამუშავება/სეპარირების მემდგომ მიღებული  ნარჩენის დასაწყობების პრაქტიკა 
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4.3. ნარჩენების შემგროვებელ-დამამუშავებელი ობიექტების ტექნიკური 

შესაძლებლობები და ინფრასტრუქტურა 

ნარჩენების შემგროვებელ-დამამუშავებელი ობიექტების აბსოლიტური უმრავლესობა  (95%) 

ნარჩენს იბარებს. მათი ნაწილი, ასევე, ეწევა აქტიურ შეგროვებით საქმიანობას. ასეთი 

ობიექტების წილი გამოკითხულთა შორის 23%-ია (იხ. ნახ 3). შესაბამისად, ეს ობიექტები 

ეწევიან ნარჩენების ტრანსპორტირებას. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ობიექტთა 88% 

ნარჩენებს აგროვებს იმავე რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან, შეგვიძლია 

ვივარაუდოთ, რომ ეს ობიექტები აქტიურად არიან ჩართული ნარჩენების 

ტრანსპორტირებაშიც.  

ნარჩენების შეგროვებისა და გადაზიდვისათვის სპეციალურ ტექნიკას არ ფლობს ობიექტების 

75%, რაც შეესაბამება იმ  ობიექტთა რაოდენობას (23%), ვინც შეგროვებით საქმიანობას ეწევა.   

საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ ობიექტების მხოლოდ 23% აქვს სპეციალური ტექნიკა 

ნარჩენების დასამუშავებლად, მაშინ როცა ობიექტების 76% ეწევა ნარჩენების ამა თუ იმ 

ფორმით დამუშავებას.  

ნახ 3: ნარჩენების შემგროვებელ-დამამუშავებელ ობიექტთა აღჭურვილობა 

79%

9%

5%

2%

1%

1%

3%

ნაგავსაყრელზე გაგვაქვს

დროებით ვასაწყობებთ

ვწვავ

ვმარხავ მიწაში

ჯართში ვაბარებ

ვატან პლასტმასის ჩამბარებლებს

არ ვიცი/უარი პასუხზე
N=140
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ობიექტების 65 % ნარჩენების დამუშავებას მხოლოდ მუშახელის საშუალებით ახდენს. ხოლო 

გამოკითხულთა უმნიშვნელო ნაწილს (3%) აქვს შესაძლებლობა ნარჩენები დაამუშაოს 

მხოლოდ სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობებით. 16% კი იყენებს როგორც სპეციალურ 

ტექნიკას, ასევე მუშახელს. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ სპეციალური ტექნიკის არარსებობის 

პირობებში ნარჩენების დამუშავება ხელით ზრდის ჯანმრთელობის დაზიანების რისკებს, 

რამდენადაც ზოგიერთი ტიპის ნეემ-ის დამუშავება ჯანმრთელობისთვის და გარემოსთვის 

მაღალი საფრთხის შემცველია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ეს შრომის უსაფრთხოების 

აღჭურვილობის და სპეციალური ტანსაცმლის გარეშე ხდება. 

რაც შეეხება მუშახელის სპეციალურ აღჭურვილობას, რომელიც აუცილებელია საქმის 

წარმოების დროს, გამოკითხულ ობიექტთა თითქმის ნახევარმა (44%) განაცხადა, რომ არ 

ფლობს არანაირ სპეციალურ აღჭურვილობას. უნდა აღინიშნოს, რომ ინტევიუერების 

დაკვირვებით, ობიექტების უფრო მეტი ნაწილზე (76%) მუშახელი არ ატარებდა სპეციალურ 

აღჭურვილობას. ხოლო, იქ, სადაც ატარებდნენ, ყველაზე ხშირად ფიქსირდება: სპეციალური 

ხელთათმანი (93%), დამცავი ტანსაცმელი (33%), ჩაფხუტი (29%) სათვალე (26%).  

აღსანიშნავია, რომ გამოკითხულთა ნახევარი გამოთქვამს სურვილს, გაიაროს სპეციალური 

გადამზადება ნარჩენების ტრანსპორტირებასა და დამუშავებაზე, თუკი ასეთი შესაძლებლობა 

იქნებოდა. თუმცა მათი წილი, ვინც სხვადასხვა მიზეზის გამო უარი თქვა მომზადებაზე, 

მაღალია (37%), რაც ძირითადად დაკავშირებულია ინტერესისა და საჭიროების არცოდნის, 

ასევე  დროის უქონლობასთან. 

 

 

ნახ. 4: ნარჩენების დამუშავების მეთოდები 

23%

95%

25%

75%

23%

77%

ჩვენ გვყავს მანქანები და თავად 

ვაგროვებთ

ნარჩენების მიღება ხდება ადგილზე

დიახ

არა

დიახ

არაN=303

ნარჩენების შეგროვების გზა

სპეციალური ტექნიკის ფლობა ნარჩენების 
გადაზიდვისათვის

 

სპეციალური ტექნიკის ფლობა ნარჩენების 

დამუშავებისათვის 
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4.5. კანონის მოთხოვნების შესახებ ინფორმირებულობა 

4.5.1. საქმიანობის რეგისტრაცია ნარჩენების მართვის ელექტრონულ ბაზაში 

როგორც საწარმოთა რეესტრისა და კვლევის შედეგების შედარებითი ანალიზი გვიჩვენებს, 

ნარჩენების შემგროვებელ-დამამუშავებელ ობიექტებთა რიცხვი ქვეყნის მასშტაბით 

გაცილებით მაღალია, ვიდრე ამას სტატისტიკური მონაცემები მიუთითებს. რაც შეეხება 

ნარჩენების მართვის ბაზაში (waste.moe.gov.ge) რეგისტრაციას, გამოკითხული ობიექტების 

24%-მა განაცხადა, რომ რეგისტრირებულია ამ ბაზაში. თუმცა, სამინისტროსთან გავლილი 

კონსულტაციები მიუთითებს, რომ 2020 წლის იანვრის მდგომარეობით არცერთი მათგანი არ 

არის დარეგისტრირებული ამ ბაზაში. ასეთი მაჩვენებელი მიუთითებს, რომ ობიექტთა 

აბსოლიტური უმრავლესობა ნარჩენების მართვის კოდექსის და მთავრობის დადგენილებას 

№144-ის მოთხოვნებს არ/ვერ პასუხობს.  

ნარჩენების დამამუშავებელი ობიექტების 59% არ ფლობს ინფორმაციას იმასთან 

დაკავშირებით, რომ ფიზიკური და იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს ნარჩენების 

შეგროვება/დამუშავებას ან ტრანსპორტირებას საჭიროებს რეგისტრაციას ნარჩენების მართვის 

ბაზაში ან გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას (საქმიანობის ტიპიდან და მასშტაბიდან 

გამომდინარე), მხოლოდ რესპონდენტთა 36% ფლობს ინფორმაციას ამ საჭიროებასთან 

დაკავშირებით. ეს რიცხვი მიუთითებს იმაზე, რომ ინფორმირებულობის მიუხედავად, 

ობიექტები ჯერ-ჯერობით არ არეგისტრირებენ საქმიანობას ნარჩენების მართვის 

ელექტრონულ ბაზაში, რაც საკანონმდებლო მოთხოვნების შესახებ ინფორმირებულობის 

ნაკლებობაზე მიუთითებს. 

 

4.5.2. ნარჩენების მართვის გეგმა 

ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, ნარჩენების მართვის გეგმის შედგენა ევალებათ იმ 

ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს, რომლებიც საქმიანობის შედეგად წლის განმავლობაში 

წარმოქმნის 200 ტონაზე მეტ არასახიფათო ან 120 კგ-ზე მეტ სახიფათო ნარჩენს. გეგმამ უნდა 

10%

3%

65%

16%

7%

არ ვამუშავებთ ნარჩენებს

მხოლოდ სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობის 

საშუელებით

მხოლოდ მუშახელის საშუალებით

როგორც სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობის , 

ასევე მუშახელის დახმარებით

არ ვიცი/უარი პასუხზე

N=303
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განსაზღვროს იმ ღონისძიებათა ნუსხა, რომელიც მიმართულია ნარჩენების პრევენციასა და 

აღდგენაზე. შეგროვებული მოცულებების და ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ ნარჩენების 

დამუშავების პროცესში სავარაუდოდ ყველა შემგროვებელი ობიექტი წარმოქმნის სახიფათო 

ნარჩენების გარკვეულ რაოდენობას, მათ უმრავლესობას ევალება ნარჩენების მართვის 

გეგმების შემუშავება და აღსრულება.  

როგორც გამოკითხვა გვიჩვენებს, ნარჩენების მართვის გეგმა, აქვს მხოლოდ გამოკითხული 

ობიექტების 11%-ს. ასევე საყურადღებოა, რომ 2025 წლის 1 იანვრიდან ფიზიკური ან 

იურიდიული პირი ვალდებული იქნება შეიმუშაოს კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა, იმ 

შემთხვევაშიც, თუ ის წლის განმავლობაში 120-ზე ნაკლები რაოდენობის სახიფათო ნარჩენს 

წარმოქნის10. ანუ, კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავების ვალდებულება 

გავრცელდება ნებისმიერი რაოდენობით სახიფათო ნივთიერების წარმოქმნის შემთხვევაში და 

ნარჩენების დამამუშავებელ ობიექტთა აბსოლიტური უმრავლესობა ვალდებული იქნება 

შეადგინოს ობიექტის ნარჩნების მართვის გეგმა. 

ნახ. 5:  ნარჩენების მართვის გეგმის ფლობა  

 

4.5.3. ინფორმაციის მიღების წყაროები 

ამ და სხვა კანონში მიმდინარე ცვლილებათა შესახებ ნარჩენების მართვის ობიექტები 

ინფორმაციას  იღებენ ძირითადად კოლეგები/ნაცნობებისგან (39%), და ტელევიზიიდან (17%). 

14%-ს არ აქვს პასუხი აღნიშნულ კითხვაზე ან უარს ამბობს პასუხზე, 12% არ იღებს ასეთ 

ინფორმაციას და არც ისურვებდა მიღებას. რაც შეეხება ნარჩენების მართვის 

კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ინფორმაციის სასურველ წყაროს, 32%-ისთვის ასეთ 

წყაროს წარმოადგენს კოლეგები/ნაცნობები და 29%-ისთვის ტელევიზია. 17% ისურვებდა, რომ  

sms შეტყობინების სახით მიეღო მსგავსი ტიპის ინფორმაცია გარემოს დაცვის და სოფლის 

მეურნეობის სამინიტროსგან. სოციალური ქსელების საშუალებით საშუალები ინფორმაციის 

მიღება გამოკითხულთა 13% -ისთვის იქნებოდა მისაღები. დამატებითი ინფორმაციისათვის 

იხ. ცრილი 3. 

 

 

 
10 საქართველოს მთავრობის დადგენილება N661 (2019 წლის 30 დეკემბერი) 

11%

84%

5%

დიახ, ვფლობ ნარჩენების მართვის დოკუმენტს

არა, არ ვფლობ ნარჩენების მართვის დოკუმენტს

არ ვიცი/უარი პასუხზე N=303
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ცხრილი N3: ინფორმაციის წყაროები  

 ინფორმაციის 

წყარო 

ინფორმაციის 

სასურველი 

წყარო 

Sms  შეტყობინების მიღებით გარემოს დაცვის და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროსგან 

8% 17% 

 საკანონმდებლო მაცნე 1% 3% 

 ჟურნალ-გაზეთები 1% 2% 

 ტელევიზია 17% 29% 

 სოციალური ქსელები 5% 13% 

 ბიზნეს ასოციაციებიდან 1% 1% 

 კოლეგები/ნაცნობები 39% 32% 

 შეტყობინება საშემოსავლო სამსახურიდან 9% 15% 

 კომპანიისგან/ ფირმის ხელმძღვანელისგან 10% 4% 

 პოლიცია გვაწვდის ინფორმაციას ცვლილებებთან 

დაკავშირებით 

1%  

 არ ვიცი/ უარი პასუხზე 14% 14% 
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5.0 საჭიროებები 

 

ქვეყნის მასშტაბით ნეემ-ის შემგროვებელ-დამამუშავებელთა გამოკითხვის შედეგად 

გამოიკვეთა შემდეგი მნიშვნელოვანი ტენდენციები, რომელიც საფუძვლად უნდა დაედოს 

შესაძლებლობების გაძლიერების მიმართულებით ღონისძიებების დაგეგეგმვისას: 

1. ნარჩენების შემგროვებელ-დამამუშაევებელი ობიექტები წარმოდგენილია ქვეყნის 

ყველა რეგიონში. ისინი განსაკუთრებული სიმრავლით გვხვდება იმერეთში, 

თბილისში, ქვემო ქართლში, აჭარის ა/რ-ში, სამეგრელოსა და კახეთის რეგიონებში. 

ყველაზე მცირე რაოდენობით ეს ობიექტები წარმოდგენილია რაჭა-ლეჩხუმში. 

ობიექტთა ასეთ განაწილება მიუთითებს იმაზე, რომ შეზღუდული ფინანსური 

რესურსების პირობებში ობიექტთა შესაძლებლობების გასაძლიერებლად დაგეგმილი 

ღონისძიებების მთავარი სამიზნე ჯგუფები უნდა იყვნენ ნარჩენების შემგროვებელ-

დამამუშავებლები თბილისიდან, ქვემო ქართლიდან, აჭარის ა/რ-დან, სამეგრელოსა და 

კახეთიდან. 

2. ობიექტთა აბსოლიტური უმრავლესობა ნარჩენების შეგროვებას ეწევა რეგიონის სხვა 

მუნიციპალიტეტებიდან, რაც ნიშნავს რომ ისინი ნარჩენის ტრანსპორტირებითაც არიან 

დაკავებულნი. მათი მეოთხედი აქტიური სახით აგროვებს ნარჩენებს (შემოვლით 

ჩაბარება). ამდენად, ნარჩენების, მათ შორის სახიფათო ნარჩენების გადაზიდვის 

კუთხით შესაძლებლობების გაძლიერება, ტრენინგების მნიშვნელოვანი შემადგენელი 

კომპონენტი უნდა იყოს. კერძოდ, უნდა მოხდეს მათი ინფორმირება ნარჩენების 

ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო მოთხოვნებისა და ასეთი 

ტიპის ნარჩენების ტრანსპორტირების უსაფრთხობის ნორმების შესახებ. შესაძლოა, 

მომზადდეს  ბუკლეტი პრაქტიკული რჩევებით უსაფრთხოების ნორმებისა და 

სატრანსპორტო საშუალებების მოვლა-პატრონობის თაობაზე. 

3. გამოკითხულ ობიექტთა 2/3 ნარჩენების შეგროვებით საქმიანობასთან ერთად ეწევა 

ნარჩენების დამუშავებას. სავარაუდოდ, ნარჩნების სეპარაციის და დამუშავების 

შედეგად ხდება არარეალიზებადი, მათ შორის სახიფათო ნარჩენების გარემოში 

მოხვედრა. კერძოდ, ასეთ ნარჩენებს ობიექტები განათავსებენ მუნიცილაპურ 

ნარჩენებთან ერთად, ან აგროვებენ ობიექტის ტერიოტორაზე, ნაწილს კი წვავენ. 

ამდენად, ობიექტების ინფორმირება სახიფათო ნარჩენების მართვასთან 

დაკავშირებული კანონმდებლობის მოთხოვნებზე აუცილებლობას წარმოადგენს.  

4. ნარჩენ ელექტრო და ელექტრონულ მოწყობილობებს შორის ყველაზე ხშირად 

შეგროვებადი ნარჩენებია: თბოგამცვლელი ტექნიკა, მსხვილი და მცირე ზომის ტექნიკა. 

დიდი ალბათობით შეგვიძლია ვივარაუდუოთ, რომ ასეთ ობიექტზე დასაქმებულ 

მომსახურე პერსონალს სახიფათო ნარჩენებთან უწევს შეხება. ამ ობიექტთა 

პერსონალის სახიფათო ნარჩენებთან ურთიერთობის უნარ-ჩვევები საჭიროებს 

განვითარებას, რათა თავიდან იქნეს არიდებული საფრთხის შემცველი ფაქტორების 

ზემოქმედება მათ ჯანმრთელობაზე. ამ მხრივ მნიშვნელოვანი იქნება ტრენინგის დროს 
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ამ უნარჩვევების განვითარებაზე მიმართული სესიის გათვალსწინება. მიღებული 

ცოდნის შემდგომი გავრცელებისათავის სასურველია მომზადდეს ბუკლეტი სახიფათო 

ნარჩენების ზემოქმედების რისკების შესახებ ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე 

და პრაქტიკული რეკომენდაციები რისკების შემცირების თაობაზე. 

5. გამოკითხულ ობიექტთა თითქმის ნახევარს არ აქვს სპეციალური აღჭურვილობა 

შრომის უსაფრთხობის უზრუნველსაყოფად და მუშახელის მხოლოდ მეათედს აქვს 

გავლილი სპეცილაური მომზადება. აღსანიშნავია, რომ გამოკითხულთა ნახევარი 

გამოთქვამს სურვილს, გაიაროს სპეციალური მომზადება, თუმცა მათი წილი, ვინც 

სხვადასხვა მიზეზის გამო უარი თქვა მომზადებაზე, მაღალია. ამ მხრივ საჭიროა 

ობიექტების ინფორმირება შრომის უსაფრთხობის იმ რისკების შესახებ, რომელიც 

ასეთი ობიექტებისათვის არის დამახასიათებელი. შესაძლებელია საინფორმაციო 

ბუკლეტის მომზადება, სადაც მზა რჩევების სახით მითითებული იქნება ყველა ის 

აღჭურვილობა, რაც ასეთ ობიექტებზე გამოიყენება, მათი დანიშნულების განმარტება 

და მათთან მუშაობის უსაფრთხოების ზომების მითითება. 

6. ობიექტთა ნახევარზე მეტი ნარჩენების დამუშავებას მხოლოდ მუშახელის საშუალებით 

ახორციელებს. ობიექტთა მეექვსედი კი მას როგორც სპეციალური ტექნიკური 

მოწყობილობების, ასევე მუშახელის დახმარებით აკეთებს. ამდენად, ჯანმრთელობის 

დაზიანების რისკები ასეთ გარემოში მუშაობისას სავარაუდოდ მაღალია. შესაბამისად 

ეს საკითხი ობიექტთა შესაძლებლობების გაძლიერების კუთხით ყურადღებას 

საჭიროებს. 

7. ობიექტთა მხოლოდ მცირე ნაწილს აქვს ნარჩენების მართვის გეგმა, თუმცა ობიექტთა 

მეოთხედს, რომელიც ამუშავებს ნარჩენებს, და დიდი ალბათობით, წარმოქმნის 

სახიფათო ნარჩენებს, ასეთ გეგმა არ აქვთ. სასურველია ამ ობიექტების ინფორმირება 

კანონის მოთხოვნის შესახებ.  

8. ობიექტთა გამოკითხვის, ასევე, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროსთან მონაცემების გადამოწმებით დგინდება, რომ გამოკითხული 

ობიექტები არ არიან რეგისტრირებული ნარჩენების მართვის ელექტრონულ ბაზაში. 

მიუხედავად იმისა, რომ ობიექტთა ინფორმირება რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ 

მოხდა გამოკითხვის პროცესში (მათ გადაეცათ სპეციალურად ამ მიზნით 

მომზადებული ბროშურა და შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ ვიდეო რგოლს ამ 

თემაზე), საჭიროა ამ მიმართულებით ობიექტების შემდგომი ინფორმირება. 

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში 4 მოცემულია შესაძლებლობების გაძლიერების ძირითადი 

მიმართულებები და საკითხთა ნუსხა, რომელიც უნდა მოიცვას ამ ღონისძიებებმა. ასევე, 

მითითებულია ინსტრუმენტები, რომელიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს ამ მიმართულებით. 

 

 



ცხრილი 4: ნეემ-ის შემგროვებელ-დამამუშავებელი ობიექტების შესაძლებლობების გაძლიერების საჭიროებები და ღონისძიებათა ნუსხა 

შესაძლებლობების 

გაძლიერების საჭიროებები 
ღონისძიებები/ინსტრუმენტი  განსახილველ ძირითად საკითხთა ნუსხა 

რეგისტრაცია ნარჩენების მართვის 

ელექტრონულ ბაზაში 

 

სემინარი/ტრენინგი, სწრაფი 

საცნობარო (quick reference cards) 

- რეგისტრაცია ნარჩენების მართვის ელექტრონულ ბაზაში 

- მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება 

- ნარჩენების კლასიფიკაცია 

- აღიცხვა, ანგარიშგება 

- ნარჩენების მართვის გეგმა 

სახიფათო ნარჩენების მართვა 
სემინარები, სწრაფი საცნობარო 

(quick reference cards) 

- კანონმდებლობის მოთხოვნები 

- სახიფათო ნარჩენები/ნივთიერებები, რომლებიც 

წარმოიქმნება ნეემ-ის დაშლისას 

- სახიფათო ნარჩენების/ნივთიერებების ზეგავლენა 

ჯანმრთელობასა და გარემოზე 

- სახიფათო ნარჩენებთან/ნივთიერებებთან უსაფრთხოდ 

მოპყრობის წესები 

- სახიფათო ნარჩენების განთავსება 

ნარჩენების ტრანსპორტირება 
ტრენინგი, ბუკლეტი, სწრაფი 

საცნობარო (ე.წ. quick reference cards) 

- კანონმდებლობის მოთხოვნები 

- სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების უსაფრთხოების 

წესები 

- ნარჩენების ტრანსპორტირების უსაფრთხოები ნორმები 

- ნარჩენების გადასაზიდი სატრანსპორტო საშუალებების 

მოვლა 

შრომის უსაფრთხოება 
სემინარები, ბუკლეტი სწრაფი 

საცნობარო (quick reference cards) 

- კანონმდებლობის მოთხოვნები სამუშაო სივრცეში მყოფ 

პირთა უფლებების, ვალდებულებების და 

პასუხისმგებლობის შესახებ 

- სამუშაო ადგილზე - ნარჩენების შეგროვება, ტრანსპორტირება 

და დამუშავებასთან დაკავშირებული  შრომის 

უსაფრთხოების საკითხები 
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- სპეციალური აღჭურვილობა, რომელიც საჭიროა ნარჩენების 

დამუშავებისას 

- სპეციალური ტექნიკა, რომელიც გამოიყენება ნარჩენების 

დამუშავებისას  



დანრთი 1: ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების შემგროვებელ-

გადამამუშავებელ  ობიექტთა სია მონაცემებით (ექსელის ფორმატში) 

დანართი 2: ნარჩენების შემგროვებელ-დამამუშავებელ ობიექტთა რუკის ნახვის ინსტრუქცია  

დანართი 3: ბროშურა „რა უნდა ვიცოდეთ ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების დროს“ 

დანართი 4: კითხვარი და სპეციალური დაკვირვების ფურცელი 

 

 

 

 


