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ნარჩენების კლასიფიკაცია 
 

რა არის ნარჩენი?  
ნარჩენების მართვის კოდექსის მიხედვით ნარჩენებს განეკუთვნება „ნებისმიერი ნივთიერება 
ან ნივთი, რომელსაც მფლობელი იშორებს, განზრახული აქვს მოიშოროს ან ვალდებულია 
მოიშოროს...“  

ამ შემთხვევაში ტერმინი „მოშორება“ მოიცავს ნივთიერების ან საგნის არა „გადაგდებას“, 
არამედ აღდგენას / გადამუშავებას (რეციკლირებას) ან განთავსებას. გარდა ამისა, ნივთიერება 
ან საგანი ნარჩენად  კლასიფიცირდება მაშინაც, როდესაც მისი მფლობელი დააპირებს მის 
მოშორებას. 

 „ხშირად დასმულ კითხვებში“ მოცემული კითხვები და პასუხები არ ეხება  რადიაქტიულ 
ნარჩენებს. 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 
 

როგორ მივხვდეთ, რა სახის ნარჩენებთან გვაქვს საქმე?   
 

განასხვავებენ რამდენიმე სახის ნარჩენებს: 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენად განიხილება ის ნარჩენი, რომელიც წარმოიქმნება ოჯახში და 
საოჯახო მეურნეობაში. 

ნარჩენი ჩაითვლება მუნიციპალურ ნარჩენად, თუ ის საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გარდა ასევე 
შეიცავს ოფისების, კვების ობიექტების და სახელმწიფო თუ მუნიციპალური დაწესებულებების 
ნარჩენებს, რომლებიც თავიანთი მახასიათებლებით და შემადგენლობით საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენების მსგავსია. 

ნარჩენი განიხილება სახიფათოდ, თუ მას აქვს შემდეგი მახასიათებლები: არის ფეთქებადი, 
მჟანგავი, ადვილად აალებადი, გამაღიზიანებელი, მავნე, ტოქსიკური, კანცეროგენული, 
კოროზიული, ინფექციური, მუტაგენური, სენსიბილური ან ეკოტოქსიკური. სახიფათო 
ნარჩენს ამ ჩამონათვალიდან შესაძლოა ჰქონდეს ერთი ან მეტი მახასიათებელი. 

სპეციფიკურია ნარჩენი, თუ  წარმოიქმნება ისეთი პროდუქტისაგან რომელიც თავისი 
მახასიათებლებისა და ფართო გავრცელების გამო ნარჩენად გადაქცევის შემდეგ სპეციფიკურ 
მოვლას საჭიროებს. ასეთი ნარჩენია მაგალითად, შეფუთვა, ზეთი, საბურავი, ძრავიანი 
სატრანსპორტო საშუალება, ბატარეა, აკუმულატორი, ელექტრო- და ელექტრონული 
მოწყობილობები და სხვა. 
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ნარჩენი, რომელიც არ იხსნება, არ იწვის და არ შედის სხვაგვარ ქიმიურ ან ფიზიკურ 
რეაქციაში, არ განიცდის ბიოდეგრადაციას და სხვა მასალაზე არ ახდენს ისეთ გავლენას, 
რომელიც გამოიწვევს გარემოს დაბინძურებას ან ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანებას, 
ინერტულ ნარჩენს მიეკუთვნება. ასეთია მაგალითად სამშენებლო ნარჩენი. 

ბიოდეგრადირებად ნარჩენებად განიხილება ისეთი ნარჩენი, რომელიც ექვემდებარება 
ანაერობულ ან აერობულ დაშლას, მათ შორის, სურსათის/ცხოველის საკვების ნარჩენები, 
ბაღის/პარკის ნარჩენები, ქაღალდი და მუყაო. 

ცხოველურ ნარჩენებად განიხილება ცხოველის სხეული ან მისი სხეულის ნაწილი, 
ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი ან ცხოველისგან მიღებული სხვა პროდუქტი, რომელიც 
არ არის განკუთვნილი ადამიანის მიერ მოხმარებისთვის.   

ნარჩენების კატეგორიებს მიაკუთვნება ასევე სამედიცინო ნარჩენები, რომლებიც სამედიცინო 
დაწესებულებების, სამედიცინო ლაბორატორიების, სამედიცინო კვლევითი ცენტრების, 
მზრუნველობის დაწესებულებების, ვეტერინარული კლინიკების, ფარმაცევტული 
საწარმოებისა და საწყობების მიერ წარმოიქმნება. 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 

 
 

რა არის ნარჩენის კოდი და როგორ განვსაზღვროთ ის? 
 
ნარჩენებს, მისი შემადგენლობისა და მახასიათებლების გათვალისწინებით, მინიჭებული აქვთ 
კონკრეტული კოდები. ნარჩენების ნუსხა და კოდები მოცემულია საქართველოს მთავრობის  
426 დადგენილების მე-2 დანართში (კონსოლიდირებული ვერსია) და ევროკავშირის 
ქვეყნების კოდების იდენტურია. ნარჩენების ნუსხა წარმოადგენს ყველა სახის ნარჩენის 
კატალოგს. ნუსხა დაჯგუფებულია 20 კატეგორიად.  
 
ნარჩენების კლასიფიკაცია გულისხმობს ნარჩენისთვის შესაბამისი კოდების მინიჭებასა და 
მათი სახიფათოობის მახასიათებლების იდენტიფიცირებას.  
 
ნარჩენების კლასიფიკაცია გვეხმარება შევარჩიოთ ნარჩენების მართვის სათანადო 
ნებადართული ვარიანტი და განვსაზღვროთ ექვემდებარება თუ არა ნარჩენი სახიფათო 
ნარჩენების გადაადგილების წესებს. კლასიფიკაცია უნდა მოხდეს ნარჩენების 
გადაადგილებამდე, განთავსებამდე ან აღდგენამდე  და ნარჩენების კოდები უნდა აისახოს 
ნარჩენების მართვის გეგმებსა და ნარჩენებთან დაკავშირებულ სხვა შესაბამის დოკუმენტებში. 
 



 

7 
 

ნარჩენების კლასიფიკაციის სახელმძღვანელო დოკუმენტი დაგეხმარებათ ნარჩენების 
კლასიფიკაციაში: 

http://geo.org.ge/wp-content/uploads/2019/02/12-Annex-XII-Waste-Classification-Guideline_GEO.pdf 

 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №426 „სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით 

ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“   

http://geo.org.ge/wp-content/uploads/2019/02/12-Annex-XII-Waste-Classification-Guideline_GEO.pdf
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რა არის ნარჩენების სარკისებური კოდი? 
 

ნარჩენის სარკისებური კოდი არის  კოდის წყვილი, რომლებიც ერთმანეთისგან 
განსხვავდებიან მხოლოდ სახიფათო ნივთიერებების არსებობით ან არარსებობით. 
სარკისებური წყვილის მაგალითია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილი ნარჩენები 
კოდით: 17 01 06*, 17 01 07 და 19 01 11*, 19 01 12 - ვარსკვლავით (*) აქვს მინიშნება, 
რომ ისინი სახიფათო ნივთიერებას შეიცავენ, ხოლო მათი სარკისებური კოდი არის ისეთივე 
ნარჩენი, რომელიც არ შეიცავს სახიფათო ნივთიერებას. 

 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №426 „სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით 

ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კოდი აღწერა 
17 01 06* ცემენტის, აგურების, ფილებისა და კერამიკის ცალკეული ან შერეული 

ნაწილები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს 
17 01 07 ცემენტის, აგურების, ფილებისა და კერამიკის ცალკეული ან შერეული 

ნაწილები, რომლებსაც არ ვხვდებით 17 01 06 პუნქტში 
19 01 11* მძიმე ნაცარი და წიდა, რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს 

19 01 12 მძიმე ნაცარი და წიდა, გარდა 19 01 11 პუნქტით განსაზღვრულისა 
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პასუხისმგებელი პირების ძირითადი ვალდებულებები ნარჩენებთან 
დაკავშირებით- ჰიპერლინკები სწრაფი ძიებისთვის 
 

• რეგისტრაცია  

• გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება  

• ნარჩენების აღრიცხვა-ანგარიშგება   

• ნარჩენების კლასიფიკაცია   

• სახიფათო ნარჩენების მართვა 

• სახიფათო ნარჩენების ექსპორტი/ტრანზიტი   

• ნარჩენების მართვის გეგმები  

• გარემოსდაცვითი მმართველი  

• მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება  
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ინერტული ნარჩენები 
 
შეიძლება თუ არა ინერტული ნარჩენის განთავსება ნაგავსაყრელზე? 

 

ინერტული ნარჩენები ისეთი ნარჩენებია, რომლებიც არ იწვის და არ შედის სხვაგვარ ქიმიურ 
ან ფიზიკურ რეაქციაში, არ განიცდის ბიოდეგრადაციას და სხვა მასალაზე არ ახდენს ისეთ 
გავლენას, რომელიც გამოიწვევს გარემოს დაბინძურებას ან ადამიანის ჯანმრთელობის 
დაზიანებას. ინერტულ ნარჩენებს მიეკუთვნება, მაგალითად:  სამშენებლო ნარჩენები - 
ცემენტი, აგურები, ფილები, მინა, ქვები/ხრეში და ნიადაგი (ნიადაგის ზედაპირული ფენის 
და ტორფის გარდა). სამშენებლო ნარჩენი შესაძლოა მცირე რაოდენობით შეიცავდეს ლითონს, 
პლასტმასს, ნიადაგს, ორგანულ მასალას, რეზინსა და სხვა, თუმცა ის არ უნდა მოიცავდეს 
ისეთ ნარჩენს, რომლებიც მნიშვნელოვნად დაბინძურებულია არაორგანული ან ორგანული 
საშიში ნივთიერებებით (მაგ. აზბესტით). 

ინერტული ნარჩენები უნდა განთავსდეს მხოლოდ ისეთ ნაგავსაყრელზე ან ნაგავსაყრელის 
ტერიტორიაზე, რომელიც განკუთვნილია ამ სახეობის ნარჩენების მისაღებად.  2019 წლის 
მდგომარეობით საქართველოში ინერტული ნარჩენების განსათავსებელად სპეციალიზებული 
ნაგავსაყრელი(ები) არ არსებობს. ამდენად, ინერტული ნარჩენის განთავსება ამჟამად 
მუნიციპალიტეტების მიერ განსაზღვრულ ინერტული ნარჩენებისათვის გამოყოფილ 
დროებითი განთავსების/შენახვის ტერიტორიებზე ხდება. ინერტული ნარჩენების დროებითი 
განთავსება/შენახვა დაშვებულია ამ ნარჩენების რელიეფის აღდგენის ან ამოვსებით 
ოპერაციებში გამოყენების მიზნით.  

ინერტული ნარჩენების განთავსებისას ცნობილი უნდა იყოს ნარჩენების წარმომავლობა. 
ნარჩენები არ მიიღება დროებითი განთავსების/შენახვის ტერიტორიებზე თუ არსებობს იმის 
ეჭვი, რომ ნარჩენები არ აკმაყოფილებს ინერტული ნარჩენების განმარტებას ან 
დაბინძურებულია (ნარჩენების ვიზუალური შემოწმებით ან მათ წარმომავლობასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის საფუძველზე).  

მუნიციპალიტეტების მიერ ინერტული ნარჩენებისათვის გამოყოფილი ტერიტორიების შესახებ 
ინფორმაციის მისაღებად უნდა მიმართოთ შესაბამისი მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებელ 
ორგანოს.     

ინერტული ნარჩენების გადაზიდვა, განთავსება, დამუშავება ა.შ., უნდა განახორციელოს 
რეგისტრაციის/ნებართვის მქონე ფიზიკურმა ან იურიდიულმა პირმა. 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №421 „ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, 

დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“ 
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რა ვალდებულებები ეკისრება პასუხისმგებელ პირს თუ ის ინერტულ ნარჩენს 
წარმოქმნის? 

 

ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობის შედეგად, წლის განმავლობაში 1000 
ტონაზე1 მეტი ინერტული ნარჩენები წარმოიქმნება, ვალდებულია განსაზღვროს 
გარემოსდაცვითი მმართველი, რომელიც ასევე შეასრულებს ნარჩენების მართვასთან 
დაკავშირებულ მოვალეობებს. პირმა ასევე უნდა შეიმუშაოს კომპანიის ნარჩენების მართვის 
გეგმა, სადაც აღწერილია როგორ მოხდება ნარჩენების დამუშავება, და წარუდგინოს გარემოს 
დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს განსახილველად.  კომპანიის ნარჩენების 
მართვის გეგმა არ უნდა აღემატებოდეს 3 წელიწადს. იმ შემთხვევაში, თუ იცვლება 
წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობა, რაოდენობა და დამუშავების პროცესი, გეგმა უნდა 
განახლდეს და შეთანხმების მიზნით წარედგინოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს. 

კომპანია, რომელიც წარმოქმნის სამშენებლო ნარჩენებს, სამუშაოების დაწყებამდე უნდა 
დაუკავშირდეს მუნიციპალიტეტს და წერილობით აცნობოს რა ღონისძიებები აქვს დაგეგმილი 
ინერტულ ნარჩენებთან მიმართებით. კომპანიამ ასევე უნდა წარმოადგინოს დოკუმენტაცია, 
რომ აღნიშნული ნარჩენების მართვა ნამდვილად ხორციელდება უფლებამოსილი პირის მიერ.  
ასევე აუცილებელია იმის განსაზღვრა, დაბინძურებულია თუ არა სამშენებლო ნარჩენი 
არაორგანული ან ორგანული სახიფათო ნივთიერებებით. მნიშვნელოვანი დაბინძურების 
შემთხვევაში ასეთი ნარჩენი საჭიროებს სხვაგვარ მიდგომას (სახიფათო ნარჩენები), რადგან 
ის ავლენს სახიფათოობის მახასიათებელს.   

ფიზიკური და იურიდიული პირი, რომელიც წარმოქმნის სამშენებლო ნარჩენებს, სამუშაოების 
დაწყებამდე უნდა დაუკავშირდეს მუნიციპალიტეტს და წერილობით აცნობოს რა 
ღონისძიებები აქვს დაგეგმილი ინერტულ ნარჩენებთან მიმართებით. გამონაკლისის სახით 
მუნიციპალიტეტს ამოვსებითი ოპერაციების განსახორციელებლად შეუძლია ტერიტორიის 
გამოყოფა ინერტული ნარჩენებისთვის. ფიზიკურ და იურიდიულ პირს ინერტული 
ნარჩენების განსათავსებელად დასჭირდება მუნიციპალიტეტის თანხმობა. ნებართვის 
მისაღებად საჭირო ნაბიჯების შესახებ მიმართეთ შესაბამის მუნიციპალიტეტს. 

 

1 იგეგმება ცვლილება კანონში, რომლის მიხედვითაც გარემოსდაცვითი მმართველის განსაზღვრის ვალდებულება 
გავრცელდება 400 ტონაზე მეტი ინერტული ნარჩენის წარმოქმნისას.  
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მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 
- საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №211 

„კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესის დამტკიცების 
შესახებ“ 

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №661 „ნარჩენების მართვის კოდექსით 
გათვალისწინებული ზოგიერთი ვალდებულების რეგულირების წესის დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

შეიძლება თუ არა ამოვსებითი ოპერაციებისათვის ინერტული ნარჩენების 
გამოყენება? 

 

ინერტული ნარჩენების მუნიციპალიტეტის დროებითი განთავსების/შენახვის ტერიტორიაზე 
განთავსების ნაცვლად შესაძლებელია ეს ნარჩენები გამოყენებულ იქნეს რელიეფის 
აღსადგენად, ამოვსების ოპერაციებისთვის ან მშენებლობის მიზნებისთვის. ამ მიზნებით 
ინერტული ნარჩენების გამოყენება უნდა შეთანხმდეს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის 
პასუხისმგებელ ორგანოსთან. 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №421 „ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, 

დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“ 

 
 
ითვლება თუ არა  ნარჩენად გათხრების შედეგად ამოღებული ნიადაგი? 

 

ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად ბუნებაში გავრცელებული მასალა, რომელიც 
მშენებლობის პროცესში გათხრების შედეგად არის ამოღებული არ განიხილება ნარჩენად თუ 
ეს მასალა მისი ბუნებრივი ფორმით იქნება გამოყენებული იმავე ადგილზე, სადაც აღნიშნული 
მშენებლობა მიმდინარეობს, და ამ მშენებლობის მიზნებისთვის იქნა ამოღებული. ასეთია 
მაგალითად, მშენებლობის დროს ამოთხრილი დაუბინძურებელი მიწა, გზის მშენებლობის 
დროს ჩამოჭრილი კლდის ნაშალი, ა.შ. 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 
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რა საჯარიმო სანქციები ეკისრება ინერტული ნარჩენების უკანონოდ 
განმთავსებელს? 

 

1 მ3-მდე მოცულობის სამშენებლო ან სხვა ინერტული ნარჩენით გარემოს დანაგვიანება, 
გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული 
პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.  

1 მ3 ან 1 მ3-ზე მეტი მოცულობის სამშენებლო ან სხვა ინერტული ნარჩენით გარემოს 
დანაგვიანება, გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 
იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1500 ლარის ოდენობით.  

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 

  



 

14 
 

ცხოველური ნარჩენები 
 

როგორ განვკარგოთ და სად განვათავსოთ ცხოველური წარმოშობის ნარჩენი? 
 

ცხოველურ ნარჩენად ჩაითვლება ცხოველის სხეული ან მისი სხეულის ნაწილი, ცხოველური 
წარმოშობის პროდუქტი ან ცხოველისგან მიღებული სხვა პროდუქტი, რომელიც არ არის 
განკუთვნილი ადამიანის მოხმარებისთვის.  მაგ. ცხოველური ნარჩენი შეიძლება იყოს ხორცის 
წარმოების ნარჩენები და ცხოველებზე ცდების ჩატარების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები, 
დაავადებული ცხოველების სხეულები/ნაწილები,  მესაქონლეობის შედეგად წარმოქმნილი 
ნარჩენები და ა.შ. 

ნარჩენად ქცეული ცხოველური წარმოშობის მასალა  შესაძლოა დაექვემდებაროს: ა) 
ინსინერაციას ან თანაინსინერაციას ინისინერატორში და შემდგომ  განთავსებას 
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მქონე ნაგავსაყრელზე; ბ) განთავსებას გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილების მქონე ნაგავსაყრელზე, წნევის ქვეშ სტერილიზაციით გადამუშავებისა და 
მიღებული მასალის მარკირების/ნიშანდების შემდეგ;  გ) დამარხვას ან დაწვას იმ 
ადგილას/ობიექტზე, სადაც წარმოიშობა ეს ნარჩენი ან გ) გამოყენებას მაგ. ორგანულ სასუქად 
(ნაკელის შემთხვევაში), კომპოსტირებისთვის და ბიოგაზის სახით ტრანსფორმაციისათვის. ეს 
დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელ კატეგორიას მიეკუთვნება ნარჩენად ქცეული ცხოველური 
წარმოშობის მასალა და აქვს თუ არა სურსათის ეროვნული სააგენტოს გაცემული შესაბამისი 
ავტორიზაცია. ცხოველური მასალის კატეგორიების და მათი განკარგვა/განთავსების შესახებ 
დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად იხ. საქართველოს მთავრობის დადგენილებას 
№605. 

აკრძალულია ინსინერაციას/თანაინსინერაციას დაქვემდებარებული ცხოველური ნარჩენების 
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მქონე ინსინერატორის გარეთ დაწვა. ინსინერატორები 
ჩვეულებრივ განთავსებულია ავტორიზებულ, გარემოს გადაწვეტილების მქონე საქონლის 
სასაკლაოებზე. 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №605 „ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო 

დანიშნულების პროდუქტისა (მათ შორის ცხოველური ნარჩენების) და მეორეული პროდუქტის, 
რომლებიც არ არის გამიზნული ადამიანის მიერ მოხმარებისათვის, ჯანმრთელობისა და ამ 
საქმიანობასთან დაკავშირებული ბიზნესოპერატორის აღიარების წესები“ 
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სახიფათო ნარჩენები 
 

როგორ განვსაზღვროთ არის თუ არა ნარჩენი სახიფათო? 
 

ნარჩენების კოდექსის დანართში 3 მოცემულია სახიფათო ნარჩენების განმსაზღვრელი 
მახასიათებლების განმარტება. ნარჩენის მფლობელს შეუძლია საკუთარი ცოდნის 
საფუძველზე, ქიმიური ანალიზის გარეშე, განსაზღვროს ნარჩენის სახიფათოობის 
მახასიათებლები დანართში წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე. სახიფათო ნარჩენის 
კლასიფიცირებისათვის არ არის აუცილებელი მასში არსებული ქიმიური ნივთიერებების 
დეტალური იდენტიფიცირება და ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით იმის დადგენა, 
სახიფათოა თუ არა ნარჩენი. თუმცა, აუცილებელია გაარკვიოთ, რომელ სახიფათო 
მახასიათებელს ავლენს ნარჩენი. 
 
ნარჩენების კლასიფიკაციის სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელიც დეტალურად 
განმარტავს სახიფათო ნარჩენების მახასიათებლებს, დაგეხმარებათ ნარჩენების სახიფათოობის 
განსაზღვრაში. 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი, დანართი 3 

 

რა მოთხოვნებს უყენებს ეროვნული კანონმდებლობა პასუხისმგებელ პირს 
სახიფათო ნარჩენების მართვის კუთხით? 

 

სახიფათო ნარჩენების შეგროვება და ტრანსპორტირება შეუძლია განახორციელოს მხოლოდ 
იმ პასუხისმგებელმა ფიზიკურმა ან იურიდიული პირმა, რომელსაც ნარჩენების მართვის 
კოდექსის შესაბამისად  გავლილი აქვს რეგისტრაცია, სახიფათო ნარჩენების 
ტრანსპორტირების შემთხვევაში გადამზიდველი ვალდებულია მოიპოვოს სატრანსპორტო 
საშუალების დაშვების მოწმობა;  
 
საყურადღებოა, რომ სახიფათო ნარჩენების გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მქონე 
ინსინერატორის გარეთ დაწვა აკრძალულია; დაუშვებელია სახიფათო ნარჩენის სხვა 
ნარჩენებთან შერევა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვის 
გარეშე; ასევე აკრძალულია სახიფათო ნარჩენების არაუფლებამოსილი პირისთვის ამ ნარჩენის 
შეგროვების, ტრანსპორტირებისა და დამუშავების მიზნით გადაცემა. კანონის ამ მოთხოვნების 
დარღვევა გამოიწვევს დაჯარიმებას. 

http://geo.org.ge/wp-content/uploads/2019/02/12-Annex-XII-Waste-Classification-Guideline_GEO.pdf
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ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობის შედეგად წლის განმავლობაში 120 
კგ-ზე მეტი რაოდენობის სახიფათო ნარჩენი წარმოიქმნება, ვალდებულია შეიმუშაოს 
კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა. ამასთან ერთად, ის ვალდებულია: 

• შექმნას და დანერგოს სახიფათო ნარჩენების სეპარირებისა და შეგროვების სისტემა; 
• განსაზღვროს გარემოსდაცვითი მმართველი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება 

სახიფათო ნარჩენების უსაფრთხო მართვისათვის შესაბამისი ზომების მიღებაზე; 
• უზრუნველყოს სახიფათო ნარჩენებთან მომუშავე პერსონალის ინფორმირება და 

შესაბამისი სწავლების ჩატარება. 
 
2025 წლის 1 იანვრიდან ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს დაეკისრება ვალდებული შეიმუშაოს 
კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა, იმ შემთხვევაშიც, თუ ის წლის განმავლობაში 120-ზე 
ნაკლები რაოდენობის სახიფათო ნარჩენს წარმოქნის. ანუ, კომპანიის ნარჩენების მართვის 
გეგმის შემუშავების ვალდებულება გავრცელდება ნებისმიერი რაოდენობით სახიფათო 
ნივთიერების წარმოქმნის შემთხვევაში.  
 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №446 „ნარჩენების მართვის კოდექსით 

გათვალისწინებულ ზოგიერთ ვალდებულებათა რეგულირების წესი“ 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №145 „სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და 

დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების შესახებ“ 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 661 „ნარჩენების მართვის კოდექსით 

გათვალისწინებული ზოგიერთი ვალდებულების რეგულირების წესის დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

როგორ უნდა მოიქცეს ნარჩენების გადამზიდველი სახიფათო ნარჩენების 
გადაზიდვის შემთხვევაში? 

 
ნარჩენების გადამზიდველი ვალდებულია სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების 
განხორციელებამდე მიიღოს სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირებისათვის სატრანსპორტო 
საშუალების დაშვების მოწმობა. სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია 
სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირებისას თან იქონიოს აღნიშნული მოწმობა. მოწმობას 
გასცემს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო 
ტრასპორტის სააგენტო. სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის პირობებისაგან 
გათავისუფლებული კონკრეტული სახის სახიფათო ტვირთების შესახებ ინფორმაციის 
გასაცნობად იხილეთ საქართველოს მთავრობის 89-ე დადგენილების „სატრანსპორტო 
საშუალებებით სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის წესი“  მე-4 მუხლი. 
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სატრანსპორტო საშუალებებით სახიფათო ტვირთების გადაზიდვა შესაძლებელია 
განხორციელდეს ტვირთ-გამგზავნსა და გადამზიდველს შორის გაფორმებული 
ხელშეკრულების საფუძველზე. სახიფათო ტვირთის გადაზიდვისას სატრანსპორტო 
საშუალების მძღოლს უნდა ჰქონდეს ADR*-ის მოწმობა მძღოლის მომზადების შესახებ.  ADR-
ის მოწმობა ადასტურებს , რომ მძღოლმა გაიარა სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის შესახებ 
საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამის შედგენილი პროგრამით მოსამზადებელი კურსი და 
ჩააბარა სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის სპეციალური მოთხოვნების ცოდნის შესახებ 
გამოცდა.  
 
სატრანსპორტო საშუალების დაშვების მოწმობის გარდა, გადამზიდველს ასევე ესაჭიროება: 
სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების ფორმა და სახიფათო ნარჩენების საინფორმაციო 
ფურცელი. 
   

*შენიშვნა: ADR - სახიფათო ტვირთების საერთაშორისო საგზაო გადაზიდვების 
შესახებ ევროპული შეთანხმება 
 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №143 „ნარჩენების ტრანსპორტირების წესი“ 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №89 „სატრანსპორტო საშუალებებით სახიფათო 

ტვირთების გადაზიდვის წესი“ 

 
 
რა არის სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების ფორმა და ვის ესაჭიროება 
ის? 

 
სახიფათო ნარჩენების გადამზიდველი ვალდებულია, სახიფათო ნარჩენების 
ტრანსპორტირებისას სახიფათო ნარჩენების საინფორმაციო ფურცელთან ერთად იქონიოს 
სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების ფორმა. ფორმა უნდა შეიცავდეს: 

- ინფორმაციას ტრანსპორტირების ინიციატორის - გამგზავნისა და ამ ნარჩენის მიმღების 
შესახებ,  

- ინფორმაციას დატვირთვისა და გადმოტვირთვის ადგილების შესახებ, 
- სატრანსპორტო საშუალების საიდენტიფიკაციო მონაცემებს,  
- გადაზიდული ნარჩენების დასახელებას და კოდებს ნარჩენების ნუსხის შესაბამისად,  
- ინფორმაციას ტვირთის მასის შესახებ,  
- დასტურს მიღება-გადაცემის შესახებ.  
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ტრანსპორტირების ფორმის ფორმატი და მისი შევსების ინსტრუქცია მოცემულია  
საქართველოს მთავრობის №145 დადგენილების „სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და 
დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების შესახებ“, დანართში 2. 
 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №145 „სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და 

დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ დანართი 2 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №89 „სატრანსპორტო საშუალებებით სახიფათო 

ტვირთების გადაზიდვის წესი“ 
 
 
 

რა არის სახიფათო ნარჩენების საინფორმაციო ფურცელი და ვის ესაჭიროება 
ის? 

 
სახიფათო ნარჩენების გადამზიდველი ვალდებულია სახიფათო ნარჩენების 
ტრანსპორტირებისას სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების ფორმასთან ერთად თან 
იქონიოს სახიფათო ნარჩენების საინფორმაციო ფურცელი.  ფურცელი ივსება თითოეული 
სახიფათო ნარჩენისთვის ცალ-ცალკე და უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას ნარჩენების 
წარმოშობის, კლასიფიკაციისა და სახიფათო თვისებების შესახებ, ასევე, ინფორმაციას 
უსაფრთხოების ზომებისა და პირველადი დახმარების შესახებ, ავარიის შემთხვევისთვის. 
საინფორმაციო ფურცლის ფორმატი და მისი შევსების ინსტრუქცია მოცემულია  სახიფათო 
ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური 
რეგლამენტის (საქართველოს მთავრობის დადგენილება # 145) დანართში 1.  
 

 მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №145 „სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და 

დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების შესახებ“ დანართი 1 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №89 „სატრანსპორტო საშუალებებით სახიფათო 

ტვირთების გადაზიდვის წესი“ 
 

 
სად მიდის შეგროვებული სახიფათო ნარჩენი? 
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შეგროვებული სახიფათო ნარჩენი ქვემოთ ჩამოთვლილი ქმედებებიდან ექვემდებარება ერთ-
ერთს: 
• ხდება მათი განთავსება სახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე*;  

* შენიშვნა: დღეის მდგომარეობით საქართველოში არ ფუნქციონირებს სახიფათო 
ნარჩენების ნაგავსაყრელი.  

 
• მუშავდება სახიფათო ნარჩენების გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მქონე ნარჩენების 

დამუშავების ობიექტზე. 
• ხდება სახიფათო ნარჩენების უსაფრთხო დასაწყობება დროებითი შენახვის ობიექტზე მათი 

ექსპორტირების მიზნით, თუ საქართველოს ტერიტორიაზე არ არსებობს სახიფათო 
ნარჩენების დამუშავების ტექნიკური ან/და ტექნოლოგიური შესაძლებლობა, როგორც ეს 
მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების (მაგალითად, ვადაგასული პესტიციდების), 
შემცველი ნარჩენების შემთხვევაში ხდება. 

 
მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 
 
 

რა საჯარიმო სანქციები ეკისრება სახიფათო ნარჩენების უკანონოდ (ან 
დადგენილი წესების დარღვევით) განმთავსებელს, გადამზიდავს ან 
გადამამუშავებელს2? 

 

• სახიფათო ნარჩენების საკანალიზაციო სისტემაში ან მიწისქვეშა ან/და ზედაპირულ 
წყლებში ჩაშვება გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 400 ლარის ოდენობით, 
იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით. 

• სახიფათო ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება ან სხვა ქმედება, ჩადენილი ნარჩენების 
შეგროვების კონტეინერის გარეთ, აგრეთვე სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი 
სახიფათო ნარჩენების არადანიშნულების კონტეინერში (მათ შორის, მუნიციპალური 
არასახიფათო  ნარჩენების კონტეინერში) მოთავსება გამოიწვევს ფიზიკური პირის 
დაჯარიმებას 400 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1000 ლარის 
ოდენობით. 

• სახიფათო ნარჩენების გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მქონე ინსინერატორის გარეთ 
დაწვა ან ნარჩენების დამუშავების ობიექტის გარეთ დამუშავება გამოიწვევს ფიზიკური 

 

2 უახლოეს მომავალში დაგეგმილია ჯარიმების ოდენობის გადახედვა. 
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პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1500 
ლარის ოდენობით. 

• სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების წესის დარღვევა გამოიწვევს დაჯარიმებას 400 
ლარის ოდენობით. 

• სახიფათო ნარჩენების არაუფლებამოსილი პირისთვის ამ ნარჩენის შეგროვების, 
ტრანსპორტირებისა და დამუშავების მიზნით გადაცემა გამოიწვევს ნარჩენების მფლობელი 
მეწარმე სუბიექტის დაჯარიმებას 400 ლარის ოდენობით. 

• სახიფათო ნარჩენის სხვა ნარჩენებთან შერევა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს ნებართვის გარეშე ექვემდებარება დაჯარიმებას. ჯარიმა მერყეობს 200-550 
ლარის ფარგლებში და დამოკიდებულია სახიფათო ნარჩენის რაოდენობაზე და ნარჩენების 
მფლობელზე (ფიზიკური პირია თუ იურიდიული). 

• არანაკლებ 2 ტონა და არაუმეტეს 10 ტონა სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის 
ობიექტის მოწყობა და ოპერირება დადგენილი წესით რეგისტრაციის გარეშე გამოიწვევს 
დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით. 

• სახიფათო ნარჩენებთან მომუშავე პერსონალის ინფორმირებისა და შესაბამისი სწავლების 
ჩატარების ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის 
ოდენობით. 

•  სახიფათო ნარჩენების სეპარირებისა და შეგროვების სისტემის შექმნისა და დანერგვის 
ვალდებულების შეუსრულებლობა  გამოიწვევს დაჯარიმებას 600 ლარის ოდენობით. 

 
ამ ქმედებების განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს შესაბამისი ჯარიმის რაოდენობის 
გაორმაგებას. 
 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 

   

 
როგორ მოვიქცეთ თუ წარმოვქმნით ან ვფლობთ აზბესტის ნარჩენებს? 

 

აზბესტი სახიფათო ნარჩენია. აზბესტის შემცველია მაგალითად ე.წ. შიფერი. ამ ნარჩენის 
მართვა უნდა შეესაბამებოდეს სახიფათო ნარჩენების მართვისთვის დადგენილ წესებს. გარდა 
ამისა, აზბესტის შემცველ ნარჩენებზე ვრცელდება ნარჩენების შეგროვების და დამუშავების 
სპეციალიზებული წესები. კერძოდ, აზბესტის ნარჩენების წარმომქმნელი/მფლობელი 
ფიზიკური და იურიდიული პირი ვალდებულია: 
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• დემონტაჟის დროს  აზბესტის ნარჩენების დანამოს წყლით; დემონტაჟით დაკავებული 
პირი აღჭურვილი უნდა იყოს დამცავი სპეცტანსაცმლით. გამოყენებული დამცავი 
აღჭურვილობა საჭიროებს აზბესტის ნარჩენების ანალოგიურ მოპყრობას; 

• შეინახოს აზბესტის ნარჩენები წარმოქმნის ადგილზე სხვა ნარჩენებისგან 
განცალკევებით; 

• აზბესტის ნარჩენები დაუყოვნებლივ შეფუთოს და დალუქოს 2 ერთმანეთისგან 
დამოუკიდებელი პლასტიკატის ფენით; 

• შეფუთულ აზბესტის ნარჩენებზე გააკეთოს აღნიშვნა სახიფათო ნარჩენების - აზბესტის 
შემცველობის შესახებ; 

• უზრუნველყოს აზბესტის ნარჩენის ტრანსპორტირება იმ იურიდიულ პირის 
დახმარებით, რომელსაც ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად  გავლილი აქვს 
რეგისტრაცია და მოპოვებული აქვს სატრანსპორტო საშუალების დაშვების მოწმობა . 

• გადაზიდვას უნდა მოხდეს მხოლოდ დახურული სატრანსპორტო საშუალებით. 
 

აზბესტის ნარჩენების განთავსება შესაძლებელია არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელის 
სპეციალურად გამოყოფილ სექტორში/უჯრედში მხოლოდ და მხოლო იმ შემთხვევაში, თუ 
ის ორმაგად არის შეფუთული. სხვა შემთხვევაში აზბესტის ნარჩენები უნდა განთავსდეს  
სახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე.  

 

როგორ მოვიქცეთ თუ წარმოვქმნით ან ვფლობთ გამოუსადეგარ ბატარეებს და 
აკუმულატორებს? 

 

ნარჩენად ქცეული პორტატული ბატარეები და აკუმულატორები სახიფათო ნარჩენებია. მათი  
შეგროვება უნდა მოხდეს შესაბამის შეგროვების პუნქტებში სათანადოდ ეტიკეტირებულ 
სპეციალურ კონტეინერებში. შეგროვების პუნქტები, ძირითადად, მოეწყობა მაღაზიებში, 
სუპერმარკეტებში, სკოლებში, სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციებსა და საწარმოებში და 
სხვ.  

რეალიზაციის ობიექტები ვალდებული არიან პორტატული ბატარეების და აკუმულატორების 
რეალიზაციის პროცესში უზრუნველყონ მომხმარებლებისგან პორტატული ბატარეების და 
აკუმულატორების ნარჩენების უსასყიდლოდ ჩაბარება. აგრეთვე, შეგროვების პროცესში 
დაუშვებელია მომხმარებლისთვის პორტატული ბატარეების და აკუმულატორების ნარჩენების 
მოშორების საფასურის გადახდის ან ახალი ბატარეის ან/და აკუმულატორის შეძენის 
მოთხოვნა. 

თუ ბატარეას ვერ აცალკევებთ ელექტრო მოწყობილობისგან საოჯახო პირობებში, ასეთი 
ბატარეა ელექტრო მოწყობილობასთან ერთად უნდა განთავსდეს ნარჩენი ელექტრო 
მოწყობილობის შეგროვების პუნქტში. 
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ბატარეების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან შერევა დაუშვებელია. აგრეთვე აკრძალულია 
ბატარეების, მათ შორის სამრეწველო და საავტომობილო ბატარეების და აკუმულატორების 
ნაგავსაყრელზე განთავსება და ინსინერაცია. 

აღნიშნული ნარჩენის მართვა უნდა განხორციელდეს მწარმოებლის გაფართოებული 
ვალდებულების (მგვ) სისტემის ქვეშ. დაწვრილებითი  ინფორმაცია მგვ-ის შესახებ 
მოცემულია შესაბამის განყოფილებაში. 

 

როგორ მოვიქცეთ თუ წარმოვქმნით ან ვფლობთ ნარჩენ ზეთებს? 
 

ნარჩენ ზეთებში იგულისხმება არასაკვები გამოყენებული (ნახმარი) ზეთები. ნარჩენი ზეთები 
განიხილება სახიფათო ნარჩენებად და ამდენად, მათი მართვა უნდა შეესაბამებოდეს 
სახიფათო ნარჩენების მართვისთვის დადგენილ წესებს. გარდა ამისა, ნარჩენ ზეთებზე 
ვრცელდება ნარჩენების შეგროვების და დამუშავების სპეციალიზებული წესები. კერძოდ, 
ნარჩენი ზეთების წარმომქმნელი/მფლობელი ვალდებულია: 

ა)  წარმოქმნის ადგილზე მოახდინოს ნარჩენი ზეთების განცალკევება სხვა 
ნარჩენებისგან. 
ბ) შეინახოს ნარჩენი ზეთები დახურულ კონტეინერებში ან ავზებში, რომლებიც 
დაცულია გაჟონვისაგან და აღჭურვილია ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობით; 
გ) ნარჩენი ზეთების აღდგენა განახორციელოს რეგენერაციის გზით ან თუ ეს არ არის 
შესაძლებელი, ენერგიის აღდგენის გზით; 
დ) არ შეურიოს პოლიქლორირებული ბიფენილების /პოლიქლორირებული 
ტერფენილების შემცველი ნარჩენი ზეთების სხვა ნარჩენ ზეთებთან.  
ე) ნარჩენი ზეთების წარმომქმნელი იურიდიული პირები ვალდებულნი არიან ზეთები 
გადასცენ შესაბამის უფლებამოსილ ნარჩენების შემგროვებელს.  
ვ) მომხმარებელი ვალდებულია ნარჩენი ზეთები ჩააბაროს სპეციალურად მოწყობილ 
შეგროვების პუნქტებში ასეთის არსებობის შემთხვევაში.    
 

მომხმარებლისგან ნარჩენი ზეთის მიღება ხორციელდება შეგროვების პუნქტებში, რომლებიც 
უნდა მოეწყოს თხევადი საწვავის სადგურებში, ავტომანქანების სარემონტო და ტექნიკური 
მომსახურების სადგურებში, სამრეწველო ობიექტებში, პორტებში, აეროპორტებსა და სხვა 
ობიექტებში, სადაც ხდება ზეთების  გამოცვლა. ასეთი ობიექტები ვალდებული არიან 
მომხმარებელს მიაწოდონ ინფორმაცია ნარჩენი ზეთების უსასყიდლოდ ჩაბარების 
შესაძლებლობის შესახებ. 
აღნიშნული ნარჩენის მართვა უნდა განხორციელდეს მწარმოებლის გაფართოებული 
ვალდებულების (მგვ) სისტემის ქვეშ. დაწვრილებითი  ინფორმაცია მგვ-ის შესახებ 
მოცემულია შესაბამის განყოფილებაში. 
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მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №145 „სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და 

დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების შესახებ“ 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება Nr.324 ბატარეებისა და აკუმულატორების ნარჩენების 

მართვის ტექნიკური რეგლამენტი;  
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება Nr.325 საბურავების ნარჩენების მართვის ტექნიკური 

რეგლამენტი;  
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება Nr.326 ელექტრო და ელექტრონული 

მოწყობილობების ნარჩენების მართვის ტექნიკური რეგლამენტი;  
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება Nr.327 ნარჩენი ზეთების მართვის ტექნიკური 

რეგლამენტი;  
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 ნარჩენების იმპორტი/ექსპორტი/ტრანზიტი  
 

რა ტიპის ნარჩენების იმპორტი/ექსპორტი/ტრანზიტი არ არის დაშვებული 
საქართველოში? 

 

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში, 
აკრძალულია: 

o სახიფათო ნარჩენების იმპორტი და ტრანზიტი; 
o არასახიფათო ნარჩენების იმპორტი მათი განთავსების მიზნით; 
o სახიფათო ნარჩენების ექსპორტი, თუ:  

▪ სახელმწიფო, რომელშიც ხორციელდება სახიფათო ნარჩენების ექსპორტი, არ 
არის „სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვასა და მათ 
განთავსებაზე  კონტროლის შესახებ კონვენციის“ (ბაზელის კონვენცია) წევრი 
ან ოფიციალურად კრძალავს ასეთი ნარჩენების იმპორტს;  

▪ არ არსებობს იმპორტის ან/და ტრანზიტის სახელმწიფოს კომპეტენტური 
ორგანოს წერილობითი თანხმობა. 

 
მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- საქართველოს კანონი ნარჩენების იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის შესახებ 
- ბაზელის კონვენცია   
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №259 „საქართველოს ტერიტორიაზე იმპორტისათვის, 

საქართველოს ტერიტორიიდან ექსპორტისათვის და საქართველოს ტერიტორიაზე 
ტრანზიტისათვის დაშვებული ნარჩენების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

 
 
 

დაიშვება თუ არა საქართველოში არასახიფათო ნარჩენების იმპორტი მათი 
აღდგენის მიზნით? 

 

არასახიფათო ნარჩენების იმპორტი დაშვებულია იმ შემთხვევაში, თუ იმპორტი ხორციელდება 
მათი შემდგომი აღდგენის მიზნით. მაგალითად, დაშვებულია სუფთა, დაუბინძურებული 
მეტალის ჯართის და ქაღალდის ნარჩენების და მინის ნარჩენების (არადისპერსიულ ფორმაში) 
იმპორტი, რომლებიც არასახიფათო ნარჩენებს მიეკუთვნება. 
 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
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- საქართველოს კანონი ნარჩენების იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის შესახებ 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №259 „საქართველოს ტერიტორიაზე იმპორტისათვის, 

საქართველოს ტერიტორიიდან ექსპორტისათვის და საქართველოს ტერიტორიაზე 
ტრანზიტისათვის დაშვებული ნარჩენების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 
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ესაჭიროება თუ არა ნებართვა არასახიფათო ნარჩენების ექსპორტს და 
ტრანზიტს? 

 

არასახიფათო ნარჩენების ექსპორტს და ტრანზიტს ნებართვა ან/და ბაზელის კონვენციით 
გათვალისწინებული წინასწარი შეტყობინების პროცედურის განხორციელება არ ესაჭიროება, 
თუ ამას არ მოითხოვს იმპორტის ან ექსპორტის სახელმწიფოს სათანადო კომპეტენტური 
ორგანო.  
 
თუ იმპორტის ან  ტრანზიტის სახელმწიფო წინასწარ შეტყობინებას მოითხოვს არასახიფათო 
ნარჩენების შემთხვევაშიც, მაშინ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 
ნარჩენების ექსპორტიორის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ამ სახელმწიფოს 
სათანადო კომპეტენტურ ორგანოს აწვდის შესაბამის ინფორმაციას საქართველოს 
კანონმდებლობისა და ბაზელის კონვენციის მოთხოვნების შესაბამისად. 
 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- საქართველოს კანონი ნარჩენების იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის შესახებ 
- ბაზელის კონვენცია  
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №259 „საქართველოს ტერიტორიაზე იმპორტისათვის, 

საქართველოს ტერიტორიიდან ექსპორტისათვის და საქართველოს ტერიტორიაზე 
ტრანზიტისათვის დაშვებული ნარჩენების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 
 

საჭიროებს თუ არა ნებართვას არასახიფათო ნარჩენების იმპორტი? 
 

არასახიფათო ნარჩენების იმპორტის განსახორციელებლად აუცილებელია არასახიფათო 
ნარჩენის იმპორტის ნებართვის ქონა. ამ ნებართვის გამცემია გარემოს დაცვის და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო. ნებართვა გაიცემა მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით, 
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და ნარჩენების იმპორტის 
ექსპორტის და ტრანზიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ნებართვის 
მოქმედების ვადა არაუმეტეს 1 წელია. 
 

*შენიშვნა: ბაზელის კონვენცია - კონვენცია სახიფათო ნარჩენების 
ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვასა და მათ განთავსებაზე კონტროლის შესახებ 

 
 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
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- საქართველოს კანონი ნარჩენების იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის შესახებ 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №259 „საქართველოს ტერიტორიაზე იმპორტისათვის, 

საქართველოს ტერიტორიიდან ექსპორტისათვის და საქართველოს ტერიტორიაზე 
ტრანზიტისათვის დაშვებული ნარჩენების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 
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როგორ მივიღოთ ნებართვა არასახიფათო ნარჩენების იმპორტზე? 
 

არასახიფათო ნარჩენების იმპორტის მიზნით შესაბამისი ნებართვის მისაღებად ნებართვის 
მაძიებელმა  განცხადება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უნდა 
წარუდგინოს. განცხადება უნდა  შეიცავდეს მითითებას, თუ ნებართვის რომელი სახის 
მიღებას მოითხოვს ნებართვის მაძიებელი. განცხადება ასევე უნდა მოიცავდეს თანდართული 
საბუთების ნუსხას. ნებართვის მაძიებლის განცხადებას, „ლიცენზიებისა და ნებართვების 
შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის გარდა, 
უნდა ერთოდეს შემდეგი ინფორმაცია: 

ა) ნარჩენის დასახელება; 
ბ) ნარჩენის კოდი (ბაზელის კონვენციის მიხედვით*; ნარჩენების ნუსხის მიხედვით; 
სასაქონლო ნომენკლატურის (HS) მიხედვით); 
გ) ნარჩენის რაოდენობა (ტონა); 
დ) ნარჩენის აღწერილობა; 
 ე) ნარჩენის შეფუთვის ტიპი; 
 ვ) ქვეყანა საიდანაც ხდება ნარჩენის ექსპორტი; 
 ზ) ნარჩენის ექსპორტიორი; 
 თ) ნარჩენის იმპორტიორი; 
 ი) ნარჩენის აღდგენის ობიექტის დასახელება, ადგილმდებარეობა და მისამართი; 
 კ) გადაზიდვაში მონაწილე ფიზიკურ პირებს ან/და იურიდიულ პირებს შორის 
დადებული ხელშეკრულებების ასლები; 
 ლ) დოკუმენტაცია, რომლითაც დასტურდება, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე 
ნარჩენების აღდგენა გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესაბამისად განხორციელდება. 

ყურადსაღებია ის გარემოება, რომ არასახიფათო ნარჩენების იმპორტის შედეგად არ უნდა 
ხდებოდეს უფრო მეტი ნარჩენის წარმოქმნა, ვიდრე პირველადი ნედლეულის გამოყენებისას 
მოხდებოდა და ნარჩენის აღდგენის პროცესში გამოყენებული ტექნოლოგია გარემოსდაცვითი 
თვალსაზრისით უსაფრთხო უნდა იყოს. თუ ეს პირობები არ შესრულდა ნებართვის გამცემს 
უფლება აქვს უარი განაცხადოს იმპორტის ნებართვის გაცემაზე. 
 
ნებართვა გაიცემა 3 ეგზემპლარად, რომელთაგან 1 სამინისტროს რჩება, ხოლო 2 ნებართვის 
მაძიებელს გადაეცემა. ნებართვა გაიცემა 1 წლამდე ვადით. 
 

*შენიშვნა: ბაზელის კონვენცია - კონვენცია სახიფათო ნარჩენების 
ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვასა და მათ განთავსებაზე კონტროლის შესახებ 
 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- საქართველოს კანონი ნარჩენების იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის შესახებ 
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- საქართველოს კანონი ლიცენზიების და ნებართვების შესახებ (მუხლი 25) 
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როგორ ხდება სახიფათო ნარჩენების ექსპორტის ნებართვის მიღება? 
 

სახიფათო ნარჩენების ექსპორტის მიზნით შესაბამისი ნებართვის მისაღებად ნებართვის 
მაძიებელმა  განცხადება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უნდა 
წარუდგინოს. განცხადება უნდა  შეიცავდეს მითითებას, თუ ნებართვის რომელი სახის 
მიღებას მოითხოვს ნებართვის მაძიებელი განცხადება ასევე უნდა მოიცავდეს თანდართული 
საბუთების ნუსხას. „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე 
მუხლით  გათვალისწინებული დოკუმენტაციის გარდა, განცხადებას ასევე უნდა ერთვოდეს: 

 
- ბაზელის კონვენციის* V „A“ და V „B“ დანართების მიხედვით სათანადოდ შევსებული 

შეტყობინებისა და გადაზიდვის ფორმები; 
- ნებართვის მაძიებელსა და გადაზიდვაში მონაწილე ყველა სხვა ფიზიკურ პირს ან/და 

იურიდიულ პირს შორის დადებული ხელშეკრულებების ასლები; 
- ფინანსური გარანტია, რომელიც წარმოდგენილია საბანკო გარანტიის ან დაზღვევის 

სახით. იგი უნდა ფარავდეს ნარჩენების გადაზიდვის ხარჯებს და განთავსების ან 
აღდგენის (მათ შორის, საჭირო შუალედური აღდგენის) ხარჯებს.  
 

*შენიშვნა: ბაზელის კონვენცია - კონვენცია სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასა- 
ზღვრო გადაზიდვასა და მათ განთავსებაზე კონტროლის შესახებ 
 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- საქართველოს კანონი ნარჩენების იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის შესახებ 
- საქართველოს კანონი ლიცენზიების და ნებართვების შესახებ, მუხლი 25 
- ბაზელის კონვენცია სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვასა და მათ 

განთავსებაზე კონტროლის შესახებ 
 

 
 

რა არის ბაზელის კონვენციით გათვალისწინებული წინასწარი შეტყობინების 
პროცედურა და რას ემსახურება ის? 

 

ბაზელის კონვენცია არის კონვენცია სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვასა 
და მათ განთავსებაზე კონტროლის შესახებ. სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო  
გადაზიდვა ხორციელდება ბაზელის კონვენციის მოთხოვნებისა და პროცედურების 
შესაბამისად.  საქართველოს, როგორც ამ კონვენციის მხარე ქვეყანას, ევალება კონვენციით 
გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება. 
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ბაზელის კონვენციის თანახმად ქვეყანამ, საიდანაც ხდება სახიფათო ნარჩენების ექსპორტი 
ან თვით სახიფათო ნარჩენის ექსპორტიორმა (კომპანიამ/ორგანიზაციამ) ამ  ქვეყნის 
კომპეტენტური ორგანოების მეშვეობით წერილობით წინასწარ უნდა შეატყობინოს  შესაბამის 
ორგანოებს იმ ქვეყანაში, დაგეგმილი სახიფათო ნარჩენების გადაადგილების განზრახვის 
შესახებ.  პროცედურის თანახმად ივსება ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაადგილების 
წინასწარი შეტყობინების და გადაზიდვის ფორმები. 
 
წინასწარი შეტყობინების დოკუმენტი საჭიროა იმისათვის, რომ კომპეტენტურმა ორგანოებმა   
სრული ინფორმაცია მიიღონ ნარჩენების შესახებ იმის დასადგენად, მისაღები იქნება თუ არა 
ამ ნარჩენების გადაადგილება მათი ქვეყნის ტერიტორიაზე. 
 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- საქართველოს კანონი ნარჩენების იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის შესახებ 
- ბაზელის კონვენცია სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვასა და მათ 

განთავსებაზე კონტროლის შესახებ 
  

http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/techmatters/forms-notif-mov/vCOP8.pdf
http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/techmatters/forms-notif-mov/vCOP8.pdf
http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/techmatters/forms-notif-mov/vCOP8.pdf
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რეგისტრაცია, აღრიცხვა-ანგარიშგება 
 
რა შემთხვევაში არის სავალდებულო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული 
საქმიანობის  რეგისტრაცია? 
 

იმ შემთხვევაში თუ ფიზიკური ან იურიდიული პირი ახორციელებს ნარჩენების შეგროვებას, 
ტრანსპორტირებას ან/და დამუშავებას, მას გავლილი უნდა ჰქონდეს რეგისტრაცია. 
რეგისტრაცია სავალდებულოა იმ შემთხვევაში თუ მისი საქმიანობა მოიცავს: 

▪  ნარჩენების შეგროვებას ან/და ტრანსპორტირებას; 
▪  50 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობას 

და ოპერირებას; 
▪  არასახიფათო ნარჩენების წინასწარ დამუშავებას (მაგ. დაშლა, დაპრესვა და სხვა); 
▪  არანაკლებ 2 ტონა და არაუმეტეს 10 ტონა სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის 

ობიექტის მოწყობას და ოპერირებას; 
▪  ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურის მოწყობას და ოპერირებას. 

გარდა ამისა, სპეციალურ რეესტრში რეგისტრაციას  საჭიროებენ მწარმოებლის გაფართოებულ 
ვალდებულებას (მგვ) დაქვემდებარებული პროდუქტების მწარმოებლები/იმპორტიორები და 
მგვ ორგანიზაციები. მათი რეგისტრაცია ხდება  ელექტრონულ მგვ რეესტრში.   

*ნარჩენების განთავსებასთან, დამუშავებასთან და აღდგენასთან დაკავშირებული 
გარკვეული საქმიანობები რეგისტრაციის გარდა ასევე ექვემდებარება გარემოსდაცვით 
გადაწყვეტილების პროცესს.  

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №144 „ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, 

წინასწარი დამუშავებისა და დროებითი შენახვის რეგისტრაციის წესისა და პირობების შესახებ“ 
 

 

ნარჩენების მართვასთან  დაკავშირებული რომელი საქმიანობები საჭიროებს 
გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას? 

 
ნარჩენების3  მართვასთან დაკავშირებული შემდეგი საქმიანობები ექვემდებარება 
გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას: 

 

3 კითხვა ეხება მხოლოდ არარადიაქტიულ ნარჩენებს.  რადიაქტიულ ნარჩენებთან დაკავშირებული ყველა 
საქმიანობა (გადამუშავება, შენახვა, განთავსება) ექვემდებარება გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას. 
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o სახიფათო ნარჩენების განთავსება, ინსინერაცია ან/და ქიმიური დამუშავება; 
o დღე-ღამეში 100 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენის განთავსება, ინსინერაცია ან/და 

ქიმიური დამუშავება. 
აღნიშნული საქმიანობები, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის თანახმად, აუცილებლად 
ექვემდებარება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას (გზშ).  საქმიანობის განმახორციელებელი 
ვალდებულია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებით მიმართოს 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. განცხადებას უნდა დაერთოს გზშ-
ს ანგარიში და სხვა დოკუმენტაცია, როგორც ეს განსაზღვრულია გარემოსდაცვითი შეფასების 
კოდექსით (მუხლი 11). გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადების 
რეგისტრაციიდან 3 დღის ვადაში, გზშ-ის ანგარიშის განხილვის მიზნით მინისტრი ქმნის 
საექსპერტო კომისიას. საექსპერტო კომისია ამზადებს და შექმნიდან 40 დღის ვადაში 
სამინისტროს წარუდგენს ექსპერტიზის დასკვნას გზშ-ის ანგარიშის შესახებ, რომლის 
საფუძველზეც გამოიცემა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების შესახებ 
სამართლებრივი აქტი. გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება განუსაზღვრელი ვადით გაიცემა. 
თუ საქმიანობის  განმახორციელებელი 5 წლის ვადაში არ დაიწყებს ამ გადაწყვეტილებით 
გათვალისწინებულ საქმიანობას, სამინისტრო გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას 
ძალადაკარგულად აცხადებს. 

 
გარდა ამისა, არსებობს საქმიანობები, რომელთა შემთხვევაში, საქმიანობის 
განმახორციელებელი   მიმართავს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
სკრინინგის განცხადებით და სამინიტროსგან მიიღოს გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, 
საჭიროა თუ არა მის მიერ განსახორციელებელი საქმიანობისთვის გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასება. ეს საქმიანობებია: 
o ნარჩენების განთავსება; 
o ნარჩენების აღდგენა, გარდა არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავებისა; 
o სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავება; 
o 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობა. 

სკრინინგის პროცედურა შედარებით ხანმოკლეა და გადაწყვეტილების მიღება ხდება 
განაცხადიდან არანაკლებ 10-დან 15 დღის ვადაში.  

თუ სამინისტრო სკრინინგის შედეგად გადაწყვეტს, რომ საჭიროა გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასება, მაშინ იწყება ზემოაღწერილი პროცედურა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების 
მისაღებად. სხვა შემთხვევაში, საქმიანობის განმახორციელებელი დაექვემდებარება მხოლოდ 
რეგისტრაციის მოთხოვნას  ან შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების შესრულებას.   

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი 
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კომპანიის ქვეშ მყოფი რამდენიმე შვილობილი კომპანიის ან 
დაქვემდებარებული ორგანიზაციის გაერთიანებისას საჭიროა თუ არა 
ნარჩენების მართვის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია? 
 

ნარჩენების მართვის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია მიმდინარეობს კომპანიის 
საიდენტიფიკაციო კოდის მიხედვით. თითოეული კომპანია და მასში გაერთიანებული და 
დაქვემდებარებული ორგანიზაციები, მათ შორის ფილიალები, თუ ისინი გაერთიანებულია 
ერთ საიდენტიფიკაციო კოდის ქვეშ, სისტემაში რეგისტრირდება ერთი კომპანიად. კომპანიის 
ქვეშ არსებული თითოეული დაქვემდებარებული ორგანიზაცია უნდა დაემატოს კომპანიის 
პერსონალურ გვერდზე. 
 
 
 
 

სად და როგორ ხდება ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი 
დამუშავებისა და დროებითი შენახვის რეგისტრაცია? 
 

ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი დამუშავებისა და დროებითი შენახვის 
საქმიანობის რეგისტრაცია შესაძლებელია  შემდეგ ვებ-გვერდზე: wms.mepa.gov.ge  
 
რეგისტრაციისას პირველ ეტაპზე საჭიროა ავტორიზაციის გავლა ( „RS ავტორიზაცია“ 
ღილაკზე დაჭერით). ავტორიზაციის გასავლელად უნდა მიეთითოს პასუხისმგებელი 
ფიზიკური და /იურიდიული პირის საიდენტიფიკაციო კოდი და პაროლი. სისტემაში 
შესვლისას პასუხისმგებელი პირი ავსებს რეგისტრაციის განაცხადის ფორმას. რეგისტრაციის 
ფორმაში უნდა მიეთითოს ინფორმაცია საქმიანობის შესახებ და საქმიანობის განხორციელების 
მისამართი. თუ პასუხისმგებელი პირი ახორციელებს ერთზე მეტი დაქვემდებარებულ 
საქმიანობის რეგისტრაციას, მაშინ განაცხადი ივსება თითოეული საქმიანობისთვის ცალ-
ცალკე. ნარჩენების შეგროვების ან/და ტრანსპორტირების რეგისტრაციის დროს 
განმცხადებელმა დამატებით უნდა წარადგინოს:  

ა) სატრანსპორტო საშუალებ(ებ)ის საკუთრების ან სარგებლობის უფლების 
დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი;  
ბ) ნარჩენების დამუშავების ობიექტთან დადებული ხელშეკრულება. 
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იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელს ცვლილებები შეაქვს რეგისტრირებულ საქმიანობაში 
ელექტრონული რეგისტრაციის სისტემა შესაძლებლობას იძლევა მოხდეს საქმიანობის 
კორექტირება - „რეგისტრაციის ცვლილება“. 
 
სისტემაში რეგისტრაციის დეტალური ინსტრუქცია მოცემულია დამხმარე სახელმძღვანელოში 
“ნარჩენების მართვის ელექტრონული სისტემა”. 
 
სამინისტრო 5 დღის ვადაში აგზავნის რეგისტრაციის დადასტურების შესახებ  შეტყობინებას 
რეგისტრაციის ფორმაში მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, რაც ჩაითვლება 
რეგისტრაციის ოფიციალურ დადასტურებად. ნარჩენების მართვის მონაცემთა ბაზაში 
რეგისტრაციის დადასტურების შემდეგ, რეგისტრირებულ პირს ენიჭება მომხმარებლის 
სახელი და პაროლი.  
 
რეგისტრაცია უვადოა. იმ შემთხვევაში თუ რეგისტრაციის მფლობელი შეწყვეტს საქმიანობას, 
ის ვალდებულია გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართოს 
რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით საქმიანობის შეწყვეტიდან  5 დღის ვადაში. თუ 
რეგისტრაციის მფლობელი საქმიანობის რეგისტრაციიდან 6 თვის განმავლობაში არ დაიწყებს 
საქმიანობას, ის ვალდებულია 6 თვის დასრულებიდან 5 დღის ვადაში სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს მიმართოს რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით. 
 
ნარჩენების შეგროვება, ტრანსპორტირება, წინასწარი დამუშავება და დროებითი შენახვა 
რეგისტრაციის გარეშე გამოიწვევს დაჯარიმებას. 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №144 „ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, 

წინასწარი დამუშავებისა და დროებითი შენახვის რეგისტრაციის წესისა და პირობების შესახებ“ 
 

რა არის ნარჩენების მართვის ელექტრონული სისტემა? 
 

ნარჩენების მართვის ელექტრონული სისტემა წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა 
და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ელექტრონულ მონაცემთა ბაზის სისტემას, რომელიც 
უზრუნველყოფს იმ ფიზიკური და იურიდიული პირების რეგისტრაციას, რომლებსაც ახდენენ 
ნარჩენების შეგროვებას, ტრანსპორტირებას და/ან ნარჩენების დამუშავებას და დროებით 
შენახვას. რეგისტრირებულ პირებს სისტემა ასევე აძლევს შესაძლებლობას  ელექტრონულად 
წარადგინონ ნარჩენების აღრიცხვა-ანგარიშგების წლიური ფორმები. 
 

http://waste.moe.gov.ge/Moe/Wms/Wms.Portal.Web/Files/WMS%20-%20Organization%20Manual.pdf
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ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი დამუშავებისა და დროებითი შენახვის 
რეგისტრაცია შესაძლებელია  შემდეგ ვებ-გვერდზე wms.mepa.gov.ge   
 
ნარჩენების მართვის ელექტრონული სისტემა მოიცავს ინფორმაციას როგორც რეგისტრაცია-
დაქვემდებარებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე, ასევე იმ პირებზე, რომლებიც ფლობენ 
გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას ნარჩენების დამუშავებასთან დაკავშირებულ 
საქმიანობებზე. 

 

რა ოდენობის ჯარიმა4 დაეკისრება პასუხისმგებელ პირს რეგისტრაციის წესის 
დარღვევისას? 

 

o ნარჩენების შეგროვება ან/და ტრანსპორტირება დადგენილი წესით რეგისტრაციის გარეშე 
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით. 

o არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების ობიექტის მოწყობა და ოპერირება 
დადგენილი წესით რეგისტრაციის გარეშე  გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის 
ოდენობით. 

o არანაკლებ 2 ტონა და არაუმეტეს 10 ტონა სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის 
ობიექტის მოწყობა და ოპერირება დადგენილი წესით რეგისტრაციის გარეშე გამოიწვევს 
დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით. 

o ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურის მოწყობა და ოპერირება დადგენილი წესით 
რეგისტრაციის გარეშე გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით. 

o 50 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობა და 
ოპერირება დადგენილი წესით რეგისტრაციის გარეშე გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 
ლარის ოდენობით. 

o რეგისტრაციის პირობების შეუსრულებლობა გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის 
ოდენობით. 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 

 
 
 
 
 

 

4 იგეგმება ჯარიმების გადახედვა. 

http://wms.mepa.gov.ge/CITI.EVO.UserManagement.Web/Pages/User/Login.aspx?languagePair=ka-GE&__utchc=3560594853&ReturnUrl=aHR0cDovL3dtcy5tZXBhLmdvdi5nZS9XbXMuUG9ydGFsLldlYi9kZWZhdWx0LmFzcHg_bGFuZ3VhZ2VQYWlyPWthLUdF0
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რა შემთხვევაში ეკისრება პასუხისმგებელ პირს ნარჩენების  აღრიცხვის და 
ანგარიშგების ვალდებულება? 

 

ნარჩენების აღრიცხვის წარმოებისა და ანგარიშგების მიზანია ნარჩენების მართვასთან 
დაკავშირებული საქმიანობების შესახებ სრული და საიმედო ინფორმაციის მიღება. აღრიცხვა-
ანგარიშგების განხორციელების ვალდებულება გულისხმობს მონაცემების ელექტრონულ 
დოკუმენტირებას და ანგარიშგებას. 
 
ნარჩენების აღრიცხვის და ანგარიშგების განხორციელების ვალდებულება ეკისრება იმ 
პასუხისმგებელ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს: 

o რომლის საქმიანობა საჭიროებს რეგისტრაციას  და/ან გარემოსდაცვით 
გადაწყვეტილებას, ანუ რომელთა სამეწარმეო საქმიანობა დაკავშირებულია ნარჩენების 
შეგროვებასთან, ტრანსპორტირებასთან ან/და დამუშავებასთან. 

o რომლის სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად, წლის განმავლობაში, 2 ტონაზე მეტი 
არასახიფათო ნარჩენი (გარდა მუნიციპალური ნარჩენისა) ან 120 კგ-ზე მეტი 
რაოდენობის  სახიფათო ნარჩენი წარმოიქმნება. 

ასევე, ანგარიშგების ვალდებულება ეკისრებათ მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებას 
(მგვ) დაქვემდებარებული პროდუქტების მწარმოებლებს/იმპორტიორებს და მწარმოებლის 
გაფართოებული ვალდებულების ორგანიზაციებსაც. მათი რეგისტრაცია ხდება  მგვ რეესტრში. 
რეესტრის წარმოების წესი მტკიცდება მინისტრის ბრძანებით. 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №422 „ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, 

ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ“. 
- საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება №2-11 

„აღრიცხვა-ანგარიშგების ელექტრონული ფორმებისა და ნარჩენების მონაცემთა ბაზის 
ელექტრონული ფორმების შევსების წესის შესახებ“  

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №661 „ნარჩენების მართვის კოდექსით 
გათვალისწინებული ზოგიერთი ვალდებულების რეგულირების წესის დამტკიცების თაობაზე“ 

 
 

სად მოვიძიოთ და როგორ შევავსოთ ნარჩენების ანგარიშგების ფორმა? 
 

ნარჩენების აღრიცხვა-ანგარიშგების ფორმების შევსება და სამინისტროში წარდგენა 
წარმოებს  ელექტრონული ფორმით, ნარჩენების მონაცემთა ბაზის ელექტრონული სისტემის 
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მეშვეობით (იხ. ვებ გვერდი wms.mepa.gov.ge). ფორმების შევსება და ჩაბარება შესაძლებელია 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ პასუხისმგებელ პირს მონაცემთა ბაზის ელექტრონულ 
სისტემაში გავლილი აქვს  რეგისტრაცია. ნარჩენების მონაცემთა ბაზის ადმინისტრირებას 
ახორციელებს  გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 

არსებობს ნარჩენების აღრიცხვის და ანგარიშგების შემდეგი ფორმები: 

1. წლის ანგარიში წარმოქმნილი ნარჩენების  შესახებ 
2. ნარჩენების დამუშავების ან წინასწარი დამუშავების (ნაგავსაყრელზე 

განთავსების გარდა) წლის ანგარიში 
3. წლის ანგარიში ნაგავსაყრელზე ნარჩენების განთავსების შესახებ 

 
პასუხისმგებელმა პირმა ნარჩენების აღრიცხვა-ანგარიშგების შესაბამისი ფორმა(ები) უნდა 
შეავსოს ყოველწლიურად. ფორმა(ები) ეგზავნება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს ელექტრონულად, მომდევნო წლის 1 მარტამდე და მოიცავს 
კალენდარული წლის მონაცემებს. ანგარიში ივსება თითოეული ნარჩენის კოდისთვის ცალ-
ცალკე.  თუ საანგარიშო წლის მანძილზე ნარჩენები არ წარმოქმნილა, მაგრამ არსებობს წინა 
წლებში დროებით დასაწყობებული ნარჩენები, ანგარიშგება სავალდებულოა და ანგარიშგების 
ფორმაში ივსება შესაბამისი გრაფა. წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ აღრიცხვა-ანგარიშგების 
ფორმების შევსების  ინსტრუქცია მოცემულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის მინისტრის ბრძანების №2-11 „აღრიცხვა-ანგარიშგების ელექტრონული 
ფორმებისა და ნარჩენების მონაცემთა ბაზის ელექტრონული ფორმების შევსების წესის 
შესახებ“ დანართში (აღრიცხვა-ანგარიშგების ელექტრონული ფორმებისა და ნარჩენების 
მონაცემთა ბაზის ელექტრონული ფორმების შევსების წესი - დანართი 1). 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №422 „ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, 

ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ“. 
- საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება №2-11 

„აღრიცხვა-ანგარიშგების ელექტრონული ფორმებისა და ნარჩენების მონაცემთა ბაზის 
ელექტრონული ფორმების შევსების წესის შესახებ“  

 
 

როდის ხდება ნარჩენების აღრიცხვის და ანგარიშგების წლიური ფორმების 
წარდგენა? 
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ნარჩენების აღრიცხვის და ანგარიშგების ფორმები პასუხისმგებელმა პირმა უნდა შეავსოს 
ყოველწლიურად. ფორმა(ები) ეგზავნება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს ელექტრონულად, მომდევნო წლის 1 მარტამდე და მოიცავს 
გასული კალენდარული წლის მონაცემებს. ნარჩენების შესახებ მონაცემები პასუხისმგებელმა 
ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირმა 3 წლის განმავლობაში უნდა შეინახოს. 

ნარჩენების აღრიცხვისა და ანგარიშგების ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს 
დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.  

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების (მგვ) ყოველი ორგანიზაცია ვალდებულია 
სამინისტროს შესაფასებლად წარუდგინოს საქმიანობის დეტალური წლიური ანგარიში 
სამინისტროსთან შეთანხმებული სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ. ანგარიშს უნდა 
ერთოდეს დამოუკიდებელი აუდიტის დასკვნა. ანგარიში სამინისტროს უნდა წარედგინოს 
საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 30 აპრილამდე.  
 
მგვ-ს დაქვემდებარებული პროდუქტების მწარმოებლებს/იმპორტიორებს ეკისრებათ 
ვალდებულება ყოველი წლის 15 ნოემბრამდე მგვ რეესტრში შეიტანონ ინფორმაცია მათ მიერ 
მომავალი წლისთვის ბაზარზე განსათავსებელად გათვალისწინებული პროდუქტის შესახებ. 
 
მგვ-ს დაქვემდებარებული პროდუქტების იმპორტიორებს ეკისრებათ ვალდებულება 
წელიწადში ორჯერ (1 აგვისტომდე და 1 თებერვლამდე) მგვ რეესტრში შეიტანონ საბაჟო 
დეპარტამენტის მიერ დადასტურებული ინფორმაცია მათ მიერ ქვეყანაში იმპორტირებული 
პროდუქტის შესახებ. 
 
მგვ-ს დაქვემდებარებული პროდუქტების მწარმოებლებს/იმპორტიორებს ეკისრებათ 
ვალდებულება ყოველი თვის 15 რიცხვამდე მგვ რეესტრში შეიტანონ ინფორმაცია წინა თვეს 
მათ მიერ ბაზარზე განთავსებული პროდუქტის შესახებ.  

 
 

ევალება თუ არა მოსახლეობას ნარჩენების  აღრიცხვა-ანგარიშგება? 
ნარჩენების აღრიცხვისა და ანგარიშგების ვალდებულება მოსახლეობას არ ეკისრება. 

 

 

ევალება თუ არა მუნიციპალიტეტს ნარჩენების აღრიცხვა-ანგარიშგება? 
ნარჩენების აღრიცხვისა და ანგარიშგების ვალდებულება ეკისრება მუნიციპალიტეტებსაც. 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
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- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №422 „ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, 
ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ“. 

- საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება №2-11 
„აღრიცხვა-ანგარიშგების ელექტრონული ფორმებისა და ნარჩენების მონაცემთა ბაზის 
ელექტრონული ფორმების შევსების წესის შესახებ“  

  



 

41 
 

ნარჩენების მართვის გეგმები 
 

ვის ევალება ნარჩენების მართვის გეგმის შედგენა? 
 

ნარჩენების მართვის გეგმის შედგენის და მისი განხორციელების ვალდებულება ეკისრება იმ 
პასუხისმგებელ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომლის საქმიანობის შედეგად წლის 
განმავლობაში წარმოიქმნება: 

o 200 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენი,  
o 1000 ტონაზე მეტი ინერტული ნარჩენი5,  
o 120 კგ-ზე მეტი  რაოდენობის სახიფათო ნარჩენი6.  

კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა დგება მაქსიმუმ 3 წლიანი პერიოდისთვის და 
უთანხმდება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. იმ შემთხვევაში, თუ 
გეგმა ერთ წელზე მეტ პერიოდზეა გათვლილი, მაშინ ნარჩენების შესახებ 
ინფორმაცია გეგმაში წლების მიხედვით უნდა მიეთითოს. ვადის გასვლის შემდგომ 
ნარჩენების მართვის გეგმა ექვემდებარება განახლებას. გეგმა უნდა განახლდეს ასევე იმ 
შემთხვევაშიც, თუ წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობა და რაოდენობა შეიცვალა და ნარჩენების 
დამუშავების პროცესში მოხდა არსებითი ცვლილების შეტანა. შეცვლილი გეგმა შეთანხმების 
მიზნით უნდა წარედგინოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. 

კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის შემადგენელი ნაწილების შესახებ დაწვრილებითი 
ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
მინისტრის ბრძანება №211“კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და 
შეთანხმების წესის დამტკიცების შესახებ“. 

მუნიციპალიტეტებს  აქვთ ნარჩენების 5 წლიანი მართვის გეგმის შედგენის ვალდებულება. 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა შესაძლებელია მოსაზღვრე მუნიციპალიტეტებმა 
ერთობლივად შეიმუშაონ. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმით უნდა განისაზღვროს 
მუნიციპალიტეტის მიერ კანონმდებლობით განსაზღვრული მუნიციპალური ნარჩენების 
შეგროვებისა და დამუშავების ღონისძიებები. 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 

 

5 იგეგმება ამ ლიმიტის 1000 ტონიდან 400 ტონამდე ჩამოყვანა. 
6 2025 წლის 1 იანვრიდან ფიზიკური ან იურიდიული პირი ვალდებული იქნება შეიმუშაოს კომპანიის ნარჩენების 
მართვის გეგმა, იმ შემთხვევაშიც, თუ ის წლის განმავლობაში 120 კგ-ზე ნაკლები რაოდენობის სახიფათო ნარჩენს 
წარმოქნის. ანუ, კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავების ვალდებულება 2025 წლიდან გავრცელდება 
ნებისმიერი რაოდენობით სახიფათო ნივთიერების წარმოქმნის შემთხვევაში. 
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- საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 
ბრძანება №211“კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესის 
დამტკიცების შესახებ“. 

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №159 „მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და 
დამუშავების წესის შესახებ“  

 

 
სად ხდება ნარჩენების გეგმის წარდგენა? 
 

კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა წარედგინება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს ელექტრონული ფორმით ნარჩენების ელექტრონული მართვის სისტემაში გეგმის 
ატვირთვის გზით (wms.mepa.gov.ge)7. გეგმის განხილვის და სამინისტროსთან შეთანხმების  
ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 30 დღეს. მოთხოვნის შემთხვევაში გეგმა ხელმისაწვდომი უნდა 
იყოს დაინტერესებული მუნიციპალიტეტისთვის და სხვა პირისთვის.  

კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის დადგენილ ვადაში წარუდგენლობა ან/და ამ გეგმით 
განსაზღვრული ღონისძიებების განუხორციელებლობა გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის 
ოდენობით. 

მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში, მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 5 წლიანი გეგმა 
დასამტკიცებლად წარედგინება შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს. მუნიციპალური 
ნარჩენების მართვის გეგმით უნდა განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის მიერ კანონმდებლობით 
განსაზღვრული მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების ღონისძიებები.    

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 
- საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის  
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №159 „მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და 

დამუშავების წესის შესახებ“  
 

 
სავალდებულოა თუ არა ნარჩენების მართის გეგმის ცვლილების შეთანხმება? 

 

კომპანიის პასუხისმგებელ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროსთან გეგმის ცვლილების შეთანხმება ევალება, თუ წარმოქმნილი 

 

7 ამ ეტაპზე, 2020 წლისათვის, გეგმის წარდგენა შესაძლებელია მატერიალური სახითაც (ქაღალდზე).  
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ნარჩენების სახეობა და რაოდენობა შეიცვალა და ნარჩენების დამუშავების პროცესში მოხდა 
არსებითი ცვლილების შეტანა.   

მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში ცვლილებებს ითანხმებს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო.  

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 
- საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 

ბრძანება №211“კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესის 
დამტკიცების შესახებ“.  
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გარემოსდაცვითი მმართველი 
 

რა შემთხვევაში უნდა ჰყავდეს კომპანიას გარემოსდაცვითი მმართველი? 
 

პასუხისმგებელი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, ვალდებულია განსაზღვროს 
გარემოსდაცვითი მმართველი თუკი მისი საქმიანობის შედეგად წლის განმავლობაში 
წარმოიქმნება: 

o 200 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენი,  
o 1000 ტონაზე მეტი ინერტული ნარჩენი,  
o 120 კგ-ზე მეტი  რაოდენობის სახიფათო ნარჩენი8.  

გარემოსდაცვითი მმართველის ნარჩენებთან დაკავშირებული მოვალეობებია:  ა) კომპანიის 
ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება და გაახლება; ბ) კომპანიის ნარჩენების მართვის 
გეგმის განხორციელების ორგანიზება;  გ) ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს 
კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე შიდა კონტროლის განხორციელება.  

პასუხისმგებელ იურიდიულ პირს ევალება გარემოსდაცვითი მმართველის ვინაობის შესახებ 
ინფორმაცია (სახელი და გვარი) დაუყოვნებლივ აცნობოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს. გარემოსდაცვითი მმართველის განსაზღვრის ან/და მისი ვინაობის 
სამინისტროსთვის შეტყობინების ვალდებულების შეუსრულებლობა პირველ ჯერზე 
გამოიწვევს გაფრთხილებას, გაფრთხილების შემდგომი დარღვევის დაფიქსირებისას კი 
მოხდება დაჯარიმება 200 ლარის ოდენობით. 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 
- საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №211 

„კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესის დამტკიცების 
შესახებ“ 

- საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი - ეკონომიკური საქმიანობის სახეები, 2016.  
(დამტკიცებულია და შემოღებულია სამოქმედოდ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურის 2016 წლის 28 ივლისის #10 დადგენილებით) 

  

 

8 2025 წლის 1 იანვრიდან ფიზიკური ან იურიდიული პირი ვალდებული იქნება შეიმუშაოს კომპანიის ნარჩენების 
მართვის გეგმა, იმ შემთხვევაშიც, თუ ის წლის განმავლობაში 120 კგ-ზე ნაკლები რაოდენობის სახიფათო ნარჩენს 
წარმოქნის. ანუ, კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავების ვალდებულება 2025 წლიდან გავრცელდება 
ნებისმიერი რაოდენობით სახიფათო ნივთიერების წარმოქმნის შემთხვევაში. 
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ნარჩენების სეპარაცია 
 
ვის ევალება მუნიციპალური ნარჩენების სეპარაცია? 

 

მუნიციპალური ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება გულისხმობს ნარჩენების შეგროვებას 
იმგვარად, რომ მოხდეს ნარჩენების განცალკევება მათი სახეობების და მახასიათებლების 
მიხედვით, რათა გაადვილდეს ნარჩენების შემდგომი დამუშავება.   

მუნიციპალიტეტებს სეპარირებული შეგროვების სისტემის ეტაპობრივი დანერგვის 
ვალდებულება დაეკისრათ 2019 წლის 1 თებერვლიდან. ამისათვის მუნიციპალიტეტებმა 
უნდა შექმნან სეპარაციისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურა, რაც გულისხმობს ნარჩენების 
სხვადასხვა ფრაქციის შესაგროვებლად (მაგ. ქაღალდი, პლასტიკი, მინა) კონტეინერების 
განთავსებას, შეგროვებას და ტრანსპორტირებას ნარჩენების გადასამუშავებლად. 

მუნიციპალიტეტის მიერ ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების სისტემის დანერგვის 
შემთხვევაში მუნიციპალური ნარჩენების წარმომქმნელი ვალდებულია ამ სისტემით 
ისარგებლოს. 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- ნარჩენების მართვის კოდექსი 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №159 „მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და 

დამუშავების წესის შესახებ“ 
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №160 „ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების 

ეროვნული სტრატეგია და 2016-2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა“ 
 

 

რა ტიპის მუნიციპალური ნარჩენების სეპარაცია იგეგმება საქართველოში? 
 

მუნიციპალური ნარჩენების სეპარირების სისტემა ამჟამად  ჩამოყალიბების პროცესშია. 
ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმის გათვალისწინებით ყურადღება ამ ეტაპზე 
გამახვილებულია ნარჩენების შემდეგი ოთხი ფრაქციის სეპარირებულ შეგროვებაზე:  

• ქაღალდი 
• მინა 
• მეტალი 
• პლასტიკი 
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სად განვათავსოთ სეპარირებული ნარჩენები? 
 

2019 წლის მდგომარეობით ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების პუნქტები ქვეყნის 
მასშტაბით შეზღუდული რაოდენობით არის წარმოდგენილი. სეპარაციის პროცესი 
ეტაპობრივად  განხორციელდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნის კვალდაკვალ. ამ 
ეტაპზე შესაძლებელია ნარჩენების შემდეგი ოთხი ფრაქციის სეპარირებული შეგროვება: 

• ქაღალდი 
• მინა 
• მეტალი 
• პლასტიკი 

 

თბილისში არსებული სეპარაციის პუნქტების ლოკაციები შეგიძლიათ იხილოთ რუკაზე: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1uwGAAP7G8AC0hri4fyp5fGeC8Q8&ll=41.71424
502630339%2C44.74385495559795&z=16 

 

  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1uwGAAP7G8AC0hri4fyp5fGeC8Q8&ll=41.71424502630339%2C44.74385495559795&z=16
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1uwGAAP7G8AC0hri4fyp5fGeC8Q8&ll=41.71424502630339%2C44.74385495559795&z=16
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პლასტიკის პარკები  
 
რა ტიპის პლასტიკის პარკების წარმოებას, იმპორტს და რეალიზაციას კრძალავს 
ეროვნული კანონმდებლობა? 

 

„პლასტიკის და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესის“ თანახმად 
საქართველოში აკრძალულია ნებისმიერი ტიპის პლასტიკის პარკების წარმოება, იმპორტი და 
რეალიზაცია, გარდა იმ პლასტიკის პარკებისა, რომელებიც ბიოდეგრადირებადი და 
კომპოსტირებადია და შეესაბამება EN 13432:2000 სტანდარტს და იმ გამონაკლისებისა, 
რომლებიც განსაზღვრულია  N472 დადგენილებით. 

„პლასტიკის და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესის“ მოთხოვნების დარღვევა 
გამოიწვევს მეწარმე-სუბიექტის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, შესაბამისი პროდუქციის 
კონფისკაციით. ხოლო აღნიშნული ქმედება/დარღვევა ჩადენილი განმეორებით - გამოიწვევს 
მეწარმე-სუბიექტის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით, შესაბამისი პროდუქციის 
კონფისკაციით. 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა:  
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება #472 ტექნიკური რეგლამენტი − 

პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესი 
 

 
რა სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს იმპორტირებული პლასტიკის პარკი? 

 

ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკების იმპორტის შემთხვევაში, ტვირთს თან 
უნდა ახლდეს პარკის სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტის EN 13432:2000 
სტანდარტთან* შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

*EN 13432:2000 სტანდარტი: შესაფუთი მასალა - მოთხოვნები შესაფუთი მასალის 
მიმართ, რომლის აღდგენა შესაძლებელია კომპოსტირებითა და ბიოდაშლით - 
გამოცდების სქემა და შეფუთვის საბოლოო შეფასების კრიტერიუმები.  
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მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება (მგვ) 
 

რა არის მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება (მგვ)? 
 

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება (მგვ) არის გარემოსდაცვითი  მიდგომა, 
რომელიც გულისხმობს  მწარმოებლის პასუხისმგებლობას საკუთარ პროდუქტზე ამ 
პროდუქტის ნარჩენად გადაქცევის შემდეგაც.  ამ მიდგომის ქვეშ ექცევა სპეციფიკური 
ნარჩენები, რომლებიც მოიცავს პროდუქტის შესაფუთ მასალას, გამოყენებულ ბატარეებს და 
აკუმულატორებს, საბურავებს, სამანქანე და საწარმოო ზეთებს, ასევე, ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებებს. 

სპეციფიკური ნარჩენები და მათი კომპონენტები ხშირად სახიფათო ნივთიერებების 
შემცველია და მათი არასათანადო მართვა და გარემოში ან ნაგავსაყრელებზე განთავსება 
იწვევს მნიშვნელოვან დაბინძურებას, ხოლო შესაბამისი სტანდარტების დაცვის გარეშე 
დამუშავება - ამ საქმიანობაში ჩართული ადამიანების ჯანმრთელობის დაზიანებას და 
სახიფათო ნივთიერებების გარემოში, მათ შორის წყალსა და ნიადაგში მოხვედრას.  

მგვ-ს მიდგომა ფართოდ და ეფექტიანად გამოიყენება ევროკავშირისა და სხვა განვითარებულ 
ქვეყნებში და უზრუნველყოფს სპეციფიკური ნარჩენების ხელახალი გამოყენების, აღდგენისა 
და რეციკლირების სისტემის გამართულ მუშაობას. მგვ აღიარებულია საუკეთესო 
საერთაშორისო პრაქტიკად ნარჩენების მართვის სფეროში. ევროკავშირსა და საქართველოს 
შორის ასოცირების შეთანხმებასა და ასოცირების დღის წესრიგის მოთხოვნების შესაბამისად, 
საქართველომ უნდა განახორციელოს ნარჩენების მართვის მარეგულირებელი 
კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, რომელშიც მწარმოებლის 
გაფართოებული ვალდებულების პრინციპს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. 

 

ნარჩენების რომელ ნაკადებს შეეხება მგვ? 
 

მგვ შეეხება ნარჩენების შემდეგ ნაკადებს:  

- ხმარებიდან ამოღებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 
- გამოყენებული ბატარეები და აკუმულატორები  
- მწყობრიდან გამოსული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები  
- ნარჩენი ზეთები  
- გამოყენებული საბურავები  
- პროდუქტის შეფუთვისთვის გამოყენებული ქაღალდი, პლასტიკი, შუშა და ხე.  
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რომელ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შეეხება მწარმოებლის 
გაფართოებული ვალდებულება? 

 

მგვ შეეხება მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებას დაქვემდებარებული პროდუქტების 
მწარმოებლებს/იმპორტიორებს. 

მწარმოებლად/იმპორტიორად განიხილება ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც 
ახორციელებს მგვ-ს დაქვემდებარებული პროდუქტის ბაზარზე განთავსებას  უსასყიდლოდ 
ან საფასურის სანაცვლოდ, რაც ასევე მოიცავს იმპორტს ქვეყნის საბაჟო ტერიტორიაზე. 
ბაზარზე განთავსებად არ ითვლება იმპორტირებული პროდუქტის ექსპორტი, თუ ექსპორტი 
დასტურდება საბაჟო დეკლარაციით. 

მგვ-ს დაქვემდებარებული პროდუქტებია: 

- ავტოსატრანსპორტო საშუალებები.  განსაკუთრებული მოთხოვნები უწესდება მცირე 
იმპორტიორებს - პირებს, რომელთა მიერ საქართველოში იმპორტირებული 
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა არ აჭარბებს წელიწადში 10 
ავტოსატრანსპორტო საშუალებას. 

- ბატარეები და/ან აკუმულატორები, მათ შორის მოწყობილობებსა და 
ავტოსატრანსპორტო საშუალებებში ჩამონტაჟებული ბატარეები და/ან აკუმულატორები. 

- ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები. 
- ზეთები  
- საბურავები (მათ შორის, ავტოსატრანსპორტო საშუალებებში არსებული), აგრეთვე, 

გამოყენებული საბურავები.  
- შეფუთვის მასალა.  მგვ მოთხოვნები უწესდება ფიზიკურ ან იურიდიული პირს, გარდა 

მიკრო და ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი სტატუსის ბიზნესის მქონე 
პირებს, რომელიც: 

ა) თავად, ან სხვისი საშუალებით, ფუთავს პროდუქტს, საქართველოს ბაზარზე 
განთავსების მიზნით,  

ბ) ახორციელებს შეფუთული პროდუქტის იმპორტს, საქართველოს ბაზარზე მისი 
განთავსების მიზნით,  

გ) აწარმოებს შეფუთვას ან ახორციელებს მის იმპორტს, საქართველოს ბაზარზე 
მისი განთავსების მიზნით. 

კანონმდებლობით დადგენილია გამონაკლისები, რომლებზეც მგვ არ ვრცელდება. ქვემოთ 
წარმოდგენილ შემთხვევაში მწარმოებელი/იმპორტიორი არ ექცევა მგვ-ს სქემის 
(რეგულირების) ქვეშ: 

ზეთების შემთხვევაში: 
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- ფიზიკური პირის მიერ 30 კალენდარულ დღეში ერთხელ, ბარგით ან/და ხელბარგით 
შემოტანილ 500 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის ზეთები, რომელიც 
არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისთვის. 

 

 

ბატარეების და აკუმულატორების შემთხვევაში: 

- ფიზიკური პირის მიერ 30 კალენდარულ დღეში ერთხელ, ბარგით ან/და ხელბარგით 
შემოტანილ 500 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის ბატარეები და 
აკუმულატორები, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისთვის. 

- თუ ისინი გამოიყენება ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვასთან დაკავშირებულ სამხედრო 
დანიშნულების მოწყობილობებში, იარაღში, საშუალებებსა და მასალებში და კოსმოსში 
გასაშვებად განკუთვნილ მოწყობილობებში; 

საბურავების შემთხვევაში: 

- ველოსიპედების საბურავები და ისეთ საბურავები, რომელთა გარე დიამეტრი 1400 
მმ-ს აღემატება; 

- ფიზიკური პირის მიერ 30 კალენდარულ დღეში ერთხელ, ბარგით ან/და ხელბარგით 
შემოტანილ 500 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის საბურავები, 
რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისთვის. 

ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების შემთხვევაში: 

- ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები, რომლებიც განკუთვნილია, 
დამონტაჟებულია ან იმ მოწყობილობების ნაწილს წარმოადგენს, რომლებზეც 
ვრცელდება ეს გამონაკლისები; 

- ვარვარის ელექტრონათურები; 
- ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვასთან დაკავშირებული, სამხედრო დანიშნულების 

იარაღი, საშუალებები და მასალები; 
- კოსმოსში გასაშვებად განკუთვნილი მოწყობილობები; 
- დიდი ზომის სტაციონალური სამრეწველო საშუალებები; 
- დიდი ზომის ფიქსირებულ დანადგარები, გარდა მოწყობილობებისა, რომლებიც 

თავდაპირველად არ წარმოადგენდა ამ დანადგარების ნაწილს და/ან არ იყო შექმნილი 
ამ მიზნით; 

- სატვირთო და სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებები, გარდა ორბორბლიანი 
ელექტროთვითმგორავი საშუალებებისა; 

- მხოლოდ პროფესიული დანიშნულებით გამოყენებადი არასაგზაო მობილური 
მოწყობილობები; 
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- მოწყობილობები, რომლებიც შექმნილია მხოლოდ კვლევებისა და განვითარების 
მიზნით და არ არის საზოგადოდ ხელმისაწვდომი; 

- სამედიცინო მოწყობილობები და ინ-ვიტრო სადიაგნოსტიკო ხელსაწყოები, რომლებიც 
შესაძლებელია დაინფიცირებული იყოს მათი სასიცოცხლო ციკლის ამოწურვამდე, ან 
აქტიური საიმპლანტაციო სამედიცინო ხელსაწყოები; 

- ფიზიკური პირის მიერ 30 კალენდარულ დღეში ერთხელ, ბარგით ან/და ხელბარგით 
შემოტანილ 500 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობები, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური 
საქმიანობისთვის. 

 
 
რა ვალდებულებები აქვთ მგვ-ს დაქვემდებარებული პროდუქტების 
მწარმოებლებს/იმპორტიორებს და მგვ ორგანიზაციებს? 

 

მგვ-ს დაქვემდებარებული პროდუქტების მწარმოებლებს/იმპორტიორებს და მგვ 
ორგანიზაციებს აქვთ შემდეგი ვალდებულებები: 

- საქმიანობის დაწყებამდე მგვ-ის ორგანიზაციამ უნდა მიიღოს ავტორიზაცია 
სამინისტროსგან, რისთვისაც მწარმოებლები ვალდებულნი არიან შექმნან მგვ-ის 
ორგანიზაცია ინდივიდუალურად ან სხვა მწარმოებლებთან ერთობლივად და 
სამინისტროს წარუდგინონ შესაბამისი განაცხადი ავტორიზაციის მისაღებად. 

- 2021 წლის 1 ივნისამდე მწარმოებელმა/იმპორტიორმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია 
მგვ-ს რეესტრში. 

-  მწარმოებელი/იმპორტიორი უნდა გაწევრიანდეს შესაბამის მგვ ორგანიზაციაში ან 
დააფუძნოს ინდივიდუალური მგვ ორგანიზაცია.  

- 2021 წლის 1 ივლისიდან აკრძალულია საქართველოს ბაზარზე მგვ-ს 
დაქვემდებარებული პროდუქტის იმპორტი და განთავსება, თუ 
მწარმოებელი/იმპორტიორი არ არის რეგისტრირებული მგვ რეესტრში და არ არის 
კოლექტიური მგვ ორგანიზაციის წევრი ან არ აქვს  ინდივიდუალური მგვ 
ორგანიზაცია.  იმპორტის შემთხვევაში საბაჟო დეპარტამენტი უფლებამოსილია 
მოსთხოვოს იმპორტიორს მგვ შესაბამისობის სქემაში მონაწილეობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.  

- მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებას (მგვ) დაქვემდებარებული პროდუქტების 
მწარმოებლებს/იმპორტიორებს ეკისრებათ ვალდებულება ყოველი წლის 15 
ნოემბრამდე მგვ რეესტრში შეიტანონ ინფორმაცია მათ მიერ მომავალი წლისთვის 
ბაზარზე განსათავსებლად გათვალისწინებული პროდუქტის შესახებ. 
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- მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებას (მგვ) დაქვემდებარებული პროდუქტების 
იმპორტიორებს ეკისრებათ ვალდებულება წელიწადში ორჯერ (1 აგვისტომდე და 1 
თებერვლამდე) მგვ რეესტრში შეიტანონ საბაჟო დეპარტამენტის მიერ 
დადასტურებული ინფორმაცია მათ მიერ ქვეყანაში იმპორტირებული პროდუქტის 
შესახებ. 

- მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებას (მგვ) დაქვემდებარებული პროდუქტების 
მწარმოებლებს/იმპორტიორებს ეკისრებათ ვალდებულება ყოველი თვის 15 რიცხვამდე 
მგვ რეესტრში შეიტანონ ინფორმაცია წინა თვეს მათ მირ ბაზარზე განთავსებული 
პროდუქტის შესახებ.  

- მგვ-ის ორგანიზაციამ  ყოველწლიურად სამინისტროს შესათანხმებლად უნდა 
წარუდგინოს მომდევნო წლის სამოქმედო გეგმა. გეგმა უნდა შეიცავდეს მგვს 
დაქვემდებარებული შესაბამისი ნარჩენების მართვის კონკრეტულ ღონისძიებებს, მათ 
მიზნებს, განხორციელების საშუალებებს, ვადებს და შესაბამის ხარჯებს. ასევე 
სამოქმედო გეგმა უნდა შეიცავდეს ცნობიერების ამაღლების კომპონენტს. სამოქმედო 
გეგმა სამინისტროს უნდა წარედგინოს საანგარიშო წლის წინა კალენდარული წლის 
15 ნოემბრამდე. სამინისტრო 30 დღის ვადაში განიხილავს და შეითანხმებს სამოქმედო 
გეგმას, ან დაუბრუნებს წარმდგენს შენიშვნებით. 

- მგვ-ის ორგანიზაციამ სამინისტროს უნდა წარუდგინოს საქმიანობის დეტალური 
წლიური ანგარიში სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ და დამოუკიდებელი 
აუდიტის დასკვნა. ანგარიშგება ხდება საანგარიშო წლის მომდევო წლის 30 
აპრილამდე. 

- ნარჩენი ზეთების, საბურავების, ბატარეების და აკუმულატორების მართვაში ჩართული 
ოპერატორები9 (მათ შორის მწარმოებელი/იმპორტიორი) ვალდებული არიან 
შეასრულონ ნარჩენების აღრიცხვა და აწარმოონ დოკუმენტაცია, როგორც ეს 
განსაზღვრულია შესაბამის ტექნიკურ რეგლამენტში. 

- მგვ ორგანიზაციის წევრ მწარმოებლებს/იმპორტიორებს ევალებათ რეციკლირების 
წინასწარი შენატანის გადახდა. შენატანის ოდენობას განსაზღვრავს მგვ ორგანიზაცია.  

 

 

 

როგორ უნდა გაიაროს მგვ ორგანიზაციამ ავტორიზაცია და რა დოკუმენტებია 
ამისთვის საჭირო? 

 

მგვ ორგანიზაცია 
 

9 ოპერატორებში იგულისხმება მწარმოებელი, დისტრიბუტორი, შეგროვების პუნქტები და ცენტრები, 
შემგროვებელი, რეციკლირების ან სხვა სახის დამუშავების განმახორციელებელი; 
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მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების (მგვ) ორგანიზაცია არის მწარმოებლების მიერ 
ინდივიდუალურად ან კოლექტიურად შექმნილი არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
ორგანიზაცია, რომელიც პასუხისმგებელია მწარმოებლის მიერ ბაზარზე განთავსებული 
პროდუქტისგან წარმოქმნილი ნარჩენების სეპარირებულ შეგროვებასა და ტრანსპორტირებაზე 
შესაბამის ავტორიზებულ ობიექტზე, ამ ნარჩენის აღდგენის (მათ შორის რეციკლირების) 
მიზნით. 
 
მგვ-ს დაქვემდებარებული პროდუქტის ყველა მწარმოებელი ვალდებულია გახდეს შესაბამისი 
მგვ ორგანიზაციის წევრი ან თავად ჩამოაყალიბოს ინდივიდუალური მგვ ორგანიზაცია. მგვ 
ორგანიზაციაში წევრობა ითვალისწინებს რეციკლირების წინასწარი შენატანის გადახდის 
ვალდებულებას. 
 
აკრძალულია საქართველოს ბაზარზე მგვ-ს დაქვემდებარებული პროდუქტის განთავსება, 
რომლის მწარმოებელი არ არის რეგისტრირებული მგვ რეესტრში და არ არის მგვ 
ორგანიზაციის წევრი (ან არ აქვთ შექმნილი ინდივიდუალური მგვ ორგანიზაცია). 

 
მგვ-ის ორგანიზაციის რეგისტრაცია 
მუშაობის დაწყებამდე მგვ ორგანიზაციამ უნდა მიიღოს ავტორიზაცია გარემოს დაცვის და 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან, რისთვისაც განაცხადთან ერთად უნდა წარადგინოს 
შემდეგ ინფორმაცია:  

- ინფორმაციას წარმდგენის შესახებ; 
- შესაბამისი ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული არსებული მდგომარების აღწერა;  
- მგვ-ის ორგანიზაციის მიზნები და ამოცანები; 
- გეოგრაფიული დაფარვის არეალი; 
- ნარჩენების მართვის მეთოდების აღწერა; 
- მგვ-ის შესაბამისობის სქემის ტექნიკური და ეკონომიკური შეფასება;  
- ბიუჯეტი; 
- მგვ-ის ორგანიზაციის წინასწარი ხელშეკრულებები მხარეებთან; 
- საინფორმაციო და ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები. 

მგვ-ს ავტორიზაციისათვის წარსადგენი დოკუმენტაციის დეტალური ჩამონათვალი 
მოცემულია შემდეგი ტექნიკური რეგლამენტების შესაბამის დანართებში.  

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება Nr.324 ბატარეებისა და აკუმულატორების 
ნარჩენების მართვის ტექნიკური რეგლამენტი;  

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება Nr.325 საბურავების ნარჩენების მართვის 
ტექნიკური რეგლამენტი;  

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება Nr.326 ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობების ნარჩენების მართვის ტექნიკური რეგლამენტი;  
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- საქართველოს მთავრობის დადგენილება Nr.327 ნარჩენი ზეთების მართვის ტექნიკური 
რეგლამენტი;  
 
 
 
 

რა არის მგვ-ის რეესტრი? 
 

მგვ რეესტრი წარმოადგენს ელექტრონულ მონაცემთა ბაზას, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას 
მგვ-ს დაქვემდებარებული პროდუქტის მწარმოებლების/იმპორტიორების, მგვ ორგანიზაციების 
(კოლექტიური და ინდივიდუალური) და საქართველოს ბაზარზე განთავსებული 
პროდუქტების შესახებ. ხოლო ტექნიკურ ადმინისტრირებას გაუწევს  საქართველოს გარემოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის ბრძანებით (რეესტრის წარმოების წესი ამჟამად შემუშავების 
პროცესშია). 

ბატარეების, აკუმულატორების, ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების, საბურავების 
და ზეთების ყველა მწარმოებელი/იმპორტიორი ვალდებულია გაიაროს რეგისტრაცია 2021 
წლის 1  ივნისამდე. შესაფუთი მასალების და საავტომობილო საშუალებების შემთხვევაში 
ვადები განისაზღვრება შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტებით.  

 

 

სად და როგორ ხდება მგვ რეესტრში რეგისტრაცია? 

მგვ-ს დაქვემდებარებული პროდუქტების მწარმოებლების და მგვ ორგანიზაციების 
რეგისტრაცია შესაბამის რეესტრში შესაძლებელია ელექტრონულად, საინფორმაციო ფორმის 
ელექტრონულად შევსების საფუძველზე, რომელიც განისაზღვრება საქართველოს გარემოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანებით (ამჟამად შემუშავების პროცესშია).  

მგვ-ს დაქვემდებარებული პროდუქტის ყველა მწარმოებელი/იმპორტიორი ვალდებულია 
გაიაროს რეგისტრაცია და რეესტრში შეიტანოს შემდეგი ინფორმაცია: 

ა) ინდივიდუალური მეწარმის შემთხვევაში - სახელი, გვარი, საიდენტიფიკაციო კოდი. 
იურიდიული პირის შემთხვევაში - სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო კოდი; 
ბ) საკონტაქტო ინფორმაცია; 
გ) საქმიანობის სახე; 
დ) ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრის კოდი;  
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ე) წინა წლის განმავლობაში და რეგისტრაციის დროისთვის ბაზარზე განთავსებული 
პროდუქტის წონა სახეობების მიხედვით.  
 
 

რა პერიოდულობით ხდება მგვ-სთან დაკავშირებული ანგარიშგება 
 

მგვ-ს დაქვემდებარებული პროდუქტების მწარმოებლებს/იმპორტიორებს ეკისრებათ 
ვალდებულება ყოველი თვის 15 რიცხვამდე  მგვ რეესტრში შეიტანონ ინფორმაცია წინა თვეს 
მათ მირ ბაზარზე განთავსებული პროდუქტის შესახებ. 

მგვ-ს დაქვემდებარებული პროდუქტების მწარმოებლებს/იმპორტიორებს ეკისრებათ 
ვალდებულება ყოველი წლის 15 ნოემბრამდე მგვ რეესტრში შეიტანონ ინფორმაცია მათ მიერ 
მომავალი წლისთვის ბაზარზე განსათავსებლად გათვალისწინებული პროდუქტის შესახებ. 
 
მგვ-ს დაქვემდებარებული პროდუქტების იმპორტიორებს ეკისრებათ ვალდებულება 
წელიწადში ორჯერ (1 აგვისტომდე და 1 თებერვლამდე)  მგვ რეესტრში შეიტანონ საბაჟო 
დეპარტამენტის მიერ დადასტურებული ინფორმაცია მათ მიერ ქვეყანაში იმპორტირებული 
პროდუქტის შესახებ. 
 
მგვ-ს დაქვემდებარებული პროდუქტების მწარმოებლებს/იმპორტიორებს ეკისრებათ 
ვალდებულება ყოველი თვის 15 რიცხვამდე მგვ რეესტრში შეიტანონ ინფორმაცია წინა თვეს 
მათ მირ ბაზარზე განთავსებული პროდუქტის შესახებ.  

ავტორიზაციის მიღებისა და საქმიანობის დაწყებიდან  ყოველი კალენდარული წლის გავლის 
შემდეგ, მგვ ორგანიზაცია ვალდებულია სამინისტროს შესაფასებლად წარუდგინოს 
საქმიანობის დეტალური წლიური ანგარიში სამინისტროსთან შეთანხმებული სამოქმედო 
გეგმის შესრულების შესახებ. ანგარიში სამინისტროს უნდა წარედგინოს საანგარიშო წლის 
მომდევნო წლის 30 აპრილამდე. 

მწარმოებელი/იმპორტიორი ასევე ვალდებულია სამინისტროს მიაწოდოს ინფორმაცია მის 
მიერ შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტებით განსაზღვრული შეგროვებისა და რეციკლირების 
მიზნობრივი მაჩვენებლების მიღწევის შესახებ. ამ ინფორმაციას სამინისტროს მწარმოებლის 
სახელით აწვდის ის მგვ ორგანიზაცია, რომლის წევრიც არის მწარმოებელი, როგორც მგვ 
ორგანიზაციის საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიშის ნაწილს.  
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რა არის რეციკლირების წინასწარი შენატანი და როგორ გამოითვლება ის? 
 

მწარმოებლების გაერთიანების შედეგად შექმნილი თითოეული მგვ ორგანიზაცია თავის წევრ 
მწარმოებლებს განუსაზღვრავს რეციკლირების წინასწარი შენატანის ოდენობას. 
რეციკლირების წინასწარი შენატანი გამოითვლება მწარმოებლის მიერ ბაზარზე 
განთავსებული პროდუქტის ბაზრის წილის შესაბამისად და ის საკმარისი უნდა იყოს შემდეგი 
ხარჯების დასაფარად:  

- ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირებისა და დამუშავების ხარჯები, ნარჩენების 
ხელახალი გამოყენებით, მეორადი ნედლეულის რეალიზაციითა და დაუბრუნებელი 
დეპოზიტებით მიღებული შემოსავლის გათვალისწინებით; 

- ნარჩენების მფლობელების ინფორმირების ხარჯები; 
-  მონაცემების შეგროვებისა და ანგარიშგების ხარჯები; 
-  საზოგადოების ინფორმირებისა და ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებული 

ხარჯები; 
- სარეზერვო ფონდის შექმნის ხარჯები; 
-  მგვ ორგანიზაციის ადმინისტრაციული ხარჯები. 

 

 

რა ვალდებულებები ეკისრებათ მომხმარებლებს სპეციფიკურ ნარჩენებთან 
მიმართებით? 

 

იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც არსებობს სეპარირებული შეგროვების სისტემა, 
მომხმარებლები ვალდებული არიან სპეციფიკური ნარჩენები  სეპარირებულად განათავსონ 
მგვ ორგანიზაციებისა და შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრული წესების 
შესაბამისად. 

 
 

სად წავიღოთ ძველი ბატარეები? 
 

ბატარეების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან შერევა დაუშვებელია. აგრეთვე აკრძალულია 
ბატარეების, მათ შორის სამრეწველო და საავტომობილო ბატარეების და აკუმულატორების 
ნაგავსაყრელზე განთავსება და ინსინერაცია.  

პორტატული ბატარეებისა და აკუმულატორების განთავსება უნდა მოხდეს შესაბამის 
შეგროვების პუნქტებში. გამოყენებული პორტატული ბატარეებისა და აკუმულატორების 
სეპარირებული შეგროვება უნდა მოხდეს სათანადოდ ეტიკეტირებულ სპეციალურ 
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კონტეინერებში. შეგროვების პუნქტები, ძირითადად, მოეწყობა მაღაზიებში, 
სუპერმარკეტებში, სკოლებში, სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციებსა და საწარმოებში და 
სხვ.  

ის ობიექტები, სადაც ხორციელდება საავტომობილო ბატარეებისა და აკუმულატორების 
რეალიზაცია ან/და შეცვლა და სადაც შექმნილია საავტომობილო ბატარეებისა და 
აკუმულატორების ნარჩენების შეგროვების პუნქტები, ვალდებულნი არიან ჩაიბარონ 
გამოცვლილი ბატარეები და აკუმულატორები  მომხმარებლებისაგან. საავტომობილო 
ბატარეების ან აკუმულატორების ნარჩენების  შეგროვების პროცესში დაუშვებელია 
მომხმარებლისთვის საავტომობილო ბატარეების ან აკუმულატორების მოშორების საფასურის 
გადახდის ან/და ახალი ბატარეის ან/და აკუმულატორის შეძენის მოთხოვნა.   

თუ ბატარეას ვერ აცალკევებთ ელექტრო მოწყობილობისგან საოჯახო პირობებში, ასეთი 
ბატარეა ელექტრო მოწყობილობასთან ერთად უნდა განთავსდეს ნარჩენი ელექტრო 
მოწყობილობის შეგროვების პუნქტში. 
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სად ჩავაბაროთ ელექტრო მოწყობილობის ნარჩენები? 
 

მომხმარებელი, რომელსაც სურს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების 
მოშორება, ვალდებულია მიიტანოს ნარჩენები სპეციალურ შეგროვების პუნქტში ან ჩააბაროს 
შესაბამის სავაჭრო ობიექტში. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ის სავაჭრო 
ობიექტები, რომელთა სავაჭრო სივრცის ფართობი 400 მ2 მეტია, ვალდებული არიან 
მომხმარებლისგან  მიიღონ ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობის ნარჩენი იმ 
შემთხვევაში, თუ ის ახორციელებს მსგავსი ტიპის მოწყობილობების რეალიზაციას. სხვა 
სავაჭრო ობიექტებს უფლება აქვთ ჩაიბარონ ელექტრო მოწყობილობები სურვილის 
შემთხვევაში.  
სავაჭრო ობიექტები ვალდებული არიან მომხმარებელს მიაწოდონ ინფორმაცია ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მათი შეძენის ადგილზე უსასყიდლოდ 
ჩაბარების შესაძლებლობის შესახებ. 
დაუშვებელია ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების განთავსება 
შერეულ მუნიციპალურ ნარჩენებთან ერთად. 

უფლებამოსილი შემგროვებელი შეიძლება იყოს ე.წ. ჯართის შემგროვებლებიც, რომლებიც 
შემოვლით აგროვებენ ასეთი და სხვა ტიპის ნარჩენებს და აქვთ შესაბამისი უფლებამოსილება. 

 

 

სად განვათავსოთ/ჩავაბაროთ ძველი საბურავები? 
 

გამოყენებული საბურავების მომხმარებლისგან მიღება ხორციელდება  შეგროვების პუნქტებში 
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომლებიც ძირითადად ეწყობა ისეთ ადგილებში ან 
ობიექტებზე, სადაც ხდება საბურავების გამოცვლა, შეკეთება ან/და ტექნიკური მომსახურება. 
შეგროვების პუნქტები ვალდებული არიან მომხმარებელს აცნობონ საბურავების მათი შეძენის 
ადგილზე უსასყიდლოდ ჩაბარების შესაძლებლობის შესახებ. 

 

 

სამანქანო ზეთის გამოცვლის შემდეგ, სად უნდა განთავსდეს გამონაცვალი 
ზეთი? 
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მომხმარებლისგან ნარჩენი ზეთის მიღება ხორციელდება შეგროვების პუნქტებში (ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში), რომლებიც უნდა მოეწყოს თხევადი საწვავის სადგურებში, 
ავტომანქანების სარემონტო და ტექნიკური მომსახურების სადგურებში, სამრეწველო 
ობიექტებში, პორტებში, აეროპორტებსა და სხვა ობიექტებში, სადაც ხდება ზეთების  
გამოცვლა. ასეთი ობიექტები ვალდებული არიან მომხმარებელს მიაწოდონ ინფორმაცია 
ნარჩენი ზეთების უსასყიდლოდ ჩაბარების შესაძლებლობის შესახებ. 
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ვის მივმართოთ დამატებითი შეკითხვებით? 
 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით შესაბამის მგვ ორგანიზაციას ან 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცხელ ხაზს.   
მგვ-ს შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ გაეცნოთ შემდეგ 
პუბლიკაციას: 
http://geo.org.ge/wp-content/uploads/2019/02/mwarmoeblis-gafartoebuli-valdebuleba-
saqartveloshi.pdf 
 
 

რა ნორმატიულ აქტებს მოიცავს მგვ-ის რეგულირება? 
 

მგვ პრინციპის ამოქმედება გათვალისწინებულია ნარჩენების მართვის კოდექსით (მე-9 და 
49-ე მუხლები) და რეგულირდება შემდეგი ტექნიკური რეგლამენტებით10:  

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 324 ბატარეებისა და აკუმულატორების 
ნარჩენების მართვის ტექნიკური რეგლამენტი;  

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 325 საბურავების ნარჩენების მართვის 
ტექნიკური რეგლამენტი;  

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 326 ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობების ნარჩენების მართვის ტექნიკური რეგლამენტი;  

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 327 ნარჩენი ზეთების მართვის ტექნიკური 
რეგლამენტი;  
 

 

  

 

10 ამჟამად მიმდინარეობს კონსულტაციები ხმარებიდან ამოღებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ნარჩენების 
მართვის ტექნიკურ რეგლამენტსა და შეფუთვის ნარჩენების მართვის ტექნიკური რეგლამენტზე. მიმდინარეობს 
მუშაობა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანებაზე  მწარმოებლის 
გაფართოებული ვალდებულების  ელექტრონულ რეესტრში  რეგისტრაციისა და ანგარიშგების წესის შესახებ.  

http://geo.org.ge/wp-content/uploads/2019/02/mwarmoeblis-gafartoebuli-valdebuleba-saqartveloshi.pdf
http://geo.org.ge/wp-content/uploads/2019/02/mwarmoeblis-gafartoebuli-valdebuleba-saqartveloshi.pdf
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ნარჩენების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სამართალდარღვევაზე 
რეაგირება  
 

ვის მივმართოთ ნარჩენების კოდექსის და სხვა შესაბამისი რეგულაციების 
დარღვევის აღმოჩენისას? 

 

ნარჩენების მართვის კოდექსის და სხვა შესაბამისი რეგულაციების დარღვევის შესახებ 
შეტყობინების ოპერატიული მიღებისა და რეაგირების ვალდებულება ეკისრება გარემოს 
დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცხელ ხაზს, რომელსაც შეგიძლიათ 
დაუკავშირდეთ ტელეფონის ნომრებზე 153 ან 1501. დანაგვიანების ფაქტების აღმოჩენის 
შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ შესაბამისი მუნიციპალიტეტის სამსახურს. 

 

 

რა არის ადმინისტრაციული სახდელი? 
 

ადმინისტრაციული სახდელი სამართალდარღვევის ჩადენის აცილებას ემსახურება. 
ნარჩენებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჩადენისათვის 
შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შემდეგი ადმინისტრაციული სახდელები: 1) ჯარიმა; 2) 
გაფრთხილება; 3) იმ საგნის კონფისკაცია, რომელიც ნარჩენის ტრანსპორტირების საშუალებას 
წარმოადგენდა; 4) მოქალაქისათვის მინიჭებული სპეციალური უფლების (სატრანსპორტო 
საშუალებათა მართვის უფლება, ნადირობის უფლება) ჩამორთმევა; 5) გამასწორებელი 
სამუშაოები;  

ადმინისტრაციული სახდელი შეიძლება დაედოს არაუგვიანეს ორი თვისა 
სამართალდარღვევის ჩადენის დღიდან, ხოლო როცა სამართალდარღვევა გრძელდება დროში, 
არაუგვიანეს ორი თვისა მისი გამოვლენის დღიდან.  

საჯარიმო ქვითარი იგივეა, რაც ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი. 

 

 

ვინ ადგენს ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმს? 
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იმის მიხედვით, თუ ნარჩენების მართვის კოდექსის რომელი მუხლი დაირღვა, ნარჩენების 
მართვის კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ 
ოქმის შედგენა შეუძლია:  

- გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალი უწყების 
უფლებამოსილ  თანამშრომელს (გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის 
ინსპექტორს)  

- შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილ თანამშრომელს   
- მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს უფლებამოსილ თანამშრომელს (მაგ. 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის 
თანამშრომელს). 

თუ სამართალდარღვევა არ საჭიროებს ადმინისტრაციულ გამოკვლევას, სამართალდარღვევის 
შესახებ ოქმის შედგენის უფლებამოსილების მქონე პირი ადგილზე განიხილავს 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს და დამრღვევს ადგილზევე შეუფარდებს 
ადმინისტრაციულ სახდელს. სამართალდამრღვევს ადგილზე გამოეწერება საჯარიმო ქვითარი, 
რომელიც იმავდროულად არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი.  

 

 

როგორია სამართალდარღვევის გასაჩივრების ვადები? 
 

პირს, ვის მიმართაც არის გამოყენებული სამართალდარღვევის დადგენილება, შეუძლია ეს 
დადგენილება გაასაჩივროს რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში დადგენილების 
გამოტანიდან 10 დღის ვადაში. 

საჩივრის შეტანა მის განხილვამდე შეაჩერებს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის 
ადგილზე განხილვისას მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებას. 

 
 

რა ვადებში ხდება ჯარიმის გადახდა? 
 

სამართალდამრღვევმა ჯარიმა უნდა გადაიხადოს საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ოქმის, ჩაბარებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. 
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ვის მივმართოთ საჭიროების შემთხვევაში 
 
• მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სერვისთან დაკავშირებულ საკითხებზე: 

- შპს „თბილსერვის ჯგუფი“თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, tbsg.ge 
- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო 

სამსახური, 
tbilisi.gov.ge/page/69  

- საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია, waste.gov.ge 
- აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანია 
- მუნიციპალიტეტების შესაბამისი სამსახურები  

 
 
• ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებულ შესაძლო დარღვევებზე: 

- გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 
- მუნიციპალიტეტები 
- შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 
• კომპანიების ჩამონათვალი იხილეთ ცხრილში 1 და 2 
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ცხრილი 1: თბილისში ნარჩენებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართული სხვა კომპანიები11 
 

№ დაწყების 
თარიღი მომსახურება 

კომპანიის 
ადგილმდებარეობა  

ნარჩენებთან 
დაკავშირებული 

საქმიანობა 
კომპანია 

1 29-01-14 

სახიფათო ნარჩენების გადამუშავება 
(ამორტიზებული საბურავებისა და 
სხვადასხვა 
რეზინის ნარჩენების გადამუშავება) 

პეკინის ქუჩა 37 
(იურიდიული მისამართი) 
ისან–სამგორის რაიონი, 
ყოფილი 
ლითონკონსტრქციების 
ქარხნის ტერიტორია  

ტოქსიკური და სხვა 
სახიფათო 
ნივთიერებების 
შემცველი ნარჩენების 
განთავსება 

შპს „ეკოორგანიკალ გრუპი“ 

3 02-12-05 

ბაქტერიოფაგის, მიკრობიოლოგიისა და 
ვირუსოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი 
ინსტიტუტის ნარჩენების უტილიზაციისთვის 
განკუთვნილი მინი ინსინერატორი 

გოთუას ქუჩა 3 
(იურიდიული მისამართი) 
ვაშლიჯვარი, გოძიაშვილის 
ქუჩა  

შპს „ენვირონმენთალ 
ტექნოლოგის“  

4 06-12-05 
უვარგისი მედიკამენტების, პესტიციდებისა და 
ნარჩენი ზეთების განადგურებისთვის 
განკუთვნილი მინი მოწყობილობა 

ა. პოლიტკოვსკაიას ქუჩა 5  
შპს „ქიმიანი“ 

5 23-02-06 
აკუმულატორის ჯართისა და ნარჩენების 
რეციკლირება 

ვაშლიჯვარი, გოძიაშვილის 
ქუჩა 20  
ქვემო ალექსეევკას 
დასახლება  

შპს „ტერცია“ 

6 03-07-06 
ნახმარი საბურავებისა და ელასტომერული 
მასალების ნარჩენებისგან ნახშირწყალბადების 
მისაღებად განკუთვნილი დანადგარი 

ფალიაშვილის ქუჩა 55 
(იურიდიული მისამართი) 
გედევანიშვილის ქუჩა 25  

შპს „მერსი“ 

7 21-03-07 
ნახმარი საბურავებისა და ელასტომერული 
მასალების ნარჩენებისგან კრეკინგით 
ნახშირწყალბადების მისაღებად განკუთვნილი 

ისან–სამგორის რაიონი, ა. 
თვალჭრელიძის მე–4 
შესახვევი  

შპს „ეკოტექი“ 

 

11 ცხრილის წყარო: ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების გეგმა, 2019 
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ცხრილი 1: თბილისში ნარჩენებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართული სხვა კომპანიები11 
 

№ დაწყების 
თარიღი მომსახურება 

კომპანიის 
ადგილმდებარეობა  

ნარჩენებთან 
დაკავშირებული 

საქმიანობა 
კომპანია 

დანადგარი  

8 02-04-07 ნარჩენების გაუვნებელყოფა ინსინერატორში  
ლუბლიანას ქუჩა 18/20  სს აკად. ო. ღუდუშაურის 

სახელობის ეროვნული 
სამედიცინო ცენტრი 

9 09-10-07 ტყვიის გადასადნობი დანადგარი ისან–სამგორის რაიონი, ა. 
თვალჭრელიძის ქუჩა, 13 შპს „დერინ მეტალ იმპექსი“ 

10 29-12-2009 სამედიცინო ნარჩენების გადამუშავება  
ისან–სამგორის რაიონი, 
ქვემო ალქსეევკას 
დასახლება  

შპს „მედიკალ საფორთ ენდ 
ტექნოლოჯი“  

11 19-06-08 
ტყვიის შემცველი ნარჩენების გადასადნობი 
დანადგარი 

მუხიანის დასახლება IV 
(იურიდიული მისამართი) 
ისან–სამგორის რაიონი, ა. 
თვალჭრელიძის ქუჩა, 4 

შპს „EPP + მაიფერი“  

12 25-05-10 
სახიფათო ნივთიერებების დეკონტამინაცია 
თბილისის მასშტაბით  
 

ს. ჯანაშიას ქუჩა, 4 
(იურიდიული მისამართი) 
დავით აღმაშენებლის 
ხეივანი, 12 კმ 

შპს „ექსპრეს 
დიაგნოსტიკი“  
 

13 29-01-09 
საწვავი ღუმელი (ინსინერატორი) ცენტრალური 
რეფერალური ლაბორატორიისთვისა და 
დასაწყობებული ნარჩენებისთვის  

მ. ასათანის ქუჩა, 9 
(იურიდიული მისამართი) 
ისან–სამგორის რაიონი, 
ალქსეევკას დასახლების 
მიმდებარედ  

სსიპ ლევან საყვარელიძის 
სახელობის დაავადებათა 
კონტროლისა და 
საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის 
ეროვნული ცენტრი  
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ცხრილი 1: თბილისში ნარჩენებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართული სხვა კომპანიები11 
 

№ დაწყების 
თარიღი მომსახურება 

კომპანიის 
ადგილმდებარეობა  

ნარჩენებთან 
დაკავშირებული 

საქმიანობა 
კომპანია 

14 31-08-11 
ვადაგასული და მეორადი აკუმულატორებისა და 
ნარჩენების (პოლიეთილენი, პოლიპროფილენი) 
გადამამუშავებელი ქარხანა  

ისანის რაიონი, 
ჭირნახულის ქუჩა 4  

შპს „გრავიტა ჯორჯია“ 
 

15 26-12-13 

სახიფათო ნარჩენების სპეციალური გადამუშავების 
საწარმოს მშენებლობა (საწვავი ღუმელი - 
ინსინერატორი სამედიცინო ნარჩენებისთვის) და 
ექსპლუატაცია 

ისანის რაიონი, 
ქ.ჩოლოყაშვილის ქუჩა, Iკვ. 
2 კორპუსი  

ტოქსიკური და სხვა 
სახიფათო 
ნივთიერებების 
შემცველი ნარჩენების 
მართვა  
 

შპს „ექსპრეს ალტერნატივა“  
 

16 27-12-13 
სახიფათო ნარჩენების (რეზინისა და პლასტმასის 
ნაწარმი) გადამამუშავებელი ქარხნის მოწყობა და 
ექსპლუატაცია  

ისან–სამგორის რაიონი, 
სადგური „ლილოს“ 
მიმდებარე ნაკვეთი 

შპს „დელტა“  
 

17 22-07-15 

ნარჩენების აღდგენა, წინასწარ დამუშავებული 
არასახიფათო ნარჩენების გარდა  
(აკუმულატორების ჯართისა და ნარჩენების 
რეციკლირება)  

 ნარჩენების 
გადამუშავება  
 

მარტ რესაიკლინგი  
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ცხრილი 2: არასახიფათო ნარჩენების რეციკლირებაში ჩართული საქართველოში 
არსებული კომპანიები 12 

 

კომპანია საქმიანობა კომპანიის ადგილმდებარეობა  

შპს „LMY” პლასტმასის ბოთლების შეგროვება და 
გადამუშავება ვ. ნინუას ქუჩა 3, თბილისი  

შპს „გეგმეტი“ ალუმინის ჯართი გადამუშავება ქვემო ალექსეევკას დასახლება 
07/050, თბილისი 

შპს „GTA Group” ალუმინის ჯართი გადამუშავება კახეთის გზატკეცილი 23, 
თბილისი 

სოციალური საწარმო „მწვანე 
საჩუქარი” 

ნარჩენი ქაღალდის შეგროვება დიდი დიღმის III მ/რ, 14 
კორპუსი, თბილისი  

შპს „რაბერ ტექი” საბურავების გადამუშავება 

მეტრო სარაჯიშვილის 
მიმდებარედ, 
ელმავლსაამშენებელო ქარხნის 
ტერიტორია, თბილისი   

შპს „TRC” საბურავების გადამუშავება ქინძმარაულის ქუჩა 13, თბილისი  

შპს „ოილიო” ნარჩენი საკვები ზეთების შეგროვება მაყაშვილის ქუჩა, 31, თბილისი  

შპს „ეკოსფერო” პლასტმასის და საბურავების 
გადამუშავება 

კახეთის გზატკეცილი 40, 
თბილისი 

შპს „ქართული ქაღალდის 
წარმოება” 

ქაღალდის გადამუშავება 
17, luvashev Str., Tbilisi 
 

შპს „ფაბრიკა 1900” ნარჩენი ქაღალდის შეგროვება გ.ჭყონდიდელის ქუჩა, 87, 
თბილისი  

შპს „ქაღალდი +” ქაღალდის გადამუშავება ბ.ხმელნიცკის ქუჩა, 42, თბილისი  

შპს „სუფთა სამყარო”  ნარჩენი ქაღალდის, პლასტმასის, მინისა 
და ალუმინის შეგროვება ქაიროს ქუჩა, 15, თბილისი  

შპს „კრიალა” ქაღალდის გადამუშავება ქიზიყის ქუჩა, 12, თბილისი   

შპს „ბოყვა” პლასტმასის გადამუშავება დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-
13კმ, თბილისი   

შპს „ლორდი” პლასტმასის გადამუშავება ჭირნახულის ქუჩა, შესახვ. 2, 
თბილისი   

შპს „აა პლასტი” პლასტმასის გადამუშავება ქვემო ალექსეევკას დასახლება, 
თბილისი  

შპს „პლასტიკ ტექნოლოჯი”  საწარმოო ნარჩენების გადამუშავება და 
პოლიეთილენ ტერეფტალატის მიღება 

ჭიჭინაძის ქუჩა, შესახვ. 1, 
თბილისი  

 

12 ცხრილის წყარო: ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების გეგმა, 2019 
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შპს „კერე“ შუშის ნარჩენების წინასწარი დამუშავება კასპი, სოფ აღაიანი 

შპს „ეკო გეო პეტი“ PET პლასტმასის გადამუშავება რუსთავი, სოფ გაჩიანი 
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რეგულაციები ნარჩენების თაობაზე 
 

o ნარჩენების მართვის კოდექსი 
o საქართველოს კანონი ნარჩენების იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის შესახებ 
o საქართველოს მთავრობის დადგენილება №426 „სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით 

ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“.   
o საქართველოს მთავრობის დადგენილება №422 „ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, 

ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ“ 
o საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №211 

„კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესის დამტკიცების 
შესახებ“ 

o საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება №2-11 
„აღრიცხვა-ანგარიშგების ელექტრონული ფორმებისა და ნარჩენების მონაცემთა ბაზის 
ელექტრონული ფორმების შევსების წესის შესახებ“ 

o საქართველოს მთავრობის დადგენილება №159 „მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და 
დამუშავების წესის შესახებ“ 

o საქართველოს მთავრობის დადგენილება №144 „ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, 
წინასწარი დამუშავებისა და დროებითი შენახვის რეგისტრაციის წესისა და პირობების შესახებ“ 

o საქართველოს მთავრობის დადგენილება №145 „სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და 
დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების 
თაობაზე“ 

o საქართველოს მთავრობის დადგენილება №259 „საქართველოს ტერიტორიაზე იმპორტისათვის, 
საქართველოს ტერიტორიიდან ექსპორტისათვის და საქართველოს ტერიტორიაზე 
ტრანზიტისათვის დაშვებული ნარჩენების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

o საქართველოს მთავრობის დადგენილება №89 „სატრანსპორტო საშუალებებით სახიფათო 
ტვირთების გადაზიდვის წესის თაობაზე“ 

o საქართველოს მთავრობის დადგენილება №294 „სამედიცინო ნარჩენების მართვა“ 
o საქართველოს მთავრობის დადგენილება №472 „პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების 

რეგულირების წესის შესახებ“ 
o საქართველოს მთავრობის დადგენილება №605 „ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო 

დანიშნულების პროდუქტისა (მათ შორის ცხოველური ნარჩენების) და მეორეული პროდუქტის, 
რომლებიც არ არის გამიზნული ადამიანის მიერ მოხმარებისათვის, ჯანმრთელობისა და ამ 
საქმიანობასთან დაკავშირებული ბიზნესოპერატორის აღიარების წესები“ 

o საქართველოს მთავრობის დადგენილება №421 „ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, 
დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“ 

o საქართველოს მთავრობის დადგენილება №661 „ნარჩენების მართვის კოდექსით 
გათვალისწინებული ზოგიერთი ვალდებულების რეგულირების წესის დამტკიცების თაობაზე“ 
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o საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 324 ბატარეებისა და აკუმულატორების ნარჩენების 
მართვის ტექნიკური რეგლამენტი;  

o საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 325 საბურავების ნარჩენების მართვის ტექნიკური 
რეგლამენტი;  

o საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 326 ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების 
ნარჩენების მართვის ტექნიკური რეგლამენტი;  

o საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 327 ნარჩენი ზეთების მართვის ტექნიკური 
რეგლამენტი;  
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	რა ტიპის ნარჩენების იმპორტი/ექსპორტი/ტრანზიტი არ არის დაშვებული საქართველოში?
	დაიშვება თუ არა საქართველოში არასახიფათო ნარჩენების იმპორტი მათი აღდგენის მიზნით?
	დაიშვება თუ არა საქართველოში არასახიფათო ნარჩენების იმპორტი მათი აღდგენის მიზნით?
	ესაჭიროება თუ არა ნებართვა არასახიფათო ნარჩენების ექსპორტს და ტრანზიტს?
	ესაჭიროება თუ არა ნებართვა არასახიფათო ნარჩენების ექსპორტს და ტრანზიტს?
	საჭიროებს თუ არა ნებართვას არასახიფათო ნარჩენების იმპორტი?
	როგორ მივიღოთ ნებართვა არასახიფათო ნარჩენების იმპორტზე?
	როგორ ხდება სახიფათო ნარჩენების ექსპორტის ნებართვის მიღება?
	რა არის ბაზელის კონვენციით გათვალისწინებული წინასწარი შეტყობინების პროცედურა და რას ემსახურება ის?
	რა არის ბაზელის კონვენციით გათვალისწინებული წინასწარი შეტყობინების პროცედურა და რას ემსახურება ის?

	რეგისტრაცია, აღრიცხვა-ანგარიშგება
	რა შემთხვევაში არის სავალდებულო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული საქმიანობის  რეგისტრაცია?
	რა შემთხვევაში არის სავალდებულო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული საქმიანობის  რეგისტრაცია?
	ნარჩენების მართვასთან  დაკავშირებული რომელი საქმიანობები საჭიროებს გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას?
	ნარჩენების მართვასთან  დაკავშირებული რომელი საქმიანობები საჭიროებს გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას?
	კომპანიის ქვეშ მყოფი რამდენიმე შვილობილი კომპანიის ან დაქვემდებარებული ორგანიზაციის გაერთიანებისას საჭიროა თუ არა ნარჩენების მართვის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია?
	კომპანიის ქვეშ მყოფი რამდენიმე შვილობილი კომპანიის ან დაქვემდებარებული ორგანიზაციის გაერთიანებისას საჭიროა თუ არა ნარჩენების მართვის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია?
	სად და როგორ ხდება ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი დამუშავებისა და დროებითი შენახვის რეგისტრაცია?
	სად და როგორ ხდება ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი დამუშავებისა და დროებითი შენახვის რეგისტრაცია?
	რა არის ნარჩენების მართვის ელექტრონული სისტემა?
	რა ოდენობის ჯარიმა  დაეკისრება პასუხისმგებელ პირს რეგისტრაციის წესის დარღვევისას?
	რა ოდენობის ჯარიმა  დაეკისრება პასუხისმგებელ პირს რეგისტრაციის წესის დარღვევისას?
	რა შემთხვევაში ეკისრება პასუხისმგებელ პირს ნარჩენების  აღრიცხვის და ანგარიშგების ვალდებულება?
	რა შემთხვევაში ეკისრება პასუხისმგებელ პირს ნარჩენების  აღრიცხვის და ანგარიშგების ვალდებულება?
	სად მოვიძიოთ და როგორ შევავსოთ ნარჩენების ანგარიშგების ფორმა?
	როდის ხდება ნარჩენების აღრიცხვის და ანგარიშგების წლიური ფორმების წარდგენა?
	როდის ხდება ნარჩენების აღრიცხვის და ანგარიშგების წლიური ფორმების წარდგენა?
	ევალება თუ არა მოსახლეობას ნარჩენების  აღრიცხვა-ანგარიშგება?
	ევალება თუ არა მუნიციპალიტეტს ნარჩენების აღრიცხვა-ანგარიშგება?

	ნარჩენების მართვის გეგმები
	ვის ევალება ნარჩენების მართვის გეგმის შედგენა?
	სად ხდება ნარჩენების გეგმის წარდგენა?
	სავალდებულოა თუ არა ნარჩენების მართის გეგმის ცვლილების შეთანხმება?

	გარემოსდაცვითი მმართველი
	რა შემთხვევაში უნდა ჰყავდეს კომპანიას გარემოსდაცვითი მმართველი?

	ნარჩენების სეპარაცია
	ვის ევალება მუნიციპალური ნარჩენების სეპარაცია?
	რა ტიპის მუნიციპალური ნარჩენების სეპარაცია იგეგმება საქართველოში?
	სად განვათავსოთ სეპარირებული ნარჩენები?

	პლასტიკის პარკები
	რა ტიპის პლასტიკის პარკების წარმოებას, იმპორტს და რეალიზაციას კრძალავს ეროვნული კანონმდებლობა?
	რა ტიპის პლასტიკის პარკების წარმოებას, იმპორტს და რეალიზაციას კრძალავს ეროვნული კანონმდებლობა?
	რა სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს იმპორტირებული პლასტიკის პარკი?

	მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება (მგვ)
	რა არის მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება (მგვ)?
	ნარჩენების რომელ ნაკადებს შეეხება მგვ?
	რომელ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შეეხება მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება?
	რომელ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შეეხება მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება?
	რა ვალდებულებები აქვთ მგვ-ს დაქვემდებარებული პროდუქტების მწარმოებლებს/იმპორტიორებს და მგვ ორგანიზაციებს?
	რა ვალდებულებები აქვთ მგვ-ს დაქვემდებარებული პროდუქტების მწარმოებლებს/იმპორტიორებს და მგვ ორგანიზაციებს?
	როგორ უნდა გაიაროს მგვ ორგანიზაციამ ავტორიზაცია და რა დოკუმენტებია ამისთვის საჭირო?
	როგორ უნდა გაიაროს მგვ ორგანიზაციამ ავტორიზაცია და რა დოკუმენტებია ამისთვის საჭირო?
	რა არის მგვ-ის რეესტრი?
	სად და როგორ ხდება მგვ რეესტრში რეგისტრაცია?
	რა პერიოდულობით ხდება მგვ-სთან დაკავშირებული ანგარიშგება
	რა არის რეციკლირების წინასწარი შენატანი და როგორ გამოითვლება ის?
	რა ვალდებულებები ეკისრებათ მომხმარებლებს სპეციფიკურ ნარჩენებთან მიმართებით?
	რა ვალდებულებები ეკისრებათ მომხმარებლებს სპეციფიკურ ნარჩენებთან მიმართებით?
	სად წავიღოთ ძველი ბატარეები?
	სად ჩავაბაროთ ელექტრო მოწყობილობის ნარჩენები?
	სად განვათავსოთ/ჩავაბაროთ ძველი საბურავები?
	სამანქანო ზეთის გამოცვლის შემდეგ, სად უნდა განთავსდეს გამონაცვალი ზეთი?
	სამანქანო ზეთის გამოცვლის შემდეგ, სად უნდა განთავსდეს გამონაცვალი ზეთი?
	ვის მივმართოთ დამატებითი შეკითხვებით?
	რა ნორმატიულ აქტებს მოიცავს მგვ-ის რეგულირება?

	ნარჩენების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სამართალდარღვევაზე რეაგირება
	ნარჩენების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სამართალდარღვევაზე რეაგირება
	ვის მივმართოთ ნარჩენების კოდექსის და სხვა შესაბამისი რეგულაციების დარღვევის აღმოჩენისას?
	ვის მივმართოთ ნარჩენების კოდექსის და სხვა შესაბამისი რეგულაციების დარღვევის აღმოჩენისას?
	რა არის ადმინისტრაციული სახდელი?
	ვინ ადგენს ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმს?
	ვინ ადგენს ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმს?
	როგორია სამართალდარღვევის გასაჩივრების ვადები?
	რა ვადებში ხდება ჯარიმის გადახდა?

	ვის მივმართოთ საჭიროების შემთხვევაში
	რეგულაციები ნარჩენების თაობაზე

