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წინასიტყვაობა
ეკონომიკის	ზრდაზე	ორიენტირებულმა	სტრატეგიებმა	და	პროგრამებმა,	რომლე-

ბიც	გასულ	საუკუნეში	განხორციელდა	და	ემყარებოდა	გარემოზე	ადამიანის	გაზრდილ	
ზემოქმედებას	უშუალო	ან	ირიბი	სახით,	ერთი	მხრივ	ცხოვრების	დონის	ამაღლება,	წა-
რმოების	მოცულობის	ზრდა,	მომხმარებლებისთვის	მიწოდებული	პროდუქციისა	და	სე-
რვისების	დივერსიფიკაცია,	მოხმარების	ზრდა,	ხოლო,	მეორე	მხრივ	_	ბუნებრივი	რესუ-
რსების	 არაგონივრული	 მოხმარება	 განაპირობა,	 რომელმაც	 ცალკეულ	 შემთხვევებში	
გარემოსა	და	ადამიანის	ჯანმრთელობაზე	შეუქცევადი	უარყოფითი	ზემოქმედება	გამო-
იწვია.	

რესურსების	ეფექტიანი	გამოყენება,	მიწოდების	ჯაჭვის	მთელ	სიგრძეზე	ხარჯე-
ბის	შემცირების	გზით,	ყოველთვის	იყო	დინამიურ	ბაზარზე	ბიზნესგარემოს	კონკურე-
ნტუნარიანობის	 შენარჩუნების	 უმნიშვნელოვანესი	 ფაქტორი.	 თუმცა,	 „ორმხრივი	 სა-
რგებლის“	პრინციპი	კომპანიებისათვის	მნიშვნელოვანი	ახლა	ხდება,	რაც	ნიშნავს	იმას,	
რომ	გარემოზე	ზემოქმედების	მინიმუმამდე	შემცირებასთან	ერთად,	შესაძლებელია	გა-
მოინახოს	რესურსების	ეფექტიანად	გამოყენების	გზები,	მათ	შორის	ბიზნესებისთვისაც.	

დაზოგვა	შესაძლებელია	ხარჯების	შემცირების	გზით,	თუმცა	გარემოსდაცვითი	
ზომების	მისაღებად	ხშირ	შემთხვევებში	საჭიროა	ახალი	ტექნოლოგიების	გამოყენება,	
რაც	 საწარმოო	 პროცესს	 მნიშვნელოვნად	 აძვირებს.	 ოპტიმიზაციის	 რეალურ	 მექანი-
ზმს	მინიმალური	რესურსების	გამოყენებით	წარმადობის	გაზრდა	წარმოადგენს.	გარე-
მოს	დაცვის	სფეროში	არსებული	ტენდენციებისა	და	მოთხოვნების	გათვალისწინებით,	
კომპანიებს	 შეუძლიათ	 სათანადო	 დასკვნის	 გამოტანა	 იმასთან	 დაკავშირებით,	 რომ	
ინვესტიციების	 დაგეგმვისა	 და	 გადაწყვეტილებების	 მიღების	 პროცესში	 გარემოსდა-
ცვითი	ხარჯების	მიმართ	კომპლექსური	მიდგომის	გამოყენება	მათთვის	კომერციულად	
მომგებიანია.	

ევროკავშირში	 რეციკლირებული	 ნარჩენების	 წილი	 იზრდება,	 ხოლო	 ნაგავსაყ-
რელზე	 განსათავსებლად	 განკუთვნილი	 ნარჩენების	 რაოდენობა	 _	 მცირდება.	 შემცი-
რებულია	ნარჩენების	დამუშავების	ობიექტების	უარყოფითი	ზემოქმედება	მიმდებარე	
ტერიტორიებზე,	 ინსინერაციის	გზით	ხდება	სულ	უფრო	მეტი	ენერგიის	აღდგენა,	 სა-
ხიფათო	 ნარჩენებისა	 და	 უკანონო	 ნაგავსაყრელების	 მონიტორინგი	 გამკაცრებულია.	
დაგეგმილი	ღონისძიებების	დიდი	ნაწილი	განხორციელებულია,	თუმცა	გასაკეთებელი	
ჯერ	ისევ	ბევრია.

 ● ევროკავშირში	წარმოქმნილი	ნარჩენების	რაოდენობა	კვლავ	იზრდება.

 ● ჩვენ	უნდა	ვუზრუნველვყოთ	ჩვენი	პლანეტის	რესურსების	მეტი	პასუხისმგებ-
ლობით	მართვა	მომავალი	თაობების	მოთხოვნილებების	გათვალისწინებით.

 ● ჩვენ	უნდა	შევქმნათ	ეკოლოგიურად	სუფთა	პროდუქტები	და	ხელი	შევუწყოთ	
მომხმარებლებში	 გონივრული	 და	 გარემოსდაცვითი	 ქცევის	 ჩამოყალიბებას	
ჩვენ	მიერ	წარმოქმნილი	ნარჩენების	რაოდენობის	შესამცირებლად.

 ● ჩვენ	უნდა	გავაუმჯობესოთ	რეციკლირების	პრაქტიკა	მრეწველობისთვის	ნედ-
ლეულის	მიწოდების	გასაზრდელად.

ევროკავშირის	ბევრი	წევრი	სახელმწიფო	ამ	მიმართულებით	მნიშვნელოვან	ნაბი-
ჯებს	დგამს,	თუმცა,	იმისათვის,	რომ	ევროკავშირის	ყველა	წევრმა	სახელმწიფომ	საე-
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რთო	ევროპულ	დონეს	მიაღწიოს,	ჯერ	კიდევ	ბევრია	გასაკეთებელი.	საჭირო	სტანდა-
რტებს	სახელმწიფოების	მხოლოდ	მცირე	რაოდენობა	აკმაყოფილებს.	

ევროკავშირის	წევრმა	სახელმწიფოებმა	უნდა	გააგრძელონ	მუშაობა	ამბიციური	
მიზნების	მისაღწევად	ისეთი	საჭირო	სქემების	შექმნაზე,	რომლებიც	ბიზნესებსა	და	მო-
ქალაქეებს	სტიმულირების	სათანადო	მექანიზმებს	შესთავაზებენ.	

ევროკავშირის	 კანონმდებლობის	 შესრულების	უზრუნველსაყოფად,	 ევროკავში-
რმა	მის	წევრ	სახელმწიფოებს	სათანადო	დახმარება	უნდა	გაუწიოს.

„ნარჩენად აღარ ყოფნის“ კონცეფცია

ნარჩენის	სტატუსის	მოხსნის	ან	„ნარჩენად	აღარ	ყოფნის“	კონცეფცია	პირველად	
2005	წელს,	ნარჩენების	პრევენციისა	და	რეციკლირების	თემატურ	სტრატეგიაში	გაჩ-
ნდა.	ევროპის	პარლამენტმა	და	საბჭომ	ის	„ნარჩენების	ჩარჩო	დირექტივის“	საფუძველზე	
2008	წელს	დაამტკიცა.	„ნარჩენების	ჩარჩო	დირექტივა“	იძლევა	შესაძლებლობას,	რომ	
ნარჩენების	ის	ცალკეული	ნაკადები,	რომლებსაც	გავლილი	აქვთ	აღდგენის	პროცესი	და	
აკმაყოფილებენ	გარკვეულ,	ე.წ.	ნარჩენად	აღარ	ყოფნის	კრიტერიუმს,	ნარჩენად	აღარ	
ჩაითვალოს.	

ამ	 კონცეფციისა	და	 შესაბამისი	 კრიტერიუმის	 მიზანია	 ნარჩენის	 განმარტებაში	
სიცხადის	 შეტანა,	რადგან	 ევროკავშირში	 არაერთხელ	მოხდა	გაუგებრობა	 ადგილობ-
რივ	 ბაზარზე	 რეალიზებულ	 ისეთ	 მასალებთან	 დაკავშირებით,	 რომლებსაც	 ნარჩენის	
სტატუსი	 ჰქონდა.	 ხარისხსა	 და	 გამოყენების	 სფეროებთან	 დამატებითი	 დაზუსტების	
გაკეთება,	ბუნებრივი	რესურსების	მოხმარებისა	და	ნაგავსაყრელზე	განსათავსებლად	
განკუთვნილი	ნარჩენების	რაოდენობის	შემცირების	ხარჯზე,	ხელს	შეუწყობს	ბაზრის	
გამჭვირვალობის	დონის	ამაღლებას	და	ნარჩენების	სხვადასხვა	ნაკადის	რეციკლირე-
ბას.	

ევროკავშირის	დონეზე	ნარჩენების	გარკვეული	ნაკადებისთვის	განსაზღვრულია	
შერჩევის	კრიტერიუმები,	რომლებიც	ემყარება	ნარჩენების	პრევენციისა	და	რეციკლი-
რების	 თემატური	 სტრატეგიის	 ხედვას	 რეციკლირების	 მაჩვენებლების	 გაზრდასთან	
დაკავშირებით,	და	„ნარჩენების	ჩარჩო	დირექტივაში“	(მუხლი	6)	ჩამოყალიბებულ	ოთხ	
პირობას:	

ა)	 ნივთიერება	ან	საგანი	ფართოდ	გამოყენება	კონკრეტული	მიზნით;

ბ)	 მოცემულ	ნივთიერებასა	და	საგანზე	არსებობს	მოთხოვნა	ან	ბაზარი;

გ)	 ნივთიერება	 ან	 საგანი	 აკმაყოფილებს	 კონკრეტული	 ამოცანის	 შესასრულებ-
ლად	საჭირო	ტექნიკურ	მოთხოვნებს	და	შეესაბამება	პროდუქტებთან	დაკავ-
შირებულ	კანონმდებლობასა	და	სტანდარტებს;

დ)	 ნივთიერების	 ან	 საგნის	 გამოყენება	 არ	 მოახდენს	უარყოფით	ზემოქმედებას	
გარემოსა	და	ადამიანის	ჯანმრთელობაზე.	

თუ	ნივთიერება	ან	საგანი	ასრულებს	პირველ	ორ	პირობას,	ეს	ნიშნავს	იმას,	რომ	
გადაგდების	 ნაცვლად,	 ის	 სასარგებლო	მიზნებისთვის	 იქნება	გამოყენებული.	 ეს	ორი	
პირობა	ხელს	არ	უწყობს	კრიტერიუმების	განსაზღვრას	ისეთი	მასალებისთვის,	ნივთიე-
რებებისა	თუ	საგნებისთვის,	რომლებზეც	მოთხოვნა	ჯერ	არ	არსებობს.	მესამე	პირობა	
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მოითხოვს,	რომ	ნივთიერება	ან	საგანი	აღარ	უნდა	ჩაითვალოს	ნარჩენად	მხოლოდ	იმ	
შემთხვევაში	თუ	ის	ვარგისია	კანონით	დადგენილი	გამოყენების	სახეებისთვის,	რადგან	
მას	შემდეგ,	რაც	ის	ნარჩენად	აღარ	ჩაითვლება,	მასზე	პროდუქტებთან	დაკავშირებული	
კანონმდებლობა	გავრცელდება.	 მეოთხე	პირობის	თანახმად,	ნივთიერებამ	ან	საგანმა	
გარემოზე	უარყოფითი	ზემოქმედება	არ	უნდა	მოახდინოს.	თუმცა,	თითოეულ	კონკრე-
ტულ	შემთხვევაში	ერთმანეთს	უნდა	შევადაროთ	ის	ზემოქმედება,	რომელსაც	ნივთიე-
რების	ან	საგნის	გამოყენება	ახდენს	გარემოზე	ნარჩენების	შესახებ	კანონმდებლობის	
მიხედვით	და	პროდუქტებზე	მოქმედი	კანონმდებლობის	მიხედვით.

ზოგადად,	ნარჩენებისთვის	ნარჩენის	სტატუსის	მოხსნის	კრიტერიუმი	ასახავს	იმ	
ფაქტს,	რომ	ნარჩენი	იმყოფება	დამუშავების	ისეთ	გარკვეულ	ეტაპზე,	რომელზეც	მას	
გარკვეული	ღირებულება	გაუჩნდა.	შესაბამისად	მისი,	როგორც	ნარჩენის	განთავსება	
არ	არის	მოსალოდნელი,	რადგან	ის	დამუშავებულია	ისეთ	მდგომარეობამდე,	რომ	მისი	
გამოყენება	 გარემოს	 საფრთხეს	 აღარ	 შეუქმნის.	 ამიტომ	 ის	 შეიძლება	 პროდუქტად/
მასალად	ჩაითვალოს.	

ამრიგად,	 ნარჩენების	 გარკვეული	 სახეების	 შემთხვევაში	 ნარჩენების	 სტატუსის	
მოხსნის	 კრიტერიუმებმა	 შეიძლება	 ხელი	 შეუწყოს	 მაღალი	 ხარისხის	თანმდევი	 პრო-
დუქტების	წარმოებას	იმ	პირობით,	თუ	მკაფიოდ	იქნება	განსაზღვრული	მინიმალური	
ტექნიკური	და	გარემოსდაცვითი	მოთხოვნები.	ინფორმაცია	პროდუქტის	მახასიათებ-
ლების	შესახებ	იძლევა	შედარების	გაკეთების	შესაძლებლობას	და	ხელს	უწყობს	პრო-
დუქტის	ხარისხის	გაუმჯობესებას,	რაც	მასზე	მოთხოვნას	და	რეციკლირების	მაჩვენებ-
ლებს	გაზრდის.

პირველადი	ნედლეული	მასალის	ნაცვლად	ნარჩენების	გამოყენებას	ხშირად	ხელს	
უშლის	 ნარჩენის	 სტატუსი,	 რომელიც	 ნივთიერებას	 ან	 საგანს/მასალას	 აქვს	 მინიჭე-
ბული.	ხშირ	შემთხვევაში	ნარჩენი	ნაგავსაყრელთან	ასოცირდება	და	ამის	გამო	მომხ-
მარებლები	ნარჩენების,	როგორც	გარკვეული	ხარისხის	ნედლეულის,	გამოყენებისაგან	
თავს	იკავებენ.	ნარჩენის	სტატუსის	მოხსნა	ხელს	შეუწყობს	მომხმარებლებისთვის	მი-
ყენებული	ზიანის	შემცირებას,	ხარისხის	სტანდარტებისადმი	მათი	ნდობის	ამაღლებას	
და	წაახალისებს	თანმდევი	პროდუქტების	გამოყენებას.



8

განმარტებები
1. „ნარჩენი“	 _	 ნებისმიერი	 ნივთიერება	 ან	 ნივთი,	 რომელსაც	 მფლობელი	 იშო-

რებს,	განზრახული	აქვს	მოიშოროს	ან	ვალდებულია	მოიშოროს;

2. „სახიფათო	ნარჩენები“	_	ნარჩენები,	რომლებსაც	აქვს	დანართი	III1-ით	გათვა-
ლისწინებული	ერთი	ან	მეტი	სახიფათობის	მახასიათებელი;	

3. „ნარჩენი	ზეთი“	_	 მინერალური	ან	სინთეტიკური	საპოხი	 ან	სხვა	სახის	საწა-
რმოო	ზეთი,	რომელიც	თავდაპირველი	დანიშნულებით	გამოყენებისთვის	უვა-
რგისი	 გახდა.	 კერძოდ:	 გამოყენებული	 ძრავის	ზეთი,	 გადაცემათა	 კოლოფის	
ზეთი,	საპოხი	ზეთი,	ტურბინის	ზეთი,	ჰიდრავლიკური	ზეთი;

4. „ბიო-ნარჩენები“	–	ბიოდეგრადირებადი	ნარჩენები,	რომლებიც	წარმოიქმნება	
ბაღებსა	და	პარკებში,	აგრეთვე	საკვების	ნარჩენები,	ან	სამზარეულოებში,	რე-
სტორნებში,	კვების	ობიექტებსა	ან	საცალო	ვაჭრობის	მაღაზიებში	წარმოქმ-
ნილი	ნარჩენები,	რომლებიც	საკვების	დამამუშავებელი	საწარმოების	მიერ	წა-
რმოქმნილი	ნარჩენების	მსგავსია;	

5. „ნარჩენების	წარმომქმნელი“	_	პირი,	რომლის	საქმიანობის	შედეგად	წარმოიქ-
მნება	ნარჩენები	(ნარჩენების	თავდაპირველი	წარმომქმნელი),	ან	პირი,	რომე-
ლიც	ახორციელებს	ნარჩენების	წინასწარ	დამუშავებას,	შერევას	და	სხვა	საქ-
მიანობას,	რომლის	შედეგადაც	ნარჩენების	მახასიათებლები	ან	შემადგენლობა	
იცვლება;

6. „ნარჩენების	მფლობელი“	_	ნარჩენების	წარმომქმნელი	ან	სხვა	ფიზიკური	ან	
იურიდიული	პირი,	რომელიც	ფლობს	ნარჩენებს;	

7. „მოვაჭრე“	 _	 საქმიანობის	 განმახორციელებელი,	 რომელიც	 საკუთარი	 სახე-
ლით	ახორციელებს	ნარჩენების	შესყიდვას	მათი	შემდგომი	რეალიზაციის	მიზ-
ნით,	 იმ	 მოვაჭრეების	 ჩათვლით,	რომლებიც	თავად	ფიზიკურად	 არ	ფლობენ	
ნარჩენებს;

8. „ბროკერი“	_	საწარმო,	რომელიც	ახორციელებს	ნარჩენების	აღდგენას	ან	გა-
ნთავსებას	სხვა	პირების	სახელით,	იმ	ბროკერების	ჩათვლით,	რომლებიც	თა-
ვად	ფიზიკურად	არ	ფლობენ	ნარჩენებს;

9. „ნარჩენების	 მართვა“	 _	 ნარჩენების	 შეგროვება,	ტრანსპორტირება,	 აღდგენა	
და	 განთავსება,	 ამ	 საქმიანობების,	 ღონისძიებებისა	 და	 ოპერაციების	 ზედა-
მხედველობა	და	ნარჩენების	განთავსების	ობიექტების	შემდგომი	მოვლა,	მო-
ვაჭრეებისა	და	ბროკერების	საქმიანობის	ჩათვლით;

10. „შეგროვება“	_	ნარჩენების	შეგროვება,	რაც	ასევე	მოიცავს	მათ	წინასწარ	და-
ხარისხებას	 და	 წინასწარ	დასაწყობებას	 ნარჩენების	 დამუშავების	 ობიექტზე	
ტრანსპორტირებისათვის;

11. „სეპარირებული	შეგროვება“	 –	 ნარჩენების	შეგროვება,	რომლის	დროსაც	ნა-
რჩენების	ნაკადები	მათი	შემდგომი	დამუშავების	ხელშეწყობისათვის	განცალ-
კევებულია	სახეობებისა	და	მახასიათებლების	მიხედვით;	

1 ევროკავშირის	ჩარჩო	დირექტივა	ნარჩენების	შესახებ	(2008/98/EC)
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12. „პრევენცია“	_	ნივთიერების,	მასალის	ან	პროდუქტის	ნარჩენად	გადაქცევამდე	
ზომების	მიღება,	რაც	ამცირებს:	(ა)	ნარჩენების	რაოდენობას.	ეს,	სხვა	საშუა-
ლებებთან	ერთად,	მიიღწევა	პროდუქტის	ხელახალი	გამოყენებით	ან	პროდუქ-
ტის	ვარგისობის	ვადის	გაგრძელებით;	(ბ)	წარმოქმნილი	ნარჩენების	გარემოსა	
და	 ადამიანის	 ჯანმრთელობაზე	 უარყოფით	 გავლენას;	 გ)	 მასალაში	 ან	 პრო-
დუქტში	მავნე	ნივთიერებების	შემცველობას;

13. „ხელახალი	 გამოყენება“	 _	 ნარჩენად	 გადაქცევამდე	 პროდუქტის	 ან/და	 მისი	
კომპონენტის	თავდაპირველი	დანიშნულებით	ხელახლა	გამოყენება;	

14. „დამუშავება“	_	ნარჩენის	აღდგენა	ან	განთავსება,	აღდგენისა	და/ან	განთავსე-
ბისთვის	მისი	მომზადების	ჩათვლით;	

15. „აღდგენა“	–	საქმიანობა,	რომლის	ძირითადი	შედეგია	ნარჩენების	სასარგებლო	
მიზნებისთვის	გამოყენება	იმ	მასალების	ჩანაცვლებით,	რომლებიც	სხვა	პირო-
ბებში	რაიმე	ფუნქციის	შესასრულებლად	იქნებოდა	გამოყენებული,	ან	ნარჩე-
ნების	 მომზადება	 საწარმოში	 ან	 ეკონომიკაში	 მათი	 ამ	 მიზნით	 გამოსაყენებ-
ლად.	დანართი	II1-ში	მოცემულია	აღდგენის	ოპერაციების	არასრული	ჩამონათ-
ვალი;	

16. „ხელახალი	 გამოყენებისთვის	 მომზადება“	 –	 ნარჩენის	 შემოწმება,	 გასუფთა-
ვება	ან	აღდგენა	შეკეთების	გზით,	რომლის	შედეგადაც	პროდუქტი	ან/და	მისი	
კომპონენტი,	 რომელიც	 ნარჩენად	 იქცა,	 ყოველგვარი	 სხვა	 სახის	 წინასწარი	
დამუშავების	გარეშე	მზადაა	ხელახალი	გამოყენებისთვის;	

17. „რეციკლირება“	–	 აღდგენითი	ღონისძიება,	რომლის	საშუალებითაც	ნარჩენი	
ისეთ	 პროდუქტად,	 მასალად	 ან	 ნივთიერებად	 გარდაიქმნება,	 რომელიც	 გა-
ნკუთვნილია	 თავდაპირველი	 დანიშნულებით	 ან	 სხვა	 მიზნით	 გამოყენე-
ბისთვის.	 რეციკლირება	 მოიცავს	 ორგანული	 მასალების	 გადამუშავებას,	 მა-
გრამ	არ	მოიცავს	ენერგიის	აღდგენას	და	მათ	ისეთ	მასალებად	გარდაქმნას,	
რომლებიც	საწვავად	ან	ამოვსების	ოპერაციებისთვის	გამოიყენება;

18. „ნარჩენი	ზეთის	აღგენა“	–	რეციკლირების	პროცესი,	რომლის	საშუალებითაც	
შესაძლებელია	საბაზისო	ზეთის	მიღება	ნარჩენი	ზეთის	გაწმენდით.	კერძოდ,	
ნარჩენი	ზეთიდან	დამბინძურებლების,	ჟანგვის	პროდუქტებისა	და	მინარევე-
ბის	მოშორებით;

19. „განთავსება“	–	ღონისძიება,	რომელიც	აღდგენის	ოპერაციას	არ	წარმოადგენს	
მიუხედავად	იმისა,	რომ	მისი	ერთ-ერთი	მეორადი	შედეგი	შეიძლება	იყოს	ნი-
ვთიერების	ან	ენერგიის	აღგენა.	დანართი	I2-ში	მოცემულია	განთავსების	ოპე-
რაციების	არასრული	ჩამონათვალი.

ნარჩენების მართვის პრინციპები და მიზნები

ევროკავშირის	ნარჩენების	მართვის	პოლიტიკა	ხაზს	უსვამს	ნარჩენების	მართვის	
მიმართ	ინტეგრირებულ	მიდგომას,	რომელიც	მოიცავს	ნარჩენების	განთავსების	ობი-

1 ევროკავშირის	ჩარჩო	დირექტივა	ნარჩენების	შესახებ	(2008/98/EC)
2 ევროკავშირის	ჩარჩო	დირექტივა	ნარჩენების	შესახებ	(2008/98/EC)
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ექტების	მშენებლობას	ნარჩენების	წარმოქმნის	პრევენციისა	და	რეციკლირების	ღონის-
ძიებებთან	ერთად	პრინციპების	შემდეგი	იერარქიის	შესაბამისად:

 ● ნარჩენების	წარმოქმნისა	და	მათი	უარყოფითი	ზემოქმედების	პრევენცია,

 ● ნარჩენების	აღდგენა	რეციკლირებით,	ხელახალი	გამოყენებით	და	

 ● ნარჩენების	უსაფრთხო	განთავსება	იმ	შემთხვევებში,	როდესაც	მათი	აღგენა	
შეუძლებელია.

გარემოს	 დაცვა	 ცენტრალური	 და	 ადგილობრივი	 ხელისუფლების	 ორგანოების,	
აგრეთვე	ყველა	ფიზიკური	და	იურიდიული	პირის	პასუხისმგებლობა	და	ვალდებულებაა.	
ცენტრალური	და	ადგილობრივი	ხელისუფლების	ორგანოები	საკუთარ	ბიუჯეტებში	ით-
ვალისწინებენ	ხარჯებს	გარემოს	დაცვის	სფეროში	ევროკავშირის	კანონმდებლობით	გან-
საზღვრული	ვალდებულებების	შესასრულებლად	და	გარემოსდაცვითი	პროგრამების	გა-
ნსახორციელებლად.	აღნიშნული	ამოცანების	შესასრულებლად	ცენტრალური	და	ადგი-
ლობრივი	ხელისუფლების	გარემოსდაცვითი	უწყებები	ერთმანეთთან	თანამშრომლობენ.

გარემოს	დაცვის	პრინციპები	და	სტრატეგიული	კომპონენტებია:	

ა)	 გარემოსდაცვითი	მოთხოვნების	სხვა	დარგობრივ	სტრატეგიებში	ინტეგრირება;

ბ)	 გადაწყვეტილების	მიღების	პროცესში	სიფრთხილის	პრინციპის	გამოყენება;

გ)	 პრევენციული	ზომების	პრინციპი;

დ)	 დამბინძურებლების	წყაროსთან	შეკავების	პრინციპი;

ე)	 	„დამბინძურებელი	იხდის“	პრინციპი;

ვ)	 ბუნებრივი	ბიოგეოგრაფიული	სტრუქტურისთვის	დამახასიათებელი	ბიომრა-
ვალფეროვნებისა	და	ეკოსისტემების	შენარჩუნების	პრინციპი;

ზ)	 ბუნებრივი	რესურსების	მდგრადი	გამოყენება;

თ)	 გადაწყვეტილებების	 მიღების	 პროცესში	 საზოგადოების	 ინფორმირებისა	 და	
მონაწილეობის,	 აგრეთვე	 გარემოსდაცვით	 საკითხებთან	 დაკავშირებით	 მა-
რთლმსაჯულებაზე	ხელმისაწვდომობის	უზრუნველყოფა;

ი)	 გარემოს	დაცვის	სფეროში	საერთაშორისო	თანამშრომლობის	გაძლიერება.

ნარჩენების მართვის პრინციპები

ნარჩენების	 მართვის	 ეროვნულ	სტრატეგიასა	და	 ევროკავშირის	 კანონმდებლო-
ბაში	განსაზღვრულია	ნარჩენების	მართვის	პრინციპები,	რომლებიც	საფუძვლად	უნდა	
დაედოს	ნარჩენების	მართვის	ღონისძიებებს.	

პირველადი რესურსების დაზოგვის პრინციპი	_	ეხება	პირველადი	რესურსების	გა-
მოყენების	შემცირებას	და	გამოყენების	ოპტიმიზაციას	და	აქცენტს	აკეთებს	მეორადი	
ნედლეულის	გამოყენებაზე.

წინასწარი ზომების პრინციპი	 _	 ეხება	 არსებული	ტექნოლოგიების	 გამოყენებას	
გარემოსდაცვითი	და	ეკონომიკური	მიზანშეწონილობის	მოთხოვნების	გათვალისწინე-
ბით.
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პრევენციის პრინციპი	_	ნარჩენების	მართვის	იერარქია	წარმოადგენს	ნარჩენების	
მართვის	კანონმდებლობითა	და	პოლიტიკით	განსაზღვრული	პრიორიტეტების	მიხედ-
ვით	 დალაგებულ	 ღონისძიებათა	 რიგს	 შემდეგი	 თანმიმდევრობით:	 პრევენცია,	 ხელა-
ხალი	გამოყენებისათვის	მომზადება,	რეციკლირება,	სხვა	სახის	აღდგენა	და	საბოლოო	
განთავსება	გარემოსათვის	უსაფრთხო	პირობებში.	

„დამბინძურებელი იხდის პრინციპი“,	რომელიც	ავსებს	მწარმოებლის	ვალდებულე-
ბისა	და	მომხმარებლის	ვალდებულების	პრინციპს,	ადგენს	სათანადო	საკანონმდებლო	
და	ეკონომიკური	ჩარჩოს	ჩამოყალიბების	აუცილებლობას	ნარჩენების	მართვის	ხარჯე-
ბის	ასანაზღაურებლად.	

ჩანაცვლების პრინციპი	_	სახიფათო	ნედლეული	მასალების	ჩანაცვლება	არასახი-
ფათო	ნედლეული	მასალებით	და	ამ	გზით	სახიფათო	ნარჩენების	რაოდენობის	შემცი-
რება.

სუბსიდიარობის პრინციპი	 _	უფლებამოსილებების	დელეგირება	 ნარჩენების	 მა-
რთვასთან	დაკავშირებული	საკითხების	შესახებ	გადაწყვეტილებების	ნარჩენების	წყა-
როსთან	ყველაზე	ახლოს	მდებარე	ადმინისტრაციულ	დონეზე	მისაღებად.	

სიახლოვის პრინციპი	ადგენს,	რომ	ნარჩენები	უნდა	დამუშავდეს	და	განთავსდეს	
ნარჩენების	წარმოქმნის	ადგილიდან	ყველაზე	ახლოს	მდებარე	ობიექტზე.

ინტეგრაციის პრინციპი	ადგენს,	რომ	ნარჩენების	მართვა	წარმოადგენს	ამ	ნარჩე-
ნების	წარმომქმნელი	სოციალურ-ეკონომიკური	საქმიანობების	შემადგენელ	ნაწილს.
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ნარჩენების მართვის პრიორიტეტული ამოცანები
ნარჩენების	მართვის	პრიორიტეტულ	ამოცანებში	გათვალისწინებულია	ნარჩენე-

ბის	მართვის	ზოგადი	პრინციპები:

ა)	 ნარჩენების	წარმოქმნის	და	მათი	სახიფათობის	პრევენცია	ან	შემცირება	შე-
მდეგი	გზებით:

1.	 ისეთი	სუფთა	ტექნოლოგიების	შემუშავება,	რომლებიც	ნაკლებ	ბუნებრივ	რე-
სურსებს	მოიხმარენ;

2.	 ტექნოლოგიების	განვითარება	და	ისეთი	პროდუქციის	რეალიზაცია,	რომელთა	
დამზადება,	გამოყენება	ან	განთავსება	იწვევს	მინიმალურ	ზემოქმედებას	ნა-
რჩენების	რაოდენობის	ან	სახიფათობის,	ან	დაბინძურების	რისკის	ზრდაზე,	ან	
ამ	სახის	ზემოქმედებას	საერთოდ	არ	აქვს	ადგილი;	

3.	 აღდგენას	 დაქვემდებარებული	 ნარჩენების	 სახიფათო	 ნივთიერებების	 საბო-
ლოო	განთავსების	სათანადო	ტექნოლოგიების	განვითარება;

ბ)	 ნარჩენების	ხელახლა	გამოყენება,	აღგენა	რეციკლირების,	აღდგენის	ან	სხვა	
პროცესების	 საშუალებით,	 რომელთა	 შედეგადაც	 მიიღება	 მეორადი	 ნედლე-
ული,	ან	ნარჩენების	გამოყენება	ენერგიის	წყაროდ.	

ნარჩენების	 მართვის	 მთავარი	 მიზანი	უნდა	 იყოს	 ადამიანების	ჯანმრთელობისა	
და	გარემოს	დაცვა	ნარჩენების	შეგროვების,	ტრანსპორტირების,	დამუშავების,	დასა-
წყობებისა	 და	 შენახვის	 მავნე	 ზემოქმედებისგან.	 აქედან	 გამომდინარე,	 უნდა	 შესრუ-
ლდეს	შემდეგი	აუცილებელი	და	სავალდებულო	პირობები:	

ა)	 ნარჩენების	მართვამ	არ	უნდა	შეუქმნას	საფრთხე	წყლის	რესურსებს,	ჰაერს,	
ნიადაგს,	ფაუნასა	და	ფლორა;

ბ)	 არ	უნდა	გამოიწვიოს	ხმაური	ან	არასასიამოვნო	სუნი;

გ)	 არ	უნდა	დააზიანოს	ლანდშაფტები	ან	დაცული/განსაკუთრებული	მნიშვნელო-
ბის	მქონე	ტერიტორიები.
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ნარჩენების მართვის იერარქია 
ნარჩენების	მართვის	იერარქია	წარმოადგენს	ნარჩენების	მართვის	კანონმდებლო-

ბითა	და	პოლიტიკით	განსაზღვრული	პრიორიტეტების	მიხედვით	დალაგებულ	ღონის-
ძიებათა	რიგს	შემდეგი	თანმიმდევრობით:

(ა)	პრევენცია;

(ბ)	ხელახალი	გამოყენებისთვის	მომზადება;

(გ)	რეციკლირება;

(დ)	სხვა	სახის	აღდგენა,	მათ	შორის	ენერგიის	აღდგენა;	და

(ე)	განთავსება.	

ნარჩენების	 მართვის	 იერარქიის	 გათვა-
ლისწინებით,	 ევროკავშირის	 წევრი	 სახელმწი-
ფოები	 იღებენ	 ზომებს	 ნარჩენების	 მართვის	
ისეთი	 ღონისძიებების	 წასახალისებლად,	 რომ-
ლებიც	 საუკეთესო	 გარემოსდაცვით	 შედეგებს	
იძლევიან.	 ამისათვის	 შესაძლებელია	 საჭირო	
გახდეს	 სპეციფიკური	 ნარჩენების	 ცალკეული	
ნაკადების	 ნარჩენების	 მართვის	 იერარქიიდან	
გამორიცხვა	იმ	პირობით,	თუ	ეს	გამართლებუ-
ლია	შესაბამისი	ნარჩენების	წარმოქმნისა	და	მა-
რთვის	ზემოქმედებების	კუთხით	მათი	მთლიანი	
სასიცოცხლო	ციკლის	ანალიზის	საფუძველზე.	

ევროკავშირის	წევრმა	სახელმწიფოებმა	უნდა	უზრუნველყონ	ნარჩენების	მართვის	
კანონმდებლობისა	და	პოლიტიკის	შემუშავების	პროცესის	გამჭვირვალედ	წარმართვა	და	
აღნიშნული	კანონმდებლობისა	და	პოლიტიკის	შესაბამისობა	მოქალაქეებსა	და	დაინტე-
რესებულ	მხარეებთან	კონსულტაციებსა	და	მათ	ჩართულობასთან	დაკავშირებულ	ერო-
ვნულ	კანონმდებლობებთან.	ამ	პროცესში	ევროკავშირის	წევრმა	სახელმწიფოებმა	უნდა	
გაითვალისწინონ	გარემოს	დაცვის,	სიფრთხილისა	და	მდგრადობის,	ტექნიკური	განხო-
რციელებადობის	და	ეკონომიკური	მიზანშეწონილობის	და	რესურსების	დაცვის	ზოგადი	
პრინციპები,	ისევე,	როგორც	ნარჩენების	მართვის	კანონმდებლობისა	და	პოლიტიკის	ზე-
მოქმედება	გარემოზე,	ადამიანების	ჯანმრთელობაზე,	ეკონომიკასა	და	საზოგადოებაზე.	

დირექტივა	2008/98/EC-ის	ამოცანების	შესასრულებლად	და	რეციკლირებისა	და	
რესურსების	 ეფექტიანობის	 მაღალი	 მაჩვენებლების	 მისაღწევად,	 ევროკავშირის	 წე-
ვრებმა	უნდა	მიიღონ	შემდეგი	აუცილებელი	ზომები:

(ა)	 2020	 წლისთვის	 წონის	 მიხედვით	 მინიმუმ	 50%-ით	 უნდა	 გაიზარდოს,	 სულ	
მცირე,	ისეთი	ნარჩენი	მასალების	ხელახალი	გამოყენებისთვის	მომზადება	და	
რეციკლირება,	როგორიცაა	საყოფაცხოვრებო	და	სხვა	წყაროებიდან	წარმოქ-
მნილი	საყოფაცხოვრებო	ნარჩენების	მსგავსი	ნარჩენები	_	ქაღალდი,	ლითონი,	
პლასტმასი	და	მინა.	

(ბ)	 2020	წლისთვის	წონის	მიხედვით	მინიმუმ	70%-ით	უნდა	გაიზარდოს	ხელახალი	
გამოყენებისთვის	მომზადების,	რეციკლირებისა	და	სხვა	სახის	აღდგენის	ოპე-
რაციები,	მათ	შორის	ამოვსების	ისეთი	სამუშაოები,	რომლებიც	სხვა	მასალე-
ბის,	აგრეთვე	სამშენებლო	და	ნგრევის	შედეგად	წარმოქმნილი	ნარჩენების	(ნა-

Waste Hierarchy
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ნახati 1.

ნარჩენების	მართვის	იერარქია
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რჩენების	ნუსხაში	17	05	041	კოდით	განსაზღვრული	ბუნებრივი	გეოლოგიური	
მასალის	გამოკლებით)	ნაცვლად,	ნარჩენებს	იყენებენ.	

ნარჩენების	მართვა	მოიცავს	შემდეგი	სახის	საქმიანობებს:

 ● ნარჩენების	შეგროვება,

 ● ტრანსპორტირება,

 ● კაპიტალიზაცია,

 ● განთავსება,	

 ● აგრეთვე	ამ	საქმიანობების	ზედამხედველობა	და	ნაგავსაყრელების	მონიტო-
რინგი	მათი	დახურვის	შემდეგ.	

ევროკავშირისა	და	მისი	წევრი	სახელმწიფოების	რეგულაციებში	განსაზღვრული	
ნარჩენების	მართვის	ღონისძიებების	იერარქიაში	ნარჩენების	ნაგავსაყრელზე	განთავ-
სებაზე	პრიორიტეტული	ნარჩენების	აღდგენაა.	საჭირო	ზომები	უნდა	დაიგეგმოს	ისე,	
რომ	აღდგენა	და	რეციკლირება	მაქსიმალურად	ეფექტიანი	მეთოდით	ჩატარდეს	ნარჩე-
ნის	სახეობის,	წყაროსა	და	შემადგენლობის	გათვალისწინებით.	ნახაზზე	წარმოდგენი-
ლია	ნარჩენების	მართვის	იერარქიის	პრიორიტეტები.

1 ევროპის	ნარჩენების	კოდები	(EWC European Waste Codes)

ცხრილი 1. ხელშეწყობის	მეთოდები	

3R მეთოდი კატეგორია მეთოდის აღწერა 
1.	შემცირება 1.1	სამთავრობო	

პოლიტიკა	და	
სამართლებრივი	
სისტემა

1.1.1	„დამბინძურებელი	იხდის“	პრინციპი

1.1.2 მწარმოებლის	გაფართოებული	ვალდებულება

1.1.3 გადასახადი	პრობლემურ	იმპორტირებულ	საქონელზე	

1.1.4 ეკო-მეგობრული	პროდუქტების	პოპულარიზაცია

1.1.5 მარტივი	შეფუთვის	პოპულარიზაცია	

1.1.6 მწვანე	შესყიდვების	სისტემა 
(ეკო-ეტიკეტირების	სისტემა)	

2.2 საზოგადოების	
ცნობიერების	
ამაღლება	

1.2.1 იყიდე	ნაკლები,	მოიხმარე	ნაკლები	

1.2.2 შეიძინე	ორგანული	პროდუქცია	

1.2.3 კამპანია	„ჩემი	ჩანთა“	(მრავალჯერადი	გამოყენების	
ჩანთებით)

2. ხელახალი	
გამოყენება 

1.2 სამთავრობო	
პოლიტიკა	და	
სამართლებრივი	
სისტემა

2.1.1 ხელახლა	გამოყენებადი/	რეციკლირებადი	ნივთებისა	და	
მასალების	საწყობები	

2.1.2 მრავალჯერადი	გამოყენების	ტარის	და	შეფუთვის	
პოპულარიზაცია

2.2 საზოგადოების	
ცნობიერების	
ამაღლება	

2.2.1 ხელახლა	გამოიყენე	და	შეაკეთე	ნივთები

2.2.2 შეიძინე	პროდუქტები,	რომლებიც	მოთავსებულია	
მრავალჯერადი	გამოყენების	ტარასა	და	შეფუთვაში	

2.2.3 ხელახლა	გამოყენებადი	ნარჩენების	დახარისხება	მათი	
წარმოქმნის	წყაროსთან	

3. რეციკლირება 3.1 მასალების	
რეციკლირება 

3.1.1 კომპოსტირება	(ადგილზე)

3.1.2 ხელახლა	გამოყენებადი/	რეციკლირებადი	ნარჩენების	
დახარისხება	(ადგილზე	და	სხვაგან)	

3.2 სითბოს	
რეციკლირება 

3.2.1 ნარჩენებიდან	მიღებული	საწვავის	წარმოება	

3.2.2 დაქუცმაცებული	მწვანე	ნარჩენებიდან	ბიოსაწვავის	მიღება	

3.2.3 ინსინერაცია	ელექტროენერგიის	და	სითბოს	მისაღებად	

3.2.4 ბიოგაზის	წარმოება 



15

ევროკავშირის კანონმდებლობა 
ევროკავშირში	ნარჩენების	მართვის	სფეროში	სამართლებრივ	ჩარჩოს	ნარჩენების	

შესახებ	ევროკავშირის	დირექტივა	2008/98/EC აყალიბებს.

მისი	 მიზანია	 გარემოსა	და	 ადამიანის	ჯანმრთელობის	დაცვა	 ნარჩენების	 სათა-
ნადო	მართვის	და	რესურსებზე	ზეწოლისა	და	მათი	გამოყენების	გაუმჯობესების	მიზ-
ნით	ნარჩენების	აღდგენისა	და	რეციკლირების	მეთოდების	მნიშვნელობის	ხაზგასმით.

 ● დირექტივა	ადგენს	ნარჩენების	მართვის	იერარქიას:	პრევენცია,	ხელახალი	გა-
მოყენება,	რეციკლირება,	სხვა	სახის	აღდგენა,	მათ	შორის,	ენერგიის	აღდგენა,	
და	განთავსება.

 ● ის	განსაზღვრავს	 „დამბინძურებელი	იხდის“	პრინციპს,	რომლის	თანახმადაც	
ნარჩენების	წარმომქმნელი	ვალდებულია	გაიღოს	ნარჩენების	მართვასთან	და-
კავშირებული	ხარჯები.

 ● მას	ასევე	შემოაქვს	„მწარმოებლის	გაფართოებული	ვალდებულების“	კონცეფ-
ცია,	რომელიც	 შეიძლება	 მოიცავდეს	 მწარმოებლის	 ვალდებულებას	 მომხმა-
რებლისგან	 დაიბრუნოს	 და	 განათავსოს	 მის	 მიერ	 წარმოებული	 ხმარებიდან	
ამოღებული	პროდუქტი.	

 ● დირექტივა	ერთმანეთისგან	მკაფიოდ	მიჯნავს	ნარჩენებს	და	თანმდევ	პროდუქ-
ტებს.	

 ● ნარჩენების	 მართვა	 უნდა	 განხორციელდეს	 ისე,	 რომ	 საფრთხე	 არ	 შეექმნას	
წყლის	რესურსებს,	ჰაერს,	ნიადაგს,	ფაუნასა	და	ფლორას,	არ	გამოიწვიოს	ხმა-
ური	ან	არასასიამოვნო	სუნი	და	არ	დააზიანოს	ლანდშაფტები	ან	განსაკუთრე-
ბული	მნიშვნელობის	მქონე	ტერიტორიები.

 ● მწარმოებლებმა	ან	ნარჩენის	მფლობელებმა	უნდა	უზრუნველყონ	ნარჩენების	
დამუშავება	საკუთარი	ძალებით,	ან	შესაბამისი	ნებართვის	მქონე	ოპერატო-
რის	 საშუალებით.	 ნარჩენების	 გადამუშავებას	 სჭირდება	 ნებართვა	და	 ექვე-
მდებარება	პერიოდულ	შემოწმებებს.	

 ● ცენტრალური	ხელისუფლების	შესაბამისმა	ორგანოებმა	უნდა	მოამზადონ	ნა-
რჩენების	მართვის	გეგმები	და	ნარჩენების	პრევენციის	პროგრამები.	

 ● სახიფათო	ნარჩენებზე,	როგორიცაა	ნარჩენი	ზეთები,	და	ბიოდეგრადირებად	
ნარჩენებზე	განსხვავებული	პირობები	ვრცელდება.

 ● დირექტივა	ადგენს	რეციკლირებისა	და	აღდგენის	2020	წლის	მიზნობრივ	მაჩ-
ვენებლებს	საყოფაცხოვრებო	ნარჩენებისა	(50%)	და	მშენებლობისა	და	ნგრე-
ვის	შედეგად	წარმოქმნილი	ნარჩენებისთვის	(70%).

 ● დირექტივა	არ	ეხება	ნარჩენების	გარკვეულ	სახეებს,	როგორიცაა	რადიოაქტი-
ური	ქიმიური	ელემენტები,	შეიარაღებიდან	მოხსნილი	ასაფეთქებელი	საშუა-
ლებები,	ფეკალური	მასები,	ნარჩენი	წყლები	და	ცხოველების	გვამები.	

ეროვნული	საკანონმდებლო	აქტების	საშუალებით	გადმოტანილი	ევროპული	კა-
ნონმდებლობა	(ცხრილი	2)	ნარჩენების	მიმართ	ახალ	მიდგომას	ამკვიდრებს,	რომელიც	
მოიცავს	 როგორც	 ბუნებრივი	 რესურსების	 დაცვისა	 და	 ნარჩენების	 მართვის	 ხარჯე-
ბის	შემცირების,	ასევე	ნარჩენების	გარემოზე	უარყოფითი	ზემოქმედების	შემცირების	
ეფექტიანი	გზების	მოძიების	აუცილებლობას.	
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ცხრილი 2.	კანონმდებლობის	მოკლე	მიმოხილვა	

ევროკავშირის 
კანონმდებლობა

რუმინეთის 
კანონმდებლობა

საკანონმდებლო 
დებულებები 

სხვა უფლებამოსილი 
ორგანოების როლი 

ჩარჩო	დი-
რექტივა	
75/442/EEC 
ნარჩენების	
შესახებ,	
დირექტივა	
91/156/EEC-
ით	შეტანილი	
ცვლილებებით	

საგანგებო	ბრძანებულება	
195/2005	გარემოს	დაცვის	შე-
სახებ,	რომელიც	დამტკიცდა	
და	ცვლილებები	შევიდა	კანონი	
265/2006-ით	(შემდგომი	ცვლი-
ლებებითა	და	დამატებებით).

კანონი	211/2011 
გადაწყვეტილება	942	
12/20/2017 
მთავრობის	გადაწყვეტილება	
856/2002	ნარჩენების	აღრი-
ცხვის	წესისა	და	ნარჩენების,	
მათ	შორის,	სახიფათო	ნარჩე-
ნების,	ნუსხის	დამტკიცების	
შესახებ	(ცვლილებებითა	და	
დამატებებით).

თავი	4	–	ნარჩენე-
ბის	მართვა	

არეგულირებს	ნა-
რჩენების	მართვის	
ღონისძიებებს	
საზოგადოებრივი	
ჯანმრთელობისა	
და	გარემოს	დაცვის	
უზრუნველყოფის	
მიზნით.	მოითხოვს	
ნარჩენების	მა-
რთვის	ეროვნული	
სტრატეგიისა	და	
ნარჩენების	მა-
რთვის	ეროვნული	
გეგმის	დამტკიცე-
ბას.	

ნარჩენების	აღრი-
ცხვის	წესისა	და	
ნარჩენების,	მათ	
შორის,	სახიფათო	
ნარჩენების,	ნუსხის	
დამტკიცება.	

ჯანმრთელობის	და-
ცვის	სამინისტრო	
აფასებს	ნარჩენე-
ბის	ზემოქმედებას	
მოსახლეობის	ჯან-
მრთელობაზე.	 
სახელმწიფო	
მმართველობის	
სამინისტრო	უზ-
რუნველყოფს	
ადგილობრივი	ხე-
ლისუფლების	ორ-
განოების	მიერ	ნა-
რჩენების	მართვის	
სტრატეგიებისა	
და	პროგრამების	
შესრულებას	და	
ახორციელებს	ამ	
მიმართულებით	
მათი	საქმიანობის	
მონიტორინგს.

დირექტივა	
91/689/EEC 
სახიფათო	
ნარჩენების	
შესახებ	

საგანგებო	ბრძანებულება	
195/2005	გარემოს	დაცვის	შე-
სახებ,	რომელიც	დამტკიცდა	
და	ცვლილებები	შევიდა	კანონი	
265/2006-ით	(შემდგომი	ცვლი-
ლებებითა	და	დამატებებით).

კანონი	211/2011 
გადაწყვეტილება	942	
12/20/2017.

თავი	4	–	ნარჩენე-
ბის	მართვა	

არეგულირებს	ნა-
რჩენების	მართვის	
ღონისძიებებს	
საზოგადოებრივი	
ჯანმრთელობისა	
და	გარემოს	დაცვის	
უზრუნველყოფის	
მიზნით.	მოითხოვს	
ნარჩენების	მა-
რთვის	ეროვნული	
სტრატეგიისა	და	
ნარჩენების	მა-
რთვის	ეროვნული	
გეგმის	დამტკიცე-
ბას.	

სამოქალაქო	
ინფრასტრუქტუ-
რის,	ტრანსპო-
რტისა	და	მშენებ-
ლობის	სამინისტრო	
მონაწილეობს	ნა-
რჩენების	მართვის	
კონკრეტული	რე-
გულაციების	შემუ-
შავების	პროცესში.	 
სახელმწიფო	მმა-
რთველობის	სამი-
ნისტრო	მონაწილე-
ობს	კომუნალური	
მომსახურების	სფე-
როში	ნარჩენების	
მართვის	გეგმების	
შემუშავებაში	ნა-
რჩენების	მართვის	
ეროვნული	გეგმის	
ამოცანების	შესრუ-
ლების	მიზნით.
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დირექტივა	
75/439/EEC ნა-
რჩენი	ზეთების	
მართვის	შესა-
ხებ.	ცვლილე-
ბები	შეტანილია	
დირექტივა	
87/101/EEC-ით

მთავრობის	გადაწყვეტილება	
235/2007	ნარჩენი	ზეთების	მა-
რთვის	შესახებ.

განსაზღვრავს	
ნარჩენი	ზეთების	
მართვის	ღონისძიე-
ბებს	მოსახლეობის	
ჯანმრთელობასა	და	
გარემოზე	უარყო-
ფითი	ზემოქმედების	
თავიდან	ასაცი-
ლებლად	და	ადგენს	
ნარჩენი	ზეთების	
გარკვეული	სახეების	
შეგროვების	წესს.	

დირექტივა	
91/157/EEC 
ცალკეული	
სახიფათო	ნი-
ვთიერებების	
შემცველი	ბატა-
რეებისა	და	აკუ-
მულატორების	
შესახებ	და	 
დირექტივა	
93/86/EC ბატა-
რეების	ეტიკე-
ტირების	შესა-
ხებ

მთავრობის	გადაწყვეტილება	
1132/2008	ნივთიერებების	შემ-
ცველი	ბატარეებისა	და	აკუმუ-
ლატორების	მართვის	შესახებ	
(შემდგომი	ცვლილებებით)	

განსაზღვრავს	
სახიფათო	ნივთიე-
რებების	შემცველი	
ბატარეებისა	და	
აკუმულატორების	
ბაზარზე	განთავსე-
ბის	პირობებსა	და	
ნარჩენი	ბატარეე-
ბისა	და	აკუმულა-
ტორების	მართვის	
მეთოდებს.	

მრეწველობისა	და	
რესურსების	სამი-
ნისტრო	განათლე-
ბისა	და	მეცნიერების	
სამინისტროს	შესთა-
ვაზებს	ბატარეებსა	
და	აკუმულატო-
რებში	მძიმე	ლითო-
ნებისა	და	სახიფათო	
ნივთიერებების	
შემცველობის	შემცი-
რებისკენ	მიმართულ	
სამეცნიერო	პროგ-
რამებს.

დირექტივა	
99/31/EC 
ნარჩენების	შე-
ნახვის	შესახებ

მთავრობის	გადაწყვეტილება	
349/2005	ნარჩენების	შესახებ	
(განახლებული). 
ბრძანებულება	1274/2005	
ნარჩენების	განთავსების,	შე-
საბამისად	შენახვისა	და	ინსი-
ნერაციის	შეწყვეტის,	შემდეგ	
გარემოსდაცვითი	ნებართვის	
გაცემის	შესახებ	(დამატებე-
ბით).

ბრძანებულება	95/2005	ნაგავ-
საყრელზე	ნარჩენების	მიღების	
კრიტერიუმებისა	და	წინასწარი	
პროცედურებისა	და	თითოეული	
კლასის	ნაგავსაყრელზე	გან-
სათავსებლად	ნებადართული	
ნარჩენების	ეროვნული	სიის	და-
დგენის	შესახებ.	

გარემოს	დაცვისა	და	წყლის	
რესურსების	მართვის	სამინისტ-
როს	ბრძანებულება	757	/	2004	
ნაგავსაყრელების	ტექნიკური	
ნორმების	დამტკიცების	შესა-
ხებ.	ცვლილებები	შეტანილია	
ბრძანებულება	1230/2005-ით.	

ადგენს	ნარჩენების	
შენახვის,	აგრეთვე	
ნაგავსაყრელების	
მოწყობის,	ექსპლუა-
ტაციის,	მონიტორი-
ნგის,	დახურვისა	და	
დახურვის	შემდგომი	
მონიტორინგის	
სამართლებრივ	სა-
ფუძველს.

ადგენს	შესანახად	
ნარჩენების	მიღების	
წინასწარ	პროცედუ-
რებს,	ნარჩენების	
შესანახად	მიღების	
კრიტერიუმებს	და	
თითოეული	კლასის	
ნაგავსაყრელზე	გან-
სათავსებლად	ნება-
დართული	ნარჩენე-
ბის	ეროვნულ	სიას.	 
ნაგავსაყრელების	
მშენებლობის,	ექსპ-
ლუატაციის,	მონი-
ტორინგისა	და	და-
ხურვის	ტექნიკური	
ნორმები.	

ადგილობრივი	ხე-
ლისუფლება	გამოვა	
ახალი	ნაგავსაყრე-
ლის	მოწყობის	წინა-
დადებით,	როდესაც	
არსებული	ნაგავსა-
ყრელის	საპროექტო	
მოცულობის	70%	
ნარჩენებით	შეივ-
სება.	
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დირექტივა	
2000/76/EC 
ნარჩენების	
ინსინერაციის	
შესახებ	

მთავრობის	გადაწყვეტი-
ლება128	/	2002	ნარჩენების	ინ-
სინერაციის	შესახებ	მთავრობის	
გადაწყვეტილება	268/2005-ით	
შეტანილი	ცვლილებებით.	 
გარემოს	დაცვისა	და	წყლის	
რესურსების	მართვის	სამინისტ-
როს	ბრძანებულება	756/2004	
ნარჩენების	ინსინერაციის	ტექ-
ნიკური	ნორმების	შესახებ.

არეგულირებს	
ინსინერაციის	და	
თანაინსინერაციის	
ოპერაციებს	და	
ინსინერაციის	და	
თანაინსინერაციის	
ობიექტების	კონტ-
როლისა	და	ზედა-
მხედველობის	ღო-
ნისძიებებს.	

დირექტივა	
2002/95/EC 
ელექტრო	და	
ელექტრონულ	
მოწყობილო-
ბებში	გარკვე-
ული	სახიფათო	
ნივთიერებების	
გამოყენების	
შეზღუდვის	შე-
სახებ. 

2010	წლის	13	ოქტომბრის	გა-
დაწყვეტილება	1.037	ნარჩენი	
ელექტრო	და	ელექტრონული	
მოწყობილობების	შესახებ.

გარემოს	დაცვისა	და	წყლის	
რესურსების	მართვის	სამი-
ნისტროს	და	განათლებისა	და	
მეცნიერების	სამინისტროს	
ერთობლივი	ბრძანებულება	
1223/715/2005	ელექტრო	და	
ელექტრონული	მოწყობილო-
ბების	რეგისტრაციის	პროცე-
დურის,	ელექტრო	და	ელექტ-
რონული	მოწყობილობების	და	
ნარჩენი	ელექტრო	და	ელექტ-
რონული	მოწყობილობების	
აღრიცხვისა	და	ანგარიშგების	
წესის	შესახებ

გადაწყვეტილება	322/2013	
ელექტრო	და	ელექტრონულ	
მოწყობილობებში	გარკვეული	
სახიფათო	ნივთიერებების	გამო-
ყენების	შეზღუდვის	შესახებ.
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დირექტივა	
94/62/EC 
შეფუთვისა	
და	შეფუთვის	
ნარჩენების	შე-
სახებ	

მთავრობის	გადაწყვეტილება	
621/2005	შეფუთვისა	და	შე-
ფუთვის	ნარჩენების	მართვის	
შესახებ,	ცვლილებები	და	დამა-
ტებები	შეტანილია	მთავრობის	
გადაწყვეტილება	1871/2006-ით.	

ბრძანებულება	794/2012	შე-
ფუთვისა	და	შეფუთვის	ნარჩე-
ნების	შესახებ	ანგარიშგების	
პროცედურის	თაობაზე.

2005	წლის	29	ნოემბრის	ბრძა-
ნებულება	1.225	ნარჩენი	
ელექტრო	და	ელექტრონული	
მოწყობილობების	შეგროვების,	
ხელახალი	გამოყენების,	რეციკ-
ლირებისა	და	კაპიტალიზაციის	
კუთხით	დადგენილი	წლიური	
მიზნობრივი	მაჩვენებლების	
მიღწევის	უზრუნველყოფის	
მიზნით	შექმნილი	კოლექტიური	
ორგანიზაციების	შეფასებისა	და	
ავტორიზაციის	პროცედურისა	
და	კრიტერიუმების	დამტკიცე-
ბის	შესახებ.	

მთავრობის	გადაწყვეტილება	
166/2004	პროექტის	„რეციკლი-
რების	მიზნით	მომხმარებლე-
ბისგან	PET	ნარჩენი	შეფუთვის	
შეგროვების	სისტემების	შექმნა“	
დამტკიცების	შესახებ,	მთავრო-
ბის	გადაწყვეტილება	989/2005-
ის	ცვლილებებით.

არეგულირებს	
შეფუთვისა	და	შე-
ფუთვის	ნარჩენების	
მართვასთან	დაკავ-
შირებულ	საკითხებს.

შეფუთვისა	და	შე-
ფუთვის	ნარჩენების	
შესახებ	ანგარიშგე-
ბის	პროცედურა.

ნარჩენი	შეფუთ-
ვის	აღდგენისა	და	
რეციკლირების	
წლიური	მიზნობ-
რივი	მაჩვენებლების	
მიღწევის	უზრუნვე-
ლყოფის	მიზნით	შექ-
მნილი	იურიდიული	
პირების	ავტორიზა-
ციის	პროცედურისა	
და	კრიტერიუმების	
დამტკიცება.

პროექტის	„რეციკ-
ლირების	მიზნით	
მომხმარებლებისგან	
PET	ნარჩენი	შე-
ფუთვის	შეგროვების	
სისტემების	შექმნა“	
დამტკიცება.

მრეწველობისა	და	
რესურსების	სა-
მინისტრო	მხარს	
უჭერს	სამეცნიერო	
პროგრამებს,	რომ-
ლებიც	იკვლევენ	შე-
ფუთვის	წარმოებასა	
და	შემადგენლობას	



20

ევროპის	პარ-
ლამენტისა	და	
საბჭოს	1.013	/	
2006	რეგულა-
ცია	ნარჩენების	
გადაადგილების	
შესახებ	

2007	წლის	17	ივლისის	გადა-
წყვეტილება	788,	რომელიც	
ადგენს	ნარჩენების	გადაადგი-
ლების	შესახებ	ევროპის	პარ-
ლამენტისა	და	საბჭოს	1.013	/	
2006	რეგულაციის	ამოქმედები-
სათვის	საჭირო	ზომებს.	

კანონი	6/1991	სახიფათო	ნარჩე-
ნების	ტრანსსასაზღვრო	გადა-
ზიდვასა	და	მათ	განთავსებაზე	
კონტროლის	შესახებ	ბაზელის	
კონვენციაში	რუმინეთის	წევრო-
ბის	შესახებ.	

კანონი	265/2002	სახიფათო	
ნარჩენების	ტრანსსასაზღვრო	
გადაზიდვასა	და	მათ	განთავსე-
ბაზე	კონტროლის	შესახებ	ბა-
ზელის	კონვენციაში	შეტანილი	
ცვლილებების	მიღების	შესახებ.

სოფლის	მეურნეობის,	ტყეე-
ბის,	წყლის	რესურსებისა	და	
გარემოს	დაცვის	სამინისტროს	
ბრძანებულება	2	/	118/211/2004	
რუმინეთის	ტერიტორიაზე	
ნარჩენების	გადაადგილების	
რეგულირებისა	და	კონტროლის	
პროცედურის	დამტკიცების	შე-
სახებ.	

ნარჩენების	გა-
დაადგილების	
კონტროლისა	და	
ზედამხედველობის	
რეგულირება. 
სახიფათო	ნარჩე-
ნების	ტრანსსასა-
ზღვრო	გადაზიდვისა	
და	განთავსების	რე-
გულირება.	 
სახიფათო	ნარჩე-
ნების	ტრანსსასა-
ზღვრო	გადაზიდვასა	
და	მათ	განთავსე-
ბაზე	კონტროლის	
შესახებ	ბაზელის	
კონვენციაში	შეტა-
ნილი	ცვლილებების	
მიღება.	

რუმინეთის	ტერიტო-
რიაზე	ნარჩენების	
გადაადგილების	
რეგულირებისა	და	
კონტროლის	პროცე-
დურის	დადგენა.

მრეწველობისა	და	
რესურსების	სამი-
ნისტრო	საქმიანობის	
განმახორციელებ-
ლებს	აძლევს	ნარჩე-
ნების	იმპორტისა	
და	რეციკლირების	
განხორციელების	
უფლებას.

საბაჟო	უწყება	არა-
სახიფათო	ნარჩენე-
ბით	დატვირთულ	
სატრანსპორტო	სა-
შუალებებს	აძლევს	
ქვეყანაში	შესვლის	
უფლებას.

დირექტივა	
86/278/EEC 
გარემოს,	კერ-
ძოდ,	ნიადაგის	
დაცვის	შესახებ	
იმ	შემთხვე-
ვებში,	როდე-
საც	გამწმენდი	
ნაგებობების	
ლექი	სოფლის	
მეურნეობაში	
გამოიყენება.

2007	წლის	17	ივლისის	გადა-
წყვეტილება	788,	რომელიც	
ადგენს	ნარჩენების	გადაადგი-
ლების	შესახებ	ევროპის	პარ-
ლამენტისა	და	საბჭოს	1.013	/	
2006	რეგულაციის	ამოქმედები-
სათვის	საჭირო	ზომებს.	

გარემოს	დაცვისა	და	წყლის	
რესურსების	სამინისტროს	და	
სოფლის	მეურნეობის,	ტყეებისა	
და	სოფლის	განვითარების	სამი-
ნისტროს	ერთობლივი	ბრძანე-
ბულება	344/708/2004	გარემოს,	
კერძოდ,	ნიადაგის	დაცვის	
ტექნიკური	რეგლამენტის	და-
მტკიცების	შესახებ	იმ	შემთხვე-
ვებისთვის,	როდესაც	გამწმენდი	
ნაგებობების	ლექი	სოფლის	მე-
ურნეობაში	გამოიყენება.	

ადგენს	გარემოს,	
კერძოდ,	ნიადაგის	
დაცვის	ტექნიკური	
ნორმებს	იმ	შემთხვე-
ვებისთვის,	როდესაც	
გამწმენდი	ნაგებო-
ბების	ლექი	სოფლის	
მეურნეობაში	გამოი-
ყენება.	

სასოფლო-სამეურ-
ნეო	ტერიტორიული	
უწყება	თანამშრომ-
ლობს	გარემოსდა-
ცვით	უწყებასთან	
ლექის	გამოყენების	
შესახებ	ნებართვის	
გაცემის	მიზნით.

დირექტივა	
2000/53/EC 
ხმარებიდან	
ამოღებული	
სატრანსპორტო	
საშუალებების	
შესახებ	

2015	წლის	21	ივლისის	კანონი	
212	სატრანსპორტო	საშუალე-
ბების	და	ხმარებიდან	ამოღე-
ბული	სატრანსპორტო	საშუალე-
ბების	მართვის	შესახებ.

ხმარებიდან	ამოღე-
ბული	სატრანსპო-
რტო	საშუალებების	
მართვა.	

ხმარებიდან	ამოღე-
ბულ	სატრანსპორტო	
საშუალებებზე	გა-
ნთავსების	ცნობის	
გაცემის	პირობების	
და	ფორმისა	დამტკი-
ცება.
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ნარჩენების მართვის ელემენტები 
ნარჩენი	არის	კონკრეტული	პროდუქტის	დამზადების	ტექნოლოგიური	(ან	საყოფა-

ცხოვრებო)	პროცესის	შედეგად	წარმოქმნილი	მონარჩენი	მასალა,	რომლის	პირდაპირი	
გზით	გამოყენება	ამ	პროდუქტის	საწარმოებლად	აღარ	არის	შესაძლებელი.	ნარჩენი	შე-
იძლება	იყოს	ეკონომიკური,	საყოფაცხოვრებო	და	სამომხმარებლო	საქმიანობის	შედე-
გად	წარმოქმნილი	ნივთიერება,	მასალა,	საგანი	ან	ნედლეულის	მონარჩენი.	ადამიანის	
საქმიანობის	დიდი	ნაწილი	ნარჩენების	წარმოქმნის	წყაროა.	

მეოცე	 საუკუნის	 დასასრულის	 გარემოსდაცვითმა	 გამოწვევებმა	 შეცვალეს	 წა-
რმოდგენები	 „გარემოსა“	 და	 ადამიანს	 შორის	 არსებული	 ურთიერთზემოქმედებების	
შესახებ.	 მსოფლიოს	 ქვეყნებმა	 დაიწყეს	 შეთანხმებული	 ზომების	 მიღება	 ისეთი	 პრო-
ბლემების	 გადასაჭრელად,	 როგორიცაა	 გლობალიზაცია,	 ეკონომიკა,	 ენერგეტიკული	
კრიზისი,	 კლიმატის	 ცვლილება,	 ბიოლოგიური	 და	 ეკოლოგიური	 მრავალფეროვნების	
განადგურება,	აბიოტური	გარემოს	ხარისხის	გაუარესება.	

ნარჩენების	 მართვის	 კონცეფციის	 აუცილებლობა	 კანონმდებლობით	 არის	 გან-
პირობებული.	 ნარჩენების	 შესახებ	 ევროკავშირის	 დირექტივის	 (რუმინეთის	 კანონი	
211/2011)	მუხლი	7-ის	თანახმად,	უფლებამოსილი	სახელმწიფო	უწყებები	ვალდებული	
არიან	მოამზადონ	ნარჩენების	მართვის	გეგმები.

გეგმებში	მითითებული	უნდა	იყოს	აღდგენილი	და	განთავსებული	ნარჩენების	სა-
ხეობა,	რაოდენობა	და	წარმომავლობა.	ტექნიკური	ინსტრუქციები,	აგრეთვე	დასუფთა-
ვების	მომსახურებით	დაფარული	ფართობები.	

შეფუთვისა	და	ნარჩენი	შეფუთვის	შესახებ	ევროკავშირის	დირექტივის	მუხლი	14-
ში	განსაზღვრულია	მოთხოვნა,	რომლის	თანახმადაც	ევროკავშირის	წევრი	სახელმწი-
ფოების	ნარჩენების	მართვის	გეგმები	უნდა	შეიცავდნენ	დამოუკიდებელ	თავს	შეფუთ-
ვისა	და	ნარჩენი	შეფუთვის	მართვის	შესახებ.	

ნარჩენების	მართვის	ეროვნული	და	რეგიონული	გეგმების	საფუძველს	ნარჩენე-
ბის	 მართვაზე	უშუალოდ	პასუხისმგებელი	 _	 ადგილობრივი	 ხელისუფლების	ორგანო-
ების	მიერ	შემუშავებული	ნარჩენების	მართვის	კონცეფციები	წარმოადგენს.	ნარჩენე-
ბის	 მართვის	 კონცეფციების	 შემუშავების	 აუცილებლობა	 ასევე	 განპირობებულია	 იმ	
ფაქტით,	რომ	მზარდ	მოთხოვნასთან	ერთად,	 ნარჩენების	მართვის	პრობლემები	სულ	
უფრო	კომპლექსური	ხდება	და	დიფერენცირებულ	გადაწყვეტილებებს	მოითხოვს.	მიზ-
ნის	მისაღწევად	აუცილებელია	რიგი	ინდივიდუალური	ღონისძიებების	განხორციელება,	
სათანადო	ორგანიზება	და	კოორდინაცია.	

გეგმების	ძირითადი	ელემენტებია:	

 ● დასუფთავების	 კონკრეტული	 ღონისძიებების	 განხორციელება	 (მაგ.,	 ძველი	
მასალების	სეპარირებული	შეგროვება	მათი	აღდგენის	მიზნით,	სახიფათო	ნა-
რჩენების	სეპარირებული	შეგროვება	და	უსაფრთხოდ	განთავსება,	ნარჩენების	
უსაფრთხოდ	განთავსების	უზრუნველყოფა);

 ● დასუფთავების	ღონისძიებების	კოორდინაცია	და	მომსახურების	შეკვეთა	(მა-
გალითად,	ნარჩენების	მართვის	მომსახურებისათვის	სათანადო	სამართლებ-
რივი	ფორმის	შერჩევა,	შესაფერისი	მესამე	მხარის	შერჩევა	ნარჩენების	განთა-
ვსების	ოპერაციების	და	შესაბამის	ტერიტორიაზე	დასუფთავების	ღონისძიე-



22

ბების	 განსახორციელებლად,	 ხელახლა	გამოყენებადი	 მასალების	 კომერცია-
ლიზაციისა	და	უსაფრთხო	შენახვის	ღონისძიებების	მხარდაჭერა	და	კოორდი-
ნაცია);	

 ● დასუფთავების	მომსახურების	კონტროლი	(მაგ.,	რაოდენობებისა	და	მასალე-
ბის	შეფასების	ჩატარება,	ნარჩენების	მართვის	ამოცანის	გაგრძელების,	შეც-
ვლის	ან	სრულყოფის	ხარჯების	ანალიზი);

 ● ინფორმაციისა	და	რჩევების	 მიცემა	 ნარჩენების	 წარმომქმნელებისათვის	 წა-
რმოქმნილი	ნარჩენების	რაოდენობის	შემცირებისა	და	აღდგენის	ღონისძიებე-
ბის	ხელშეწყობის	მიზნით;

 ● ნარჩენების	განთავსებასთან	დაკავშირებული	ადგილობრივი	სამართლებრივი	
დებულებების	(ადგილობრივი	საბჭოების	გადაწყვეტილებები,	წესები	და	რეგ-
ლამენტები)	მომზადება	და	გამოცემა,	რომელთა	მიზანია	მოქალაქეების	ქცე-
ვის	შეცვლა	წარმოქმნილი	ნარჩენების	შემცირების	მიზნით	(მაგ.,	დასუფთავე-
ბის	 მომსახურების	რეგულირება,	 ნარჩენების	 კონტეინერების	 ქონის	 ვალდე-
ბულება,	 დასუფთავების,	 ნარჩენების	 შეგროვებისა	 და	 ტრანსპორტირების	
სისტემების	გამოყენება,	გადასახადები,	და	სხვ.)	და	საზოგადოების	ცნობიე-
რების	ამაღლება.

ნარჩენების	მართვის	პრობლემა	სულ	უფრო	მწვავდება	ნარჩენების	რაოდენობისა	
და	მრავალფეროვნების	ზრდისა	და	გარემოზე	მისი	უარყოფითი	ზემოქმედების	გამო.	
ნარჩენების	 ნაგავსაყრელზე	 განთავსება	 მინიმალური	 მოთხოვნების	 დაცვის	 გარეშე,	
ნარჩენების	ჩაყრა	მდინარეების	კალაპოტებში	და	მათი	უკონტროლო	დაწვა	საფრთხეს	
უქმნის	როგორც	გარემოს,	ასევე	ადამიანების	ჯანმრთელობას.	

ნარჩენების მართვა	მოიცავს	ნარჩენების	შეგროვებასთან,	ტრანსპორტირებასთან,	
დამუშავებასთან,	 აღდგენასა	და	 განთავსებასთან	დაკავშირებულ	 ყველა	 საქმიანობას,	
აგრეთვე	ამ	საქმიანობებისა	და	ნაგავსაყრელების	მონიტორინგს	მათი	დახურვის	შემდეგ.	

ნარჩენების	მართვის	პრიორიტეტულ	ამოცანას	ნარჩენების	პრევენცია	და	ნარჩე-
ნების	 წარმოქმნისა	 და	 მათი	 სახიფათობის	 შემცირება	 წარმოადგენს,	 რაც	 მიღწეულ	
უნდა	იქნეს	შემდეგი	გზებით:

 ● ისეთი	ახალი	ტექნოლოგიების	შემუშავება,	რომლებიც	ნაკლებ	ბუნებრივ	რე-
სურსებს	მოიხმარენ;

 ● ტექნოლოგიის	 შემუშავება	 და	 ისეთი	 პროდუქტების	 დანერგვა,	 რომლების	
დამზადებას,	გამოყენებას	ან	განთავსებას	საერთოდ	არ	აქვს,	ან	აქვს	უმნიშ-
ვნელო	ზემოქმედება	ნარჩენების	რაოდენობის	ან	სახიფათობის	დონის,	ან	და-
ბინძურების	რისკის	ზრდაზე;

 ● აღდგენას	 დაქვემდებარებულ	 ნარჩენებში	 არსებული	 სახიფათო	 ნარჩენების	
საბოლოო	განთავსების	ტექნოლოგიების	შემუშვება;	

 ● ნარჩენის	მასალად	და	ენერგიად	აღდგენა	მეორად	ნედლეულად	გარდაქმნის	
ან	ენერგიის	წყაროდ	მისი	გამოყენების	გზით.

ნარჩენებიდან	 მიღებული	 მეორადი	 ნედლეულის	 გამოყენებით	 იზოგება	 ბუნებ-
რივი	რესურსები	და	 მცირდება	 ნარჩენების	 გარემოში	 განთავსებით	 გამოწვეული	და-
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ბინძურება.	 საქმიანობის	 განმახორციელებლებისა	 და	 ადგილობრივი	 ხელისუფლების	
ორგანოების	 კანონმდებლობის	 შესრულებით	 შესაძლებელია	 გარემოსა	 და	 ადამიანის	
ჯანმრთელობაზე	 ნარჩენების	 მართვით	 გამოწვეული	 ზემოქმედების	 მნიშვნელოვნად	
შემცირება.	

მოქმედი	კანონმდებლობის	თანახმად,	ნარჩენების	მართვის	ეროვნული	სტრატე-
გიისა	და	ნარჩენების	მართვის	ეროვნული	გეგმის	ამოცანას	ნარჩენების	მართვის	ინტეგ-
რირებული	სისტემის	შექმნა	წარმოადგენს.	ეს	არის	ეკონომიკურად	ეფექტიანი	სისტემა,	
რომელიც	გარემოსა	და	 ადამიანის	ჯანმრთელობის	დაცვას	უზრუნველყოფს.	 ამ	 ამო-
ცანის	შესასრულებლად	აუცილებელია	მოსახლეობის,	მათ	შორის	ხელისუფლების	ორ-
განოების,	 ნარჩენების	წარმომქმნელების,	 პროფესიული	კავშირებისა	და	სამოქალაქო	
საზოგადოების	ჩართულობა.	

ნარჩენების	მართვის	კონკრეტული	ამოცანებია:	

 ● მუნიციპალური	ნარჩენების	შეგროვებისა	და	ტრანსპორტირების	საუკეთესო	
ვარიანტების	შერჩევა	და	გამოყენება	ნარჩენების	მაქსიმალურად	ეფექტიანად	
აღსადგენად	და	განსათავსებლად;

 ● სამშენებლო	და	ნგრევის	შედეგად	წარმოქმნილი	ნარჩენების	ხელახალი	გამო-
ყენება,	რეციკლირება,	აღდგენისთვის	მომზადება	და	სათანადოდ	განთავსება;

 ● ნარჩენი	 წყლების	 გამწმენდი	 ნაგებობების	ლექის	 ნიადაგსა	და	ზედაპირული	
წყლების	ობიექტებში	უკონტროლოდ	ჩაშვების	თავიდან	აცილება;

 ● ნარჩენი	შეფუთვის	წარმოქმნის	პრევენციული	ზომების	მიღება	და	განხორცი-
ელება	ამ	სახის	ნარჩენების	აღდგენის	და	რეციკლირების	უზრუნველსაყოფად	
და	 ნარჩენ	 შეფუთვაში	 არსებული	სახიფათო	ნივთიერებების	 მიერ	შექმნილი	
რისკების	შესამცირებლად;

 ● ნარჩენების	მართვის	ეროვნული	გეგმის	ამოცანების	შესრულება.

ნარჩენების	მართვის	სფეროში	არსებული	საკანონმდებლო	მოთხოვნების	შესას-
რულებლად	 საჭიროა	 ნარჩენების	 ინტეგრირებული	 მართვის	 პროექტების	 განხორცი-
ელება	ნარჩენების	მართვის	ეროვნული	გეგმისა	და	ნარჩენების	მართვის	რეგიონული	
გეგმების	შესაბამისად.

ისეთი	 ნაგავსაყრელების	 დახურვის	 შემდეგ	 განხორციელებულ	 საინვესტიციო	
პროგრამებში,	 რომლებიც	 სტანდარტებს	 არ	 შეესაბამება,	 გათვალისწინებული	 უნდა	
იყოს	ნარჩენების	მართვის	იერარქია	(პრევენცია,	შეგროვება	და	სეპარირებული	შეგრო-
ვება,	აღგენა	და	რეციკლირება,	დამუშავება	და	განთავსება).

საქალაქო	 და	 სასოფლო	 დასახლებებში	 უნდა	 განხორციელდეს	 ეროვნული/რე-
გიონული	დონის	კონკრეტული	პროექტები.	 ნარჩენების	მართვის	სისტემებმა	ქვეყნის	
მთელი	ტერიტორია	და	მოსახლეობა	უნდა	მოიცვას.	

მთავარ	მიზანს	წარმოადგენს	ნარჩენების	მართვის	თანამედროვე	სისტემის	ჩამო-
ყალიბება,	რომელიც	ხელს	შეუწყობს	ნაგავსაყრელზე	განსათავსებლად	განკუთვნილი	
ნარჩენების	რაოდენობის	შემცირებას.	ეს	უნდა	იყოს	ისეთი	სისტემა,	რომელიც	გარემოს	
დაცვის	მიზნით,	ნარჩენების	სხვადასხვა	სახეობების	განსხვავებულად	მართვას	უზრუნ-
ველყოფს.
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პარალელურად	უნდა	ჩატარდეს	საზოგადოების	ცნობიერების	ამაღლების	კამპა-
ნიები,	ვინაიდან	ნარჩენების	ინტეგრირებული	მართვის	სისტემების	ეფექტიანობის	უზ-
რუნველსაყოფად	აუცილებელია	არა	მარტო	ინფრასტრუქტურის	განვითარება,	არამედ	
მოსახლეობის	ჩართულობა.	არსებული	რესურსების	დაზოგვა	და	ხელახალი	გამოყენება	
კარგი	სამოქალაქო	პოზიციაა,	ეს	არის	ის,	რაც	უნდა	გააკეთოს	ყველა	მოქალაქემ	სა-
კუთარი	გარემოს	დასაცავად.	ნაგავსაყრელზე	ნარჩენების	რაოდენობის	შემცირება	და	
ბუნებრივი	 რესურსების	 დაზოგვა	 მიიღწევა	 ნარჩენების	 სეპარირებული	 შეგროვების	
სისტემისა	და	ხელახლა	გამოყენებადი	ნარჩენების	აღდგენისა	და	რეციკლირების	საშუ-
ალებით.

ადამიანის	საქმიანობის	შედეგად	წარმოქმნილი	ნარჩენები	 ადამიანსა	და	გარე-
მოს	 შორის	 არსებული	დაძაბული	ურთიერთობის	 ნათელი	 მაგალითია.	 აქედან	 გამო-
მდინარე,	ტექნოლოგიური	პროცესების	შედეგად	ადამიანის	გაძლიერებული	ზეწოლა	
გარემოზე,	 ნარჩენების	 არასათანადო	 მართვასთან	 ერთად,	 ბუნებრივი	 რესურსების	
მარაგების	მნიშვნელოვნად	შემცირებასა	და	გარემოსდაცვითი	ფაქტორების	დაქვეი-
თებას	იწვევს.	

საზოგადოების	 განვითარების	 პარალელურად,	თანდათანობით	 იქმნება	 ხელსაყ-
რელი	წინაპირობები	მყარი	საყოფაცხოვრებო	ნარჩენებიდან	ცალკეული	კომპონენტე-
ბის	აღდგენისთვის.	ნარჩენების	მართვაში	ახალი	ტექნოლოგიების	დანერგვა	მნიშვნე-
ლოვნად	არის	დამოკიდებული	მოსახლეობის	მიერ	შესაბამისი	ხარჯების	გაღების	შესაძ-
ლებლობაზე.	

ძალიან	მნიშვნელოვანია	იმის	კარგად	გააზრება,	რომ	ნარჩენების	ეკონომიკური	
პოტენციალის	 კაპიტალიზაციით	 შესაძლებელია	 შემოსავლის	 საკუთარი	 წყაროების	
შექმნა.	ამ	პოტენციალის	გამოყენების	შესაძლებლობა	მნიშვნელოვნად	არის	დამოკიდე-
ბული	ნარჩენების	შემადგენლობასა	და	მიღებული	პროდუქციის	ბაზრის	არსებობაზე.	

ამჟამად,	მსოფლიოს	ბევრ	კუთხეში	გავრცელებულია	ნარჩენების	მართვის	ისეთი	
პრაქტიკა,	რომელიც	დამბინძურებლისგან	მინიმალურ	ძალისხმევას	მოითხოვს,	არ	შეე-
საბამება	გარემოს	დაცვის	პრინციპებს	და	მდგრადი	განვითარების	კონცეფციას.	

მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება 

ნარჩენების	შეგროვების	სისტემის	ჩამოყალიბება	არ	არის	მარტივი	ამოცანა.	ნა-
რჩენების	 შეგროვება	 ინტეგრირებული	სისტემაა,	რომელიც	დამოკიდებულია	 მრავალ	
ისეთ	ფაქტორზე,	როგორიცაა:	

 ● მანძილი	ნარჩენების	შენახვის	ობიექტებამდე;

 ● მანძილი	ნარჩენების	დამუშავების	ობიექტებამდე;

 ● ნარჩენების	შემადგენლობა	შეგროვების	არეალში;

 ● შეგროვების	არეალის	ტერიტორიის	თავისებურებები	(გორაკი,	მთა,	ვაკე,	და	
სხვ.);

 ● ინფრასტრუქტურის	ხარისხი	(გზის	ტიპი,	გზის	სიგანე,	და	სხვ.).

მყარი	საყოფაცხოვრებო	ნარჩენების	შეგროვების	სისტემა	და	ნარჩენების	ტრან-
სპორტირების	სისტემის	ერთად	უნდა	დაიგეგმოს.	
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მყარი	საყოფაცხოვრებო	ნარჩენების	შეგროვების	და	ტრანსპორტირების	ინტეგ-
რირებული	სისტემა	შემდეგი	კომპონენტებისგან	უნდა	შედგებოდეს:

 ● ნარჩენების	წინასწარ	შეგროვება	სტანდარტულ	კონტეინერებში;

 ● რეციკლირებადი	და	არარეციკლირებადი	ფრაქციების	სეპარირებული	შეგრო-
ვება;

 ● მყარი	საყოფაცხოვრებო	ნარჩენების	ტრანსპორტირება	 (ფრაქციების	მიხედ-
ვით);

 ● ნარჩენების	შემოწმება	და	ანალიზი;

 ● მყარი	საყოფაცხოვრებო	ნარჩენების	დახარისხება;

 ● ნარჩენების	დროებით	შენახვა;

 ● მყარი	საყოფაცხოვრებო	ნარჩენების	დატკეპნა;

 ● მყარი	საყოფაცხოვრებო	ნარჩენების	რეციკლირება;

 ● მყარი	საყოფაცხოვრებო	ნარჩენების	დამუშავება;

 ● მყარი	საყოფაცხოვრებო	ნარჩენების	შენახვა;

 ● სატრანსპორტო	საშუალებების	დეზინფექცია;

 ● ნარჩენების	შესაგროვებელი	კონტეინერების	პერიოდული	დეზინფექცია;

 ● გარემოსდაცვითი	ფაქტორების	მონიტორინგი.

ნარჩენების არასეპარირებული შეგროვება 

ნარჩენების	 არასეპარირებული	 შეგროვების	 სისტემა	 ნარჩენების	 შეგროვების	
ყველაზე	მარტივი	სისტემაა.	ამ	სისტემით	ნარჩენების	ფრაქციები	ერთ	კონტეინერში,	
სეპარაციის	გარეშე	გროვდება	და	მათი	ტრანსპორტირება	ერთი	სატრანსპორტო	საშუ-
ალებით	არის	შესაძლებელი.	მიუხედავად	იმისა,	რომ	ასეთი	სისტემის	ჩამოყალიბება	შე-
საძლებელია	ნაკლები	რესურსებითა	და	დანახარჯებით,	უნდა	ითქვას,	რომ	ეს	სისტემა	
მოძველებულია,	რადგან	მისი	ზემოქმედება	გარემოზე,	ნარჩენების	სეპარირებული	შე-
გროვების	სისტემასთან	შედარებით,	მნიშვნელოვნად	დიდია.	

განვითარებად	ქვეყნებში	ნარჩენების	არასეპარირებული	შეგროვების	სისტემები	
სეპარირებული	შეგროვების	სისტემებით	იცვლება.	

ნარჩენების	 არასეპარირებული	შეგროვების	 სისტემები	 ეკოლოგიური	თვალსაზ-
რისით	გაუმართლებელია,	რადგან	ასეთი	სისტემებით	შეგროვებული	რეციკლირებადი	
ნარჩენების	ფრაქციების	ხარისხი	დაბალია	და,	შესაბამისად,	მცირეა	ნარჩენების	დამუ-
შავების	და	აღდგენის	შესაძლებლობები.	

ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება 

ნარჩენების	სეპარირებული	შეგროვება	ნარჩენების	მართვის	ერთ-ერთი	ყველაზე	
მნიშვნელოვანი	ეტაპია.	შეგროვების	ეს	მეთოდი	ნარჩენების	წარმომქმნელისგან	(მაგ.,	
ბინის	მესაკუთრე,	ან	სახელმწიფო	ან	კერძო	ორგანიზაციების	პერსონალი)	ნარჩენების	
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კატეგორიების	მიხედვით	(მაგ.,	ქაღალდი,	პლასტმასი,	ლითონი)	სეპარაციას	და	სხვადა-
სხვა	კონტეინერებში	განთავსებას	მოითხოვს.

ნარჩენების	 სეპარირებული	 შეგროვების	 სისტემის	დანერგვა	უფრო	დიდ	 ხარჯს	
მოითხოვს.	 ასეთი	 სისტემისთვის	 აუცილებელია,	 რომ	 ნარჩენების	 წარმომქმნელებს	
ჰქონდეთ	 რამდენიმე	 კონტეინერი	 სხვადასხვა	 სახეობის	 ნარჩენებისთვის	 (პლასტმა-
სის,	მინის,	ლითონის,	ელექტრო	და	ელექტრონული	მოწყობილობების	ნარჩენების	ცა-
ლ-ცალკე	შესაგროვებლად)	და	უზრუნველყოფილი	იყოს	ნარჩენების	ამ	კატეგორიების	
სეპარირებულად	ტრანსპორტირება.	

რეციკლირებადი	 ნარჩენების	 (ნარჩენი	 შეფუთვის	 ჩათვლით)	 სეპარირებული	შე-
გროვება	შესაძლებელია	როგორც	ინდივიდუალურად,	ასევე	შეგროვების	პუნქტების	ან	
ცენტრების	საშუალებით.	

ნარჩენების	სეპარირებული	შეგროვების	დადებითი	მხარეებია:

 ● ნარჩენების	 სეპარირებული	 შეგროვება	 მნიშვნელოვნად	 ამცირებს	 ნაგავსაყ-
რელზე	განსათავსებლად	განკუთვნილი	ნარჩენების	რაოდენობას;

 ● ნარჩენების	სეპარირებული	შეგროვება	 ხელს	უწყობს	რეციკლირებადი	მასა-
ლის	აღდგენას	და	მათ	ნედლეულად	გარდაქმნას.

მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ტრანსპორტირება 

ხშირ	 შემთხვევაში	 ნარჩენების	 გადაზიდვა	 დიდ	 მანძილებზე	 ხდება.	 რუმინეთის	
მიერ	ნაკისრი	ვალდებულებების	გათვალისწინებით,	რომელთა	თანახმადაც	ქვეყანაში	
ყველა	 ნაგავსაყრელი,	 რომელიც	 სტანდარტებს	 არ	 აკმაყოფილებს,	 უნდა	 დაიხუროს,	
ცხადია,	რომ	ნარჩენების	გადაზიდვის	მანძილები	კიდევ	უფრო	გაიზრდება.	

ნარჩენების	 შეგროვებისა	და	ტრანსპორტირების	ოპერაციები	 სხვადასხვა	 სახის	
ლოგისტიკურ	 პრობლემებს	 ქმნის.	 ნარჩენების	ტრანსპორტირების	 სისტემის	 ეფექტი-
ანობის	უზრუნველსაყოფად	აუცილებელია	ნარჩენების	შეგროვების	(ტრანსპორტირე-
ბის)	საუკეთესო	მარშრუტების	შერჩევა.	

პირველ	რიგში,	უნდა	განისაზღვროს	ნარჩენების	შეგროვების	ოპტიმალური	მარშ-
რუტები	და	სიხშირე	(მაგ.,	კვირაში	ორჯერ	მრავალსართულიანი	სახლების	უბნებში,	სო-
ფლად	_	კვირაში	ერთხელ)	ისე,	რომ	არსებულმა	სატრანსპორტო	საშუალებებმა	სრული	
დატვირთვით	იმუშაონ,	ხოლო	საექსპლუატაციო	ხარჯები	რაც	შეიძლება	მცირე	იყოს.	
ამ	საკითხის	გადაჭრაში	მთავარ	როლს	გადაზიდვის	ოპერაციებისთვის	გამოყენებული	
პროცედურები	და	გამოთვლის	მეთოდები	ასრულებს.	

უნდა	 გავითვალისწინოთ,	 რომ	 რეგიონული	 ნაგავსაყრელების,	 ინსინერატორე-
ბისა	და	ნარჩენების	დამუშავების/განთავსების	სხვა	ობიექტების	გამოყენება	გაზრდის	
ნარჩენების	 ტრანსპორტირების	 მანძილებს,	 ხოლო	 მძლავრი	 კომპაქტორებით	 აღჭუ-
რვილი	თანამედროვე	სატრანსპორტო	საშუალებები	უფრო	მნიშვნელოვან	როლს	შეას-
რულებენ,	რისთვისაც	დიდი	საწყისი	ინვესტიციები	იქნება	საჭირო.	

აქედან	გამომდინარე,	რეკომენდებულია,	რომ	სპეციალური	ძარის	მქონე	სატრანსპო-
რტო	საშუალებები	(მუნიციპალური	ნარჩენებისთვის)	აღჭურვილი	იყოს	სულ	მცირე	EURO-3 
ტოქსიკურობის	სტანდარტის	ძრავით,	1:5	დატკეპნის	სიმძლავრის	მქონე	კორპუსით,	ჩატ-
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ვირთვა/გადმოტვირთვის	სისტემითა	და	სტანდარტული	ზომის	კონტეინერებზე	გათვლილი	
ღიობით.	გადასაზიდი	ნარჩენების	რაოდენობას	სატრანსპორტო	საშუალების	კორპუსის	მო-
ცულობა	განსაზღვრავს.	ჩვეულებრივ,	კორპუსის	მოცულობა	16	მ3-ს	შეადგენს.	

ნარჩენების	სხვადასხვა	ფრაქცია	და	შესაბამისად,	სხვადასხვა	სახის	კონტეინერები	
შეგროვებისა	და	ტრანსპორტირების	განსხვავებულ	მეთოდებს	საჭიროებს.	ამიტომ:	

 ● შერეული	ნარჩენების	დამუშავების	ობიექტებზე,	 ნარჩენების	გადამტვირთავ	
სადგურებზე	ან	დასაწყობების	ობიექტებზე	გადასატანად,	რეკომენდებულია	
დახურული	 კორპუსის	 მქონე	 სატრანსპორტო	 საშუალებების	 გამოყენება,	
რომლებსაც	ექნებათ	1:5	დატკეპნის	სიმძლავრე	საპრესი	ან	საბრუნავი	მოწყო-
ბილობის	საშუალებით.	ნარჩენების	შემგროვებელ	სატრანსპორტო	საშუალე-
ბებს	უნდა	შეეძლოთ	ნარჩენების	ჩატვირთვა	როგორც	110	ლიტრი,	ასევე	1.1	მ3 
მოცულობის	მქონე	კონტეინერებიდან.	

 ● რეციკლირებადი	(მშრალი)	ფრაქციების	ტრანსპორტირება	უნდა	მოხდეს	და-
ხურული	 ტიპის	 სატრანსპორტო	 საშუალებებით,	 რომლებსაც	 არ	 ექნებათ	
კომპაქტორი,	 ხოლო	 მინის	 ნარჩენების	 სეპარირებულად	 ტრანსპორტირების	
შემთხვევაში,	გამოყენებულ	უნდა	იქნეს	1:2	დატკეპნის	სიმძლავრის	მქონე	სა-
ტრანსპორტო	საშუალებები.	

 ● ორგანიზაციების	მიერ	წარმოქმნილი	და	სხვადასხვა,	სამშენებლო	და	ნგრევის	
შედეგად	 წარმოქმნილი	 ნარჩენების	 კონტეინერებში	 შეგროვებული	 ნარჩენე-
ბის	 ტრანსპორტირება	 უნდა	 მოხდეს	 კონტეინერების	 გადამზიდავი	 სატრან-
სპორტო	საშუალებებით.

 ● ნარჩენების	შეგროვების	პუნქტებიდან	ნარჩენების	და	შესაბამისად,	მათი	კო-
ნტეინერების	ტრანსპორტირებისათვის	რეკომენდებულია	სპეციალური	კორ-
პუსის	მქონე	სატრანსპორტო	საშუალებების	გამოყენება.	

მცირე	 ზომის	 კონტეინერების	 (5-7	 მ3)	 შემთხვევაში	 რეკომენდებულია	ჯაჭვური	
ამწით,	ხოლო	დიდი	ზომის	კონტეინერების	(20-30	მ3)	შემთხვევაში	_	კაუჭიანი	ამწე	მო-
წყობილობით	 (ჰორიზონტალური	 ჩატვირთვა)	 აღჭურვილი	 კორპუსის	 მქონე	 სატრან-
სპორტო	საშუალებების	გამოყენება.

მოსახლეობის	 მიერ	 სეპარირებულად	 შეგროვებული	 ნარჩენების	 ტრანსპორტი-
რება	უნდა	მოხდეს	სპეციალური	სატრანსპორტო	საშუალებებით,	რომლებსაც	ექნება	
ერთმანეთისგან	 დამოუკიდებელი	 განყოფილებები	ლითონის,	 პლასტმასის,	 მინისა	 და	
ქაღალდი	ნარჩენების	განსათავსებლად.	სისტემის	ამოქმედების	საწყის	ეტაპზე	ნარჩე-
ნები	 შეიძლება	 კვირაში	 2-3-ჯერ	 შეგროვდეს.	 ეს	 მაჩვენებელი	 შესაძლებელია	დროთა	
განმავლობაში	შეიცვალოს.	

რეციკლირებადი	ნარჩენების	ფრაქციებისა	და	სამშენებლო	და	ნგრევის	შედეგად	
წარმოქმნილი	ნარჩენების	ნარევით	ავსებული	20-30	მ3	მოცულობის	მქონე	კონტეინერე-
ბის	ტრანსპორტირება	ნარჩენების	გადამტვირთავი	სადგურებიდან	ან	შეგროვების	ცენ-
ტრებიდან	უნდა	მოხდეს	კაუჭიანი	ამწე	მოწყობილობით	(ჰორიზონტალური	ჩატვირთვა)	
აღჭურვილი	კორპუსის	მქონე	სატრანსპორტო	საშუალებებით.

შეგროვების	 პუნქტებიდან	 სახიფათო	 ნარჩენების	 ტრანსპორტირება	 უნდა	 უზ-
რუნველყოს	მხოლოდ	შესაბამისი	ნებართვის	მქონე	გადამზიდავმა	დახურული	კორპუ-
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სის	მქონე	სატრანსპორტო	საშუალებებით.	სახიფათო	ნარჩენების	ტრანსპორტირების	
დროს	 აუცილებელია	 შესაბამისი	 კანონების	 მოთხოვნების	 დაცვა.	 განსაკუთრებული	
ყურადღება	სატრანსპორტო	დოკუმენტაციას	უნდა	მიექცეს.	

მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დამუშავება და განთავსება 

ევროკავშირში	 მოქმედი	 მიზნობრივი	 მაჩვენებლების	 შესასრულებლად,	 ნარჩენე-
ბის	მართვა	„ნარჩენების	ინტეგრირებული	მართვის“	კონცეფციის	გამოყენებით	უნდა	გა-
ნხორციელდეს.	 აღნიშნული	 კონცეფცია	 გარემოსდაცვითი	 საფრთხეების	 მინიმუმამდე	
შემცირებას	უზრუნველყოფს.	მართვის	გეგმის	უპირველესი	მიზანი	უნდა	იყოს	ნარჩენე-
ბის	აღმოფხვრა	მათი	წარმოქმნის	წყაროსთან.	თუმცა,	ვინაიდან	ამ	მიზნის	სრულად	მიღ-
წევა	პრაქტიკულად	შეუძლებელია,	მთავარ	ამოცანად	ნარჩენების	რაოდენობის	შემცი-
რება	რჩება.	სამრეწველო	სექტორში	აუცილებელია	ისეთი	ტექნოლოგიების	შემუშავება	
და	დანერგვა,	რომლებიც	არ	ახდენენ	უარყოფით	ზემოქმედებას	გარემოზე,	მოიხმარენ	
მცირე	რაოდენობით	ენერგიას	და	წარმოქმნიან	მცირე	რაოდენობით	ნარჩენებს.

ნახati 2.	ნარჩენების	დამუშავების	პროცედურები	

ხშირ	შემთხვევაში,	ეს	ტექნოლოგიები	ძვირად	ღირებულია	და	მათი	განხორციე-
ლება	ფინანსური	მიზეზების	გამო	ვერ	ხერხდება.	საყოფაცხოვრებო	თუ	სამრეწველო	
საქმიანობა,	ნებისმიერ,	ყველაზე	ხელსაყრელ	პირობებშიც	კი,	ნარჩენების	წარმოქმნას	
იწვევს.	დღევანდელ	დღემდე	ამ	ნარჩენების	თავიდან	მოშორების	ერთადერთი	გზა	მათი	
მეტ-ნაკლებად	უსაფრთხოდ	განთავსება	იყო.

ნარჩენების დამუშავების
პროცედურები

ფიზიკური
პროცედურები

	წყაროსთან 
სეპარირება 

	კომპონენტების 
სეპარირება

	სხვა ფიზიკური 
პროცედურები

	დატკეპნა

	ნეიტრალიზაცია
	სეპარირება 

გამოლექვით
	ჰიდროლიზი
	რედუქცია
	დაჟანგვა
	ქიმიური 

დაჟანგვა
	ორთქლით 

დაჟანგვა
	სუპერკრიტიკული 

დაჟანგვა 
ორთქლით 

	დაჟანგვა 
ოზონით 

	ელექტროქიმიური 
მეთოდები 

	სხვა ქიმიური 
მეთოდები

	კომპოსტირება
	ბიოგაზის 

მიღება 
	ლითონის 

აღდგენა 
ბიოლოგიური 
მეთოდებით

	ინსინერაცია
	პიროლიზი

ბიოლოგიური 
პროცედურები

ქიმიური
პროცედურები

თბური
პროცედურები



29

ნარჩენების	სეპარირებული	შეგროვებით	შესაძლებელი	ხდება	მრავალი	კომპონე-
ნტის	გამოყენება,	რაც	მნიშვნელოვნად	ამცირებს	განსათავსებელი	ნარჩენების	რაოდე-
ნობას.	სეპარაციის	შემდეგ	დარჩენილი	მასალა	უნდა	დამუშავდეს/განთავსდეს	საუკე-
თესო	პრაქტიკის	გამოყენებით.	მხოლოდ	ამ	გზით	არის	შესაძლებელი	გარემოზე	ნარჩე-
ნების	უარყოფითი	ზემოქმედების	შემცირება.	

ნარჩენების	დამუშავება	არის	ფიზიკური,	მექანიკური,	ქიმიური	თუ	ბიოლოგიური	
პროცესების	ერთობლიობა,	რომლებიც	გამოიყენება	ნარჩენებთან	მიმართებით	გარე-
მოზე	მათი	მავნე	ზემოქმედების	და	ნაგავსაყრელების	ფართობის	შემცირებისა	და	მათი	
აღდგენის	 ხელშეწყობის	 მიზნით.	 ეროვნული	 და	 საერთაშორისო	 კანონმდებლობა	 ნა-
რჩენების	განთავსების	რამდენიმე	პირობას	განსაზღვრავს.	

ბაზელის	 კონვენცია	 სახიფათო	 ნარჩენების	 ტრანსსასაზღვრო	 გადაზიდვასა	 და	
მათ	განთავსებაზე	კონტროლის	შესახებ	განსაზღვრავს	ნარჩენების	განთავსებისა	და	
გამოყენების	კონკრეტულ	ოპერაციებს	და	მათ	შესაბამის	კოდებს	ანიჭებს.

ცხრილი 3. ნარჩენების	განთავსების	ოპერაციები	

კოდი ოპერაცია

D1 განთავსება	მიწაში	ან	მიწაზე	

D2 ნიადაგის	საშუალებით	დამუშავება

D3 სიღრმეების	გაჟღენთვა

D4 ზედაპირულ	წყალსატევებში	განთავსება

D5 სპეციალურად	მოწყობილი	ნაგავსაყრელები	(მაგალითად,	ერთმანეთისაგან	და	გარემოსაგან	
იზოლირებული,	განცალკევებულ	რიგებად	განლაგებული	უჯრედები	და	ა.შ.)

D6 მყარი	ნარჩენების	განთავსება	წყლის	ობიექტებში,	გარდა	ზღვისა/ოკეანისა

D7 ჩაშვება	ზღვაში/ოკეანეში,	ასევე	მათ	ფსკერზეც

D8 ბიოლოგიური	დამუშავება,	რომელიც	არ	არის	განსაზღვრული	ამ	დანართში	და	რომელსაც	
შედეგად	მოჰყვება	ისეთი	ნაერთების	ან	ნარევების	წარმოქმნა,	რომლებიც	საბოლოოდ	D1-
D12-ში	განსაზღვრული	ოპერაციებით	განთავსდება.	

D9 ფიზიკურ-ქიმიური	დამუშავება,	რომელიც	არ	არის	განსაზღვრული	ამ	დანართში	და	
რომელსაც	შედეგად	მოჰყვება	ისეთი	ნაერთების	ან	ნარევების	წარმოქმნა,	რომლებიც	
საბოლოოდ	D1-D12-ში	განსაზღვრული	ოპერაციებით	განთავსდება.

D10 მიწის	ზედაპირზე	დაწვა	

D11 ზღვაზე	დაწვა 

D12 სამუდამოდ	შენახვა 

D13 შერევა	D1-D12-ში	განსაზღვრულ	ნებისმიერ	ოპერაციამდე

D14 ხელახალი	შეფუთვა	D1-D13-ში	განსაზღვრულ	ნებისმიერ	ოპერაციამდე

D15 შენახვა	D1-D12-ში	განსაზღვრულ	ნებისმიერ	ოპერაციამდე,	შეგროვებამდე	საწარმოო	
ტერიტორიაზე	დროებითი	შენახვის	გარდა
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ცხრილი 4. ნარჩენების	გამოყენების/ხელახალი	გამოყენების	ოპერაციები 

კოდი ოპერაცია 

R1 საწვავად	(გარდა	ინსინერაციის	მიზნებისთვის)	გამოყენება	ან	ენერგიის	მიღება	

R2 	გამხსნელების	აღდგენა/რეგენერაცია

R3 იმ	ორგანული	ნივთიერებების	რეციკლირება/აღდგენა,	რომლებიც	არ	წარმოადგენენ	

გამხსენელებს

R4 ლითონებისა	და	ლითონთა	ნაერთების	რეციკლირება/აღდგენა 

R5 სხვა	არაორგანული	ნაერთების	რეციკლირება/აღდგენა

R6 მჟავების	ან	ფუძეების	რეგენერაცია

R7 დაბინძურების	ლიკვიდაციისთვის	გამოყენებული	კომპონენტების	აღდგენა	

R8 კატალიზის	შედეგად	მიღებული	კომპონენტების	აღდგენა

R9 გამოყენებული	ზეთების	ხელახალი	გადამუშავება	ან	მათი	სხვაგვარად	გამოყენება	

R10 ნიადაგზე	განთავსება	მისი	გაუმჯობესების	ან	ეკოლოგიური	მიზნებისათვის,	

კომპოსტირებისა	და	ბიოლოგიური	გარდაქმნის	სხვა	პროცესების	ჩათვლით	

R11 R1-R10-ში	ჩამოთვლილი	ოპერაციების	შედეგად	მიღებული	ნარჩენების	გამოყენება	

R12 ნარჩენების	გაცვლა	R1-R11-ში	ჩამოთვლილი	ოპერაციების	განსახორციელებლად	

R13 ნარჩენების	შენახვა	R1-R12-ში	ჩამოთვლილი	ოპერაციების	განსახორციელებლად

ნარჩენების წინასწარი დამუშავება არის	პროცედურა,	რომლის	შედეგადაც	მცირ-
დება	ნარჩენების	რაოდენობა	ან	მათ	მიერ	გამოწვეული	საფრთხე.	ამ	გზით	შესაძლებე-
ლია	ნარჩენი	გავხადოთ	უფრო	ადვილად	სამართავი,	რომელიც	პირდაპირ	დაექვემდე-
ბარება	აღდგენას.	

ნარჩენების დამუშავება	 არის	ინტეგრირებული	ტექნოლოგიური	სისტემა,	რომე-
ლიც	 შედგება	 ისეთი	 პრაქტიკული	 პროცედურებისაგან,	 როგორიცაა	 ნარჩენების	 შე-
გროვება,	დროებითი	შენახვა,	ადგილზე	წინასწარი	დამუშავება,	ტრანსპორტირება,	აღ-
დგენა,	გაუვნებელყოფა	და	ნარჩენების	მონიტორინგი	ნაგავსაყრელების	დახურვის	შე-
მდეგ.	ნახ.	2-ზე	წარმოდგენილია	ნარჩენების	დამუშავების	პროცედურები.	აღნიშნული	
პროცედურები	შეიძლება	ჩატარდეს	როგორც	ცალ-ცალკე,	ასევე	ერთობლივად.	

ნარჩენების დახარისხება

დახარისხება	 არის	 ნარჩენების	 სეპარირება	და	 გამოცალკევება	 მათი	ფიზიკური	
მახასიათებლების	მიხედვით.	საყოფაცხოვრებო	და	სავაჭრო	და	სამრეწველო	დარგიდან	
წარმოქმნილ	მსგავს	ნარჩენებში	დიდი	წილი	(დაახლოებით	15%)	ნარჩენ	შეფუთვას	აქვს.	
დახარისხების	ეფექტიანი	სისტემის	პირობებში	შეფუთვის/ნარჩენი	შეფუთვის	დიდი	ნა-
წილი	აღდგენას	ექვემდებარება.	მთავარ	გამოწვევას	ამ	ნარჩენების	მინიმალური	დანა-
ხარჯებით	შეგროვება	და	აღდგენა	წარმოადგენს.	
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პლასტმასი	
და	ლითონი

მიმღები	
უბანი

ქაღალდი
და	მუყაო

ქაღალდისა 
და	მუყაოს
დამაქუცმაცებელი

დახარისხებული	
ფრაქციების
მიმღები

დახარისებული
ნარჩენების	ლენტური	
კონვეიერი
(საპრესისკენ)

საპრესი
(ლითონის	ფრაქცია)

საპრესი	(ქაღალდი,
მუყაო,	პლასტმასი)

ლენტური	კონვეიერი
(დახარისხების 
უბნისკენ)

ხელით
დახარისხება

დამახარისხებელი 
კონვეიერი

მაგნიტური
სეპარატორი

უსარგებლო
ნარჩენების	გატანა

უსარგებლო
ნარჩენების
კონტეინერი

ტექნოლოგია	 არსებული	 მოცემულობის	 (ავტომატიზაციის	 დონე,	 შეგროვების	
პროცენტული	მაჩვენებელი,	დახარისხება	მომხმარებლების	დონეზე	თუ	ცენტრებში,	და	
სხვ.)	საფუძველზე	უნდა	შეირჩეს.	

ნარჩენების	 დამახარისხებელი	 ობიექტის	 დანიშნულებას	 მუნიციპალური	 და	
კომერციული	 ნარჩენების	 ნარევიდან	 აღდგენას	 დაქვემდებარებული	 მასალების	
ფრაქციების	გამოცალკევება	წარმოადგენს.	ნარჩენი	შეფუთვის	შერეული	ნარჩენები-
დან	 (პლასტმასი,	 მინა,	ლითონი,	და	სხვ.)	 გამოსაცალკევებლად	საინჟინრო	თვალსა-
ზრისით	უფრო	რთული	დანადგარებია	საჭირო,	ვიდრე	ქაღალდის	ფრაქციის	დასახა-
რისხებლად.	

დახარისხების	შედეგად	მიიღება	შემდეგი	სახის	მასალები:	

 ● მასალის	სახით	გამოყენებადი	ნარჩენები	_	60%;	

 ● ენერგიის	აღსადგენად	გამოყენებადი	ნარჩენები	_	15%;	

 ● უსარგებლო	ნარჩენები,	რომლებიც	განთავსებას	ექვემდებარება	_	25%.	

არსებობს	დახარისხების	სხვადასხვა	მეთოდი:	ზომის	მიხედვით,	გრავიმეტრიული,	
ოპტიკური,	მაგნიტური,	ფლოტირებით	და	ხელით	დახარისხება.	

ნახati 3. დამახარისხებელი	სადგურის	სქემა
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ნარჩენების ქიმიური დამუშავება 

ეს	 კატეგორია	 მოიცავს	 მასალების	 გარდაქმნის	 ყველა	 ისეთ	 ქიმიურ	 პროცედუ-
რას,	რომელთა	შედეგადაც	იცვლება	ნარჩენების	სტრუქტურა.	ნარჩენების	ქიმიური	და-
მუშავება	რამდენიმე	მიზანს	ემსახურება:	 ნარჩენების	გაუვნებელყოფა	 (ნეიტრალიზა-
ცია)	მათი	აღდგენის	ან	განთავსების	მიზნით,	და	ნარჩენებში	სახიფათო	კომპონენტების	
კონცენტრაციის	შემცირება.	

ქიმიური	პროცესები	ძირითადად	სამრეწველო	ნარჩენების	დასამუშავებლად	გა-
მოიყენება.	 გამონაკლისს	 წარმოადგენს	 თერმოქიმიური	 პროცედურები,	 რომლებიც	
მუნიციპალური	 ნარჩენების	 შემთხვევაშიც	 გვხვდება.	 ნარჩენების	 ქიმიურად	 დასამუ-
შავებლად	ყველაზე	ხშირად	გამოიყენება	შემდეგი	ქიმიური	პროცესები	(ჩვეულებრივი,	
ორთქლით,	H2O	ან	CO2	სუპერკრიტიკული)	ჟანგვა,	რედუქცია,	გამოლექვა,	ნეიტრალი-
ზაცია,	 კალცირება,	 ქლორირება,	 ოზონირება,	 ჰიდროლიზი,	 დეჰალოგენიზაცია,	 ფო-
ტოლიზი,	ელექტროქიმიური	მეთოდები,	კატალიზური	პროცედურები,	თერმოქიმიური	
პროცედურები.

ნარჩენების ბიოლოგიური დამუშავება 

ნარჩენების	ბიოლოგიური	დამუშავება	არის	დამუშავების	ისეთი	პროცესი,	რომ-
ლის	დროსაც	ორგანული	და	არაორგანული	ნარჩენები	აერობულ	და	ანაერობულ	პირო-
ბებში	ბაქტერიების	და/ან	ენზიმების	საშუალებით	იშლება.	პროცესის	მართვა	ჟანგბა-
დის	რაოდენობის,	ტემპერატურისა	და	ტენიანობის	რეგულირებით	ხდება.	ბიოლოგიური	
დამუშავების	მთავარი	პროცესებია	კომპოსტირება,	ბიოგაზის	წარმოება,	ფერმენტაცია	
ენზიმების	საშუალებით.

ბიოდეგრადირებადი	ნარჩენებისთვის	დადგენილი	მოკლევადიანი	მიზნების	მინი-
მალური	დანახარჯებით	მისაღწევად	აუცილებელია	იმ	ბიოდეგრადირებად	ნარჩენებზე	
კონცენტრირება,	რომელთა	შეგროვება	და	დამუშავება	შედარებით	ადვილად	არის	შე-
საძლებელი.	ამ	სახის	ნარჩენებია	ქაღალდი,	მუყაო	და	ხე	რეციკლირებისათვის,	ნარჩენი	
შეფუთვა	 ასევე	 რეციკლირებისათვის	 და	 მწვანე	 ნარჩენები	 და	 საკვების	 ნარჩენები	
კომპოსტირებისათვის.	

კომპოსტირებისათვის	საჭირო	მწვანე	ნარჩენები,	რომლებიც	წარმოიქმნება	პარ-
კებში,	 ეზოებში,	 ბაღებსა	და	ბაზრებში,	 სეპარირებულად	უნდა	შეგროვდეს.	 ასევე	შე-
საძლებელია	საყოფაცხოვრებო	სექტორში	(სეპტიკური	ავზებიდან)	და	მუნიციპალური	
ნარჩენი	წყლების	გამწმენდ	ნაგებობებში	წარმოქმნილი	ლექის	კომპოსტირებაც.

ჩვეულებრივ,	 მწვანე	 ნარჩენები	 გროვდება	 სპეციალურ	 კონტეინერებში	 (რუმი-
ნეთში	_	ყავისფერი	კონტეინერები)	ან	პარკებში,	რომელთა	შეძენა	სუპერმარკეტებშიც	
შეიძლება.	მოსახლეობა,	მწვანე	ნარჩენების	შესაგროვებლად,	რომლებიც	ძირითადად	გა-
ზაფხულის	ბოლოს	და	შემოდგომაზე	წარმოიქმნება,	ხშირ	შემთხვევაში	პარკებს	იყენებს.	

საყოფაცხოვრებო	 სექტორში	 წარმოქმნილი	 საკვების	 ნარჩენების	 (ტყავებისა	
და	 ძვლების	 გამოკლებით)	 გამოყენება	 შესაძლებელია	 როგორც	 მწვანე	 ნარჩენებთან	
ერთად	კომპოსტის	დასამზადებლად,	ასევე	ცხოველების	საკვებად.	ეს	განსაკუთრებით	
აქტუალურია	რესტორნებისა	და	ისეთი	დაწესებულებებისათვის,	სადაც	დიდი	რაოდე-
ნობით	საკვების	ნარჩენი	წარმოიქმნება.	
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კომპოსტირება

კომპოსტირება	არის	კონტროლირებადი	ბიოლოგიური	პროცესი,	რომლის	შედეგად	
სასოფლო-სამეურნეო	და	სამრეწველო	ნარჩენები,	მუნიციპალური	ნარჩენები	და	საყო-
ფაცხოვრებო	ნარჩენი	წყლების	გამწმენდი	ნაგებობების	ლექი	შეიძლება	გამოყენებულ	
იქნეს	ორგანულ	ნედლეულ	მასალად.	პროცესში	შესაძლებელია	ტორფის	დამატებაც.	

ფერმენტაცია

ფერმენტაცია	არის	მიკრობიოლოგიური	პროცესი,	რომელიც	ორგანულ	მასალას	
გარდაქმნის.	 ამ	 პროცესებს	 წარმართავენ	 შემდეგი	 მიკროორგანიზმები:	 ბაქტერიები,	
საფუარის	სოკოები,	ობის	სოკოები.

ფერმენტაცია	ენზიმების	აქტივობის	შედეგად	ხდება,	ამიტომ	პროცესზე	ზემოქმე-
დების	მოხდენა	შესაძლებელია	ენზიმის	დამატებით	და	მისი	კონცენტრაციის	ცვლილე-
ბით.	პრაქტიკაში	ძირითადად	ფერმენტაციის	სამი	სახის	პროცესი	გამოიყენება,	ესენია	
მშრალი,	სველი	და	თანაფერმენტაცია.

ნარჩენების თერმული დამუშავება 

ინსინერაცია

ნარჩენებს,	 რომლებიც	 ინსინერაციას	 ექვემდებარება,	 ენერგეტიკული	 ღირებუ-
ლება	 აქვთ.	 ამ	 სახის	 ნარჩენების,	 როგორც	 საწვავის	 ალტერნატიული	 წყაროს,	 გამო-
ყენება,	ამცირებს	მოთხოვნას	ნამარხ	საწვავზე,	და	შესაბამისად,	მისი	მოპოვების	ხარ-
ჯებს.	 გარდა	 ამისა,	 ამცირებს	 ნარჩენების	 რაოდენობას	 და	 ზრდის	 ნაგავსაყრელების	
საექსპლუატაციო	 პერიოდს.	 ალტერნატიული	 საწვავი	 დასავლეთ	 ევროპის	 ქვეყნებში	
წარმატებით	გამოიყენება.	

ინსინერაციის	გზით	მუნიციპალურ	ნარჩენებში	არსებული	ორგანული	ფრაქციის	
რაოდენობა	 დაახლოებით	 5%-ით	 მცირდება,	 ხდება	 სახიფათო	 კომპონენტების	 გაუვ-
ნებელყოფა.	 ინსინერაციით	 ასევე	 შესაძლებელია	 სითბოს	 (ცხელი	 წყალი/ორთქლი),	
ელექტროენერგიის	ან	ორივეს	ერთად	მიღება.	

ინსინერაციის	პროცესის,	აგრეთვე	გამონაბოლქვის	აირების	გაწმენდის	შედეგად	
წარმოიქმნება	უსარგებლო	ნარჩენი	მასალა	(ნახ.	6),	რომელიც	მიწის	ქვეშ	განთავსებას	
საჭიროებს.	ცალკეულ	 შემთხვევებში	 წარმოიქმნება	 ნარჩენი	 წყლებიც.	 ნუტრიენტები	
და	ორგანული	ნივთიერებები	აღდგენას	არ	ექვემდებარება.	

პიროლიზი

პიროლიზი	 არის	 ორგანული	 მასალის,	 ამ	 შემთხვევაში,	 ორგანული	 ნარჩენების,	
ქიმიური	დაშლის	პროცესი,	რომელიც	მიმდინარეობს	რეაქტორებში,	კონტროლირებად	
პირობებში	ტემპერატურის	საფუძველზე	ჟანგბადით	ღარიბ	ან	უჟანგბადო	პირობებში,	
შესაძლებელია	ინერტული	გაზის	(მაგ.,	აზოტის)	დამატებით.

პიროლიზის	 შედეგად	 წარმოიქმნება	 აირისებრი,	 თხევადი	 (ზეთი,	 კუპრი,	 ორგა-
ნული	მჟავების	შემცველი	წყალი)	და	მყარი	მასალა.	მყარი	მასალა	გამოიყენება	ძირი-
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თადად	საწვავად	(აირი	და	ზეთი	სათბობად),	იშვიათად,	როგორც	მეორადი	ნედლეული	
ქიმიურ	მრეწველობაში	და	სხვა	დანიშნულებით	(ნიადაგის	დანამატი,	ნარჩენი	წყლების	
გაწმენდა).	

პიროლიზი	 არის	 წინასწარი	 დამუშავების	 თერმული	 მეთოდი,	 რომელიც	 გამოი-
ყენება	ორგანული	ნარჩენების	საშუალო	კალორიული	ღირებულების	მქონე	გაზად,	სი-
თხედ	და	კარბონიზებულ	ფრაქციად	გარდასაქმნელად.	აღნიშნული	მეთოდი,	ქიმიური	
ნაერთების	ერთმანეთისგან	განცალკევებისა	და	დაკავშირების	გზით,	უზრუნველყოფს	
გარემოში	გაფრქვევებისა	და	გამონაჟონის	შემცირებას.

პიროლიზი	ნარჩენების	დამუშავების	მისაღები	მეთოდია,	თუმცა,	ხშირ	შემთხვე-
ვაში,	 პიროლიზის	 შემდგომ	 ეტაპს	 წვა,	 ხოლო	ცალკეულ	 შემთხვევებში	 პიროლიზური	
ზეთების	მოპოვება	წარმოადგენს.	პიროლიზი,	ინსინერაციისგან	განსხვავებით,	ენდო-
თერმული	პროცესია.	

პიროლიზის,	 როგორც	 ინსინერაციის	 ალტერნატივის,	 გამოყენება	 შედარებით	
გვიან	 დაიწყო.	 ნარჩენების	 პიროლიზის	 შედეგად	 მიღებული	 გაზის	 ფრაქციას	 მნიშ-
ვნელოვანი	 ენერგეტიკული	ღირებულება	 გააჩნია	და	 მისი	 გამოყენება	 შესაძლებელია	
ელექტროენერგიის	მისაღებად.

ნარჩენი

შენახვა

დოზირევა

ინსინერაცია

წიდის	და	ფერფლის	
შეგროვება

ენერგიის	აღდგენა ფილტრაციული	
წყლის	გაწმენდა

გამონაბოლქვი
აირების

გაგრილება

გამონაბოლქვი	
აირების
გაწმენდა

აირგამყვანი
მილი

ფერფლის	
მოცილება

ორთქლი, 
ელექტროენერგია

წიდის	და	ფერფლის	
განთავსება

ნაგავსაყრელი

დამატებითი	
საწვავი

ჰაერი

ნედლეულის	მომზადება

ნარჩენი
წყალი

გამონაბოლქვი
აირები

ნახati 5. ნარჩენების	ინსინერაციის	ტექნოლოგიური	პროცესი
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გაზიფიკაცია

გაზიფიკაცია	არის	თბური	პოტენციალის	მქონე	ნაერთების	ისეთ	წვად	გაზებად	(ნა-
ხშირორჟანგი,	მეთანი	და	წყალბადი)	გარდაქმნის	პროცესი,	რომლებსაც	აქვს	იგივე	ენე-
რგეტიკული	პოტენციალი,	რაც	დაუმუშავებელ	ბუნებრივ	პროდუქტებს.	ამ	მეთოდით	ენე-
რგიად	გარდაქმნის	ეფექტიანობა	70-90%-ის	ფარგლებშია.	გაზიფიკაცია	არის	თერმული	
დამუშავების	მეთოდი,	რომელიც	გამოიყენება	ორგანული	ნარჩენების	საშუალო	კალორი-
ული	ღირებულების	მქონე	გაზად,	რეციკლირებად	მასალებად	და	უსარგებლო	ნარჩენებად	
გარდასაქმნელად.	გაზიფიკაციის	პროცესში	ხდება	ორგანული	მასალის	თერმული	დაშლა	
უჰაერო	პირობებში,	რაც	ხელს	უწყობს	მასალის	სრულად	დაწვას.	ამ	პროცესის	მიზანია	
ისეთი	სუფთა	გაზის	და	ინერტული	წიდის	მიღება,	რომელიც	გარემოს	არ	აბინძურებს.	

მექანიკურ-ბიოლოგიური დამუშავება 

ნარჩენების	მექანიკურ-ბიოლოგიური	დამუშავება	ნარჩენების	მართვის	ერთ-ერთი	
მნიშვნელოვანი	მეთოდია.	მექანიკურ-ბიოლოგიური	დამუშავება	მოიცავს	შერეული	ნა-
რჩენების	მექანიკურ	დამუშავებას,	რომლის	შედეგად	ხდება	ნარჩენებიდან	გარკვეული	
კომპონენტების	მოცილება,	და	დარჩენილი	კომპონენტების	ბიოლოგიურ	დამუშავებას.	
ამ	პროცესის	შედეგად	მიიღება	სტაბილური	პროდუქტები	(ნარჩენები),	რომლებიც	შე-
იძლება	 გამოყენებულ	 იქნეს	 სხვა	 პროცესებში.	 მექანიკურ-ბიოლოგიური	 დამუშავება	

ნახati 6.	მექანიკურ-ბიოლოგიური	დამუშავების	ობიექტის	მუშაობის	სქემა

ნარჩენი

წინასწარი მექანიკური 
დამუშავება (100%)

შემდგომი მექანიკური 
დამუშავება (45%)

ფრაქციები
>80 მმ (30%)
ფრაქციები

>80 მმ (30%)

დაპრესვა ან 
გრანულების 

წარმოება

ბიოლოგიური 
დამუშავება 

(აერობული დაშლა)

ბიოლოგიური
დამუშავება

(ანაერობული დაშლა)

ფრაქციები
 40...80 მმ (48%)

უსარგებლო 
ნარჩენი 

(18%)

ფრაქციები
მმ

თერმული 
დამუშავება 

(35%)

განთავსება CO2, CH4,
და სხვ. (21%)

ბიოგაზი
(3%)

ლითონი
(1%)

ფრაქციები
<40 მმ (21%)
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სხვადასხვა	 ტექნოლოგიით	 ხორციელდება:	 მექანიკურ	 დახარისხებასთან	 ერთად	 შე-
იძლება	 გამოყენებულ	 იქნეს	 ხელით	დახარისხების	 მეთოდიც,	დახარისხება	 შეიძლება	
ხდებოდეს	სხვადასხვა	სისტემითა	და	მოწინავე	მეთოდებით,	როგორიცაა	მაგალითად,	
მინის	ბოთლების	დახარისხება	ფერის	მიხედვით,	პლასტმასის	ბოთლების	დახარისხება	
ფერისა	და	სახეობის	_	PVC,	PPE,	PET,	და	სხვ.	მიხედვით,	აგრეთვე	ალუმინის,	შავი	და	
ფერადი	ლითონების,	პლასტმასისა	და	მსუბუქი	ფრაქციების,	და	სხვ.	მიხედვით.	ცხადია,	
რომ	რაც	უფრო	მაღალტექნოლოგიურია	პროცესი,	ის	მით	უფრო	ძვირად	ღირებულია.	
ნარჩენების	 მექანიკურ-ბიოლოგიური	დამუშავებით	მიღებული	წვადი	 მასალები,	რომ-
ლებსაც	არ	აქვთ	რეციკლირებისათვის	აუცილებელი	ხარისხი,	შეიძლება	გამოყენებულ	
იქნეს	ალტერნატიული	საწვავის	(ნარჩენებისგან	მიღებული	საწვავი)	მისაღებად.	

მექანიკურ-ბიოლოგიური	დამუშავების	ობიექტებზე	შერეული	მუნიციპალური	ნა-
რჩენები	მექანიკური	და	ბიოლოგიური	პროცესებით	მუშავდება.	მექანიკური	პროცესე-
ბის	შედეგად	ხდება	იმ	ნარჩენების	მექანიკურად	გამოცალკევება,	რომლებიც	ექვემდე-
ბარება	მასალად	ან	ენერგიად	აღდგენას,	ხოლო	დარჩენილი	მასალის	გაუვნებელყოფას	
ბიოლოგიური	პროცესები	უზრუნველყოფენ.	

STABILAT® მეთოდი

ევროკავშირის	რამდენიმე	სახელმწიფოში	(გერმანია,	იტალია,	საფრანგეთი,	დიდი	
ბრიტანეთი,	ესპანეთი),	აგრეთვე	კანადასა	და	აშშ-ში	უკანასკნელ	დროს	დაინერგა	მე-
ქანიკურ-ბიოლოგიური	 დამუშავების	 შედარებით	 ახალი	 თანამედროვე	 ტექნოლოგია	
STABILAT,	ან	ე.წ.	ჰერჰოფის	მექანიკურ-ბიოლოგიური	დამუშავების	მეთოდი.	ამ	მეთო-
დით	 შერეული	 სახით	 შეგროვებული	 ნარჩენები	ჯერ	 შრება	და	 მხოლოდ	 ამის	 შემდეგ	
ხდება	 მათი	 დახარისხება	 ისეთ	 ფრაქციებად,	 რომლებიც	 მასალად	 და	 ენერგიად	 აღ-
დგენას	ექვემდებარება.	ეს	ტექნოლოგია	ხელს	უწყობს	რეციკლირების	მაჩვენებლების	
ზრდას.	გამოცდილება	აჩვენებს,	რომ	იმ	შემთხვევებშიც	კი,	როდესაც	ნარჩენების	60%-
ზე	მეტი	წყაროსთან	სეპარირებული	ნარჩენებია,	აღნიშნული	ტექნოლოგიით	შერეული	
ფრაქციიდან	 შესაძლებელია	დამატებით	17%	რეციკლირებადი	 მასალის	 ამოღება.	 სე-
პარირებულად	 შეგროვებული	რეციკლირებადი	 მასალები	უფრო	 მაღალი	 ხარისხისაა,	
ვიდრე	 მექანიკურ-ბიოლოგიური	 დამუშავების	 ჩვეულებრივი	 პროცესით	 მიღებული	
მასალები,	რადგან	ამ	პროცესით	დაბინძურებული	ნარჩენების	დამუშავებაც	ხდება.	ამ	
ტექნოლოგიით	შესაძლებელია	საყოფაცხოვრებო	ნარჩენებიდან	ცალკეული	სახიფათო	
ნარჩენების,	მაგალითად	სხვადასხვა	სახის	ელექტრო	და	ელექტრონული	მოწყობილო-
ბების	ბატარეების	და	აკუმულატორების,	გამოცალკევება.	

სტაბილიზებული	ორგანული	მასალები,	რომლებიც	მაღალი	კალორიული	ღირებუ-
ლებით	ხასიათდება,	შეიძლება	გამოყენებულ	იქნეს	ალტერნატიულ	საწვავად.	ამ	გზით	
მიღებული	 საწვავი,	 ნამარხ	 საწვავთან	 შედარებით	 ნახშირორჟანგის	 ნაკლებ	 რაოდე-
ნობას	(80%)	წარმოქმნის.	მისი	გამოყენება	ასევე	შესაძლებელია	ინტენსიური	ქიმიური	
პროცესებით	მეთანოლის	ან	ბიოდიზელის	მისაღებად.	

სახიფათო მუნიციპალური ნარჩენების დამუშავება 

ნარჩენების	შეგროვების	სისტემების	ხარისხს	მნიშვნელოვნად	განაპირობებს	ნა-
რჩენების	დამუშავებისა	და	განთავსების	ობიექტების	არსებობა	და	მათი	მდგომარეობა.	
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ორგანული	კომპონენტები	უნდა	დაექვემდებაროს	მაღალ	ტემპერატურაზე	ინსინერა-
ციას.	სახიფათო	საყოფაცხოვრებო	ნარჩენების	დამუშავება	საკმაოდ	რთულია	და	მოი-
თხოვს	დამუშავების	სპეციფიკურ	ობიექტებს	და	მეთოდებს.	პირველ	რიგში,	ნარჩენების	
ოპერატორები	ვალდებული	არიან,	უზრუნველყონ:	

 ● სახიფათო	საყოფაცხოვრებო	ნარჩენების	სათანადოდ	დახარისხება	ფრაქციე-
ბის	მიხედვით;

 ● ნარჩენების	დროებით	დასაწყობება	(ჩვეულებრივ	30	დღემდე	ვადით)	გადახუ-
რულ	შენობებში,	რომლებიც	კარგად	ნიავდება,	აქვთ	ბეტონის	იატაკი	და	ნა-
რჩენი	წყლების	შეგროვების	სისტემა;

 ● უფლებამოსილ	ოპერატორებთან	ხელშეკრულების	გაფორმება	ნარჩენების	შე-
გროვებაზე.	

სახიფათო	საყოფაცხოვრებო	ნარჩენების	დამუშავება	ორი	ძირითადი	გზით	ხდება:

 ● ორგანული	ფრაქციების	ინსინერაცია	ევროკავშირის	დირექტივების	შესაბამი-
სად

 ● მჟავების	და	ფუძეების	ფიზიკური	და	ქიმიური	დამუშავება.	

ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების დამუშავება 

ელექტრო	და	 ელექტრონული	 მოწყობილობების	 ნარჩენები	 წარმოიქმნება	 საყო-
ფაცხოვრებო	სექტორში,	კომერციულ,	სამრეწველო	და	სხვა	სახის	ისეთ	ობიექტებსა	და	
ორგანიზაციებში,	რომელთა	მიერ	წარმოქმნილი	ამ	სახის	ნარჩენები	საყოფაცხოვრებო	
სექტორში	 წარმოქმნილი	 ელექტრო	და	 ელექტრონული	 მოწყობილობების	 ნარჩენების	
მახასიათებლების	ანალოგიურია.	ყველა	ასეთი	წყაროდან	წარმოქმნილ	ამ	სახის	ნარჩენს	
საყოფაცხოვრებო	სექტორში	წარმოქმნილი	ელექტრო	და	ელექტრონული	მოწყობილო-
ბების	ნარჩენები	ეწოდება.	

რუმინეთში	ფუნქციონირებს	ოთხი	სისტემა,	რომელიც	ასრულებს	ელექტრო	და	
ელექტრონული	მოწყობილობების	მწარმოებლების	ვალდებულებას	მათი	პროდუქციის	
ნარჩენად	ქცევის	შემდეგ	ამ	სახის	ნარჩენების	შეგროვებასა	და	რეციკლირებასთან	და-
კავშირებით.	ესენია:	

1. ასოციაცია	ECOTIC:	3,	4,	7,	9	კატეგორიებისთვის.	

2. ასოციაცია	ROREC:	1-10	კატეგორიებისთვის,	კატეგორია	5-ის	ბ-ვ-ს	გამოკლე-
ბით.	

3. ასოციაცია	RECOLAMP:	კატეგორია	5-ის	ბ-ვ-თვის.	

4. ასოციაცია	ENVIRON:	1-10	კატეგორიებისთვის,	კატეგორია	5-ის	ბ-ვ-ს	გამო-
კლებით.	

ამ	 სახის	 ნარჩენები	 სხვადასხვა	 სახის	 მასალას	 შეიცავენ	 (პლასტმასი,	ლითონი,	
მინა).	 ზოგიერთი	 სახის	 ელექტრო	 და	 ელექტრონული	 მოწყობილობების	 ნარჩენები	
ასევე	შეიცავენ	სახიფათო	ნივთიერებებს	 (ტყვია,	ვერცხლისწყალი,	კადმიუმი,	ქრომი,	
ქლორირებული	ან	ბრომირებული	ნივთიერებები),	რომლებიც,	ჰაერში,	წყალსა	და	ნია-
დაგში	 მოხვედრის	 შემთხვევაში,	 გარემოსა	 და	 ადამიანის	 ჯანმრთელობაზე	 უარყო-
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ფით	ზემოქმედებას	ხანგრძლივი	დროის	განმავლობაში	ახდენენ.	ამიტომ	ელექტრო	და	
ელექტრონული	მოწყობილობების	ნარჩენების	სეპარირებული	შეგროვება	სასურველია,	
როგორ	რეციკლირების	ხელშეწყობის,	ასევე	გარემოს	დაცვის	უზრუნველყოფის	თვალ-
საზრისითაც.

ელექტრო	და	ელექტრონული	მოწყობილობების	ნარჩენების	დამუშავება	შემდეგი	
მეთოდებით	უნდა	მოხდეს:	

 ● დაშლა	და	სახიფათო	ნივთიერებების	გაუვნებელყოფა;

 ● დაშლა	და	კომპონენტების	ხელახალი	გამოყენება;

 ● დაშლა	და	მასალების	რეციკლირება;

 ● ინსინერაცია	ენერგიის	მისაღებად;

 ● დარჩენილი	არასახიფათო	ნარჩენების	განთავსება.	

ელექტრო	და	ელექტრონული	მოწყობილობების	ნარჩენების	რეციკლირების	შედე-
გად	მიიღება	ორი	სახის	მასალები:	აღდგენას	დაქვემდებარებული	მასალები	და	განთავ-
სებას	დაქვემდებარებული	მასალები.

აღდგენას	დაქვემდებარებული	მასალები:

 ● პლასტმასის	ნაწილების	ინსინერაცია	ენერგიის	აღდგენის	ობიექტებზე;

 ● აღდგენილი	სპილენძის,	ალუმინის	და	რკინის	გამოყენება	შესაძლებელია	მეო-
რად	ნედლეულად	ახალი	ნივთების	დასამზადებლად;

 ● კომპიუტერები,	 მობილური	 ტელეფონები	 და	 სხვა	 სატელეკომუნიკაციო	 სა-
შუალებები	შეიცავენ	მცირე	რაოდენობით	ძვირფას	ლითონებს,	რომელთა	აღ-
დგენა	და	ხელახალი	გამოყენება	შესაძლებელია;

 ● ფლურესცენტული	 სანათები	 და	 ენერგოეფექტური	 ნათურები	 შეიცავენ	 ვე-
რცხლისწყალს,	რომელიც	უნდა	იქნეს	 ამოღებული	და	შენახული	უსაფრთხო	
და	კონტროლირებად	გარემოში,	ხოლო	ფლურესცენტული	ფხვნილის	გამოყე-
ნება	შესაძლებელია	ახალი	სანათების	დასამზადებლად.	

 ● შესაძლებელია	მინის	გაწმენდა	და	ხელახლა	გამოყენება.	

ხმარებიდან ამოღებული სატრანსპორტო საშუალებების დამუშავება

ევროპის	 საავტომობილო	 წარმოება	 ერთ-ერთი	 უმსხვილესი	 ეკონომიკური	 და-
რგია,	 რომელსაც	 განსაკუთრებული	 წვლილი	 შეაქვს	 ეკონომიკაში	 (დაახლოებით	 3%	
ევროკავშირის	მშპ-ში	და	დაახლოებით	7%	წარმოების	მოცულობაში),	ევროპის	კონტი-
ნენტზე	სოციალური	და	ეკონომიკური	კავშირების	დამყარებაში,	სამუშაო	ადგილების	
შექმნაში	როგორც	თავად	დარგში,	 ასევე	 კვლევისა	და	 მეცნიერების	 მიმართულებით,	
ახალი	ტექნოლოგიების	დანერგვაში,	და	სხვ.	

დირექტივა	2000/53/EC ხმარებიდან	ამოღებული	სატრანსპორტო	საშუალებების	
შესახებ	ადგენს	პროდუქციასა	და	სისტემასთან	(როგორიცაა	მასალების	აკრძალვა,	შე-
გროვების	სისტემა,	მიზნობრივი	მაჩვენებლების	შესრულების	მონიტორინგის	კომპიუ-
ტერული	სისტემა)	დაკავშირებულ	ზომებს	და	მიზნად	ისახავს	ხმარებიდან	ამოღებული	
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სატრანსპორტო	საშუალებების	ხელახალი	გამოყენების,	რეციკლირებისა	და	ენერგიად	
აღდგენის	მაჩვენებლების	გაზრდას	ისეთი	ნარჩენების	რაოდენობის	შესამცირებლად	და	
გარემოში	უსაფრთხოდ	განსათავსებლად,	რომლებიც	დამუშავებას	არ	ექვემდებარება.	

ცვეთის	ან	საგზაო	შემთხვევის	შედეგად	ხმარებიდან	ამოღებული	სატრანსპორტო	
საშუალებების	დამუშავება	შემდეგი	ეტაპებისგან	შედგება:	

 ● შეგროვება

 ● გაუვნებელყოფა

 ● დაშლა

 ● დაჭრა

 ● დამუშავება

 ● დამუშავების	შედეგად	წარმოქმნილი	უსარგებლი	ნარჩენების	განთავსება.

სამშენებლო და ნგრევის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები 

სამშენებლო	და	 ნგრევის	 შედეგად	 წარმოქმნილი	 ნარჩენები	 არის	 სპეციფიკური	
ნარჩენი,	 რომელიც	 წარმოიქმნება	 შენობებისა	 და	 სამოქალაქო	 ინფრასტრუქტურის	
მშენებლობის,	შენობებისა	და	სამოქალაქო	ინფრასტრუქტურის	ნაწილობრივ	ან	მთლი-
ანად	დემონტაჟის,	გზების	მოდერნიზებისა	და	ტექნიკური	მომსახურების	შედეგად.	ამ	
სახის	ნარჩენები	იყოფა	ორ	კომპონენტად:	სამშენებლო	ნარჩენები	და	ნგრევის	შედეგად	
წარმოქმნილი	ნარჩენები.	

სამშენებლო	 ნარჩენები,	 ნგრევის	 შედეგად	 წარმოქმნილი	 ნარჩენები	 და	 ამოღე-
ბული	 გრუნტი	 ერევა	 ურბანულ	 ტერიტორიებზე	 წარმოქმნილ	 სხვა	 სახის	 ნარჩენებს.	
ჩვეულებრივ,	ამ	სახის	ნარჩენები	უკონტროლოდ	იყრება	ან	ხვდება	ნაგავსაყრელებში	
წინასწარი	დახარისხებისა	და	დამუშავების	გარეშე.	

ამ	სახის	ნარჩენების	მართვის	ძირითადი	ღონისძიებებია:

 ● ნარჩენების	სეპარირებული	შეგროვება	მათი	წარმოქმნის	წყაროსთან	მასალის	
სახეობის	მიხედვით;

 ● სამშენებლო	და	ნგრევის	შედეგად	წარმოქმნილი	ნარჩენების	რეციკლირებისა	
და	ხელახალი	გამოყენების	ხელშეწყობა;

 ● დამუშავების/დახარისხების	ობიექტების	მოწყობა;

 ● ისეთი	ნარჩენების	განთავსება	კონტროლირებულ	პირობებში	და	მოქმედი	რე-
გულაციების	შესაბამისად,	რომლებიც	აღდგენას	არ	ექვემდებარება.

სამშენებლო	და	ნგრევის	შედეგად	წარმოქმნილი	ნარჩენების	დამუშავების	მთავარ	
მეთოდს	რეციკლირება	წარმოადგენს.	ამ	სახის	ნარჩენების	რეციკლირების	მაჩვენებელი	
80%-ზე	მეტია.	რეციკლირების	ეფექტიანობის	უზრუნველსაყოფად	აუცილებელია	წყა-
როსთან	სეპარაცია.	სამშენებლო	და	ნგრევის	შედეგად	წარმოქმნილი	ნარჩენების	დიდი	
ნაწილი	 რეციკლირებადია,	 მათი	 გამოყენება,	 შესაბამისი	 ინფრასტრუქტურის	 არსე-
ბობის	 შემთხვევაში,	 შესაძლებელია	გზების	 ბალასტის	 ან	ცემენტის	დასამზადებლად.	
ცალკეული	ოპერატორის	სამშენებლო	და	ნგრევის	შედეგად	წარმოქმნილი	ნარჩენების	
რეციკლირების	90%-იან	მაჩვენებელსაც	აღწევს.	
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რეციკლირებისთვის	აუცილებელია:	

 ● ნარჩენების	წყაროსთან	სეპარაცია	და	განთავსება	სხვადასხვა	კონტეინერში	
ან	გროვების	სახით;

 ● ბეტონისა	და	აგურის	ნარჩენების	შემთხვევაში	სამსხვრევის	და	საცერის	გამო-
ყენება.

ნარჩენების განთავსება 

ნარჩენების	 განთავსება	 ყველაზე	 არასასურველი	გადაწყვეტილებაა	 ნარჩენების	
განთავსების	 შედეგად	 წარმოქმნილი	 გაფრქვევებისა	 და	 დამბინძურებლების	 მაღალი	
კონცენტრაციის	მქონე	ნაშთის	გამო.	ამიტომ,	ყოველთვის	სასურველია	ნარჩენების	წა-
რმოქმნის	თავიდან	აცილება	და	მათი	საწარმოო	ციკლში	ჩაბრუნება	გარემოსდაცვითი	
და	ეკონომიკური	თვალსაზრისით	გამართლებული	მეთოდების	გამოყენებით	ნარჩენე-
ბის	ცალკეული	კომპონენტების	რეციკლირების	გზით.	

ევროკავშირი	 ცდილობს	 გააუმჯობესოს	 ნარჩენების	 მართვა	 ევროკავშირის	 იმ	
წევრ	სახელმწიფოებში,	სადაც	ნარჩენების	მართვის	პრაქტიკა	სრულყოფილი	არ	არის.	
კერძოდ,	ის	ამ	სახელმწიფოებს	ურჩევს	სხვადასხვა	ისეთი	ეკონომიკურ	ინსტრუმენტე-
ბის	დანერგვას,	როგორიცაა	ნაგავსაყრელზე	ნარჩენების	განთავსების	გადასახადი,	რო-
მელიც	მწარმოებლებს	ნარჩენად	ქცეული	საკუთარი	პროდუქციის	აღდგენის	მოტივა-
ციას	გაუჩენს.	გადასახადი	ასევე	შეიძლება	დაუწესდეს	მოსახლეობასაც.	

ნაგავსაყრელის გადასახადი:	 ეკონომიკური	 ინსტრუმენტი,	 რომლის	 მიზანია	
განსათავსებლად	 განკუთვნილი	 ნარჩენების	 რაოდენობის	 შემცირება.	 ასეთი	 მი-
დგომა	 არაპირდაპირი	გზით	ხელს	უწყობს	 ნარჩენების	 მართვის	განხორციელებას	
იერარქიის	მიხედვით.	კერძოდ,	იმისათვის,	რომ	შემცირდეს	ნაგავსაყრელზე	განსა-
თავსებელი	 ნარჩენების	 რაოდენობა,	 რეციკლირებასა	 და	 დამუშავებას	 დაქვემდე-
ბარებული	 ნარჩენების	 რაოდენობა	 უნდა	 გაიზარდოს.	 აღნიშნული	 ინსტრუმენტი	
კარგად	უნდა	იყოს	გააზრებული	იმისათვის,	რომ	გაჩნდეს	ნარჩენების	შემცირების	
მოტივაცია.	

	 ნაგავსაყრელის	 გადასახადი	 არა	 მარტო	 ნაგავსაყრელზე	 განსათავსებელი	 ნა-
რჩენების	რაოდენობის,	არამედ	ნაგავსაყრელზე	განთავსებული	ნარჩენების	მავნე	ზე-
მოქმედების	შემცირების	ხელშემწყობი	ეკონომიკური	ბერკეტია.	

ნაგავსაყრელად	ითვლება	ნებისმიერი	ტერიტორია,	რომელიც	განკუთვნილია	ნა-
რჩენების	მიწის	ზედაპირზე	ან	მიწის	ქვეშ	განსათავსებლად.	ზოგადად,	ნაგავსაყრელები	
იყოფა	კატეგორიებად	შემდეგი	კრიტერიუმების	შესაბამისად:	

ა.	ნარჩენების	შენახვის	პერიოდის	მიხედვით:	

 ● ნაგავსაყრელი	ნარჩენების	სამუდამოდ	შესანახად

 ● ნაგავსაყრელი	ნარჩენების	დროებით	შესანახად	

ბ.	ნარჩენების	სახეობის	მიხედვით:	

 ● მყარი	ნარჩენების	ნაგავსაყრელები	

 ● თხევადი	საყოფაცხოვრებო	ნარჩენების	პოლიგონები
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 ● სახიფათო	ნარჩენების	ნაგავსაყრელები

 ● ინერტული	(არასახიფათო)	ნარჩენების	ნაგავსაყრელები	

გ.	ნარჩენების	წინასწარი	დამუშავების	მიხედვით:	

 ● ინერტული	მასალების	პოლიგონი:	ნარჩენი	შეიცავს	გარემოსათვის	სახიფათო	
ნივთიერებების	უმნიშვნელო	რაოდენობას,	 ან	 ასეთ	ნივთიერებებს	საერთოდ	
არ	შეიცავს;	

 ● ნაშთი	მასალების	პოლიგონი:	ნარჩენების	დამუშავების	შედეგად	წარმოქმნილი	
ნაშთი	მასალების	პოლიგონი	(გარემოსათვის	სახიფათო	მასალები	სტაბილურ	
მდგომარეობაშია,	უხსნად	ფორმებში);

 ● რეაქტორების	საცავი:	ბიოქიმიური	პროცესები	და	ფიზიკურ-ქიმიური	რეაქცი-
ები	 მიმდინარეობს	 კონტროლირებად	 პირობებში	დროის	გარკვეული	 პერიო-
დის	განმავლობაში;

 ● ისეთი	მასალების	საცავი,	რომლებიც	განსაკუთრებულ	ყურადღებას	საჭირო-
ებენ:	მაგ.,	რადიოაქტიური	ნარჩენები,	განსაკუთრებულ	პირობებში	შესანახი	
ნარჩენები	და	სახიფათო	ნარჩენები;

 ● საყოფაცხოვრებო	 ნარჩენების	 ნაგავსაყრელი:	 პოლიგონი,	 სადაც	 განთავსე-
ბულია	 დაუმუშავებელი	 შერეული	 საყოფაცხოვრებო	 ნარჩენები,	 საწარმოო	
ობიექტების,	საჯარო	დაწესებულებების,	ქუჩების,	და	ა.შ.	ნარჩენები.	ამ	სახის	
ნაგავსაყრელები	განსაკუთრებით	სახიფათოა	გარემოსათვის.	

დ.	მოწყობის	მეთოდის	მიხედვით:

 ● შევსების	მეთოდით	მოწყობილი	ნაგავსაყრელები;

 ● ნაგავსაყრელები	საფარით	ან	საფარის	გარეშე;

 ● ღია	ან	გადახურული	საცავები;

 ● მიწის	ზედაპირზე	მოწყობილი	პოლიგონები;

 ● თხრილებიანი	პოლიგონები;

 ● გროვის	ფორმის	ნაგავსაყრელები;

 ● ფერდობის	ძირში	ან	ხევში	მოწყობილი	ნაგავსაყრელები;

 ● ვაკე	ზედაპირზე	მოწყობილი	ნაგავსაყრელები,	მთლიანად	ან	სანახევროდ	და-
ფარული;

 ● მიწისქვეშა	ნაგავსაყრელები;

 ● თხრილებში	მოწყობილი	ნაგავსაყრელები;

 ● მიტოვებულ	კარიერებში	მოწყობილი	ნაგავსაყრელები;

 ● გამოქვაბულებში	ან	მიწისქვეშა	სიცარიელეებში	მოწყობილი	ნაგავსაყრელები.
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დირექტივა	99/31/EC-ის	თანახმად,	ნაგავსაყრელების	სასიცოცხლო	ციკლი	4	მთა-
ვარი	ეტაპისგან	შედგება:

1. მშენებლობა;

2. ექსპლუატაცია	(ნარჩენების	ჩამარხვა);

3. რეკულტივაცია;

4. რეკულტივაციის	შემდგომი	პერიოდი.

ნაგავსაყრელის	 სასიცოცხლო	 ციკლის	 ხანგრძლივობა	 დამოკიდებულია	 პოლი-
გონის	ზომაზე.	რეკულტივაციის	შემდგომი	პერიოდის	ხანგრძლივობას	განსაზღვრავს	
განთავსებული	ნარჩენების	შემადგენლობა	და	თვისებები.	ზოგადად,	ის	სრულდება	ნა-
რჩენების	 სტაბილიზაციის	დასრულებისა	და	 მას	 შემდეგ,	რაც	 ნაგავსაყრელის	 „უცხო	
სხეული“	გარემოს	შემადგენელ	ნაწილად	გარდაიქმნება.	ჩვეულებრივ,	დაუმუშავებელი	
მყარი	საყოფაცხოვრებო	ნარჩენების	ნაგავსაყრელის	შემთხვევაში	ეს	პერიოდი,	რომე-
ლიც	რეკულტივაციის	დასრულების	შემდეგ	იწყება,	10-20	წელიწადს	გრძელდება.	უნდა	
აღინიშნოს,	რომ	თუ	ამ	პერიოდის	განმავლობაში	მონიტორინგი	შედეგად	გამოვლინდება	
რაიმე	უარყოფითი	ზემოქმედება	გარემოზე,	ნაგავსაყრელის	ოპერატორი	ვალდებულია	
საკუთარი	ხარჯებით	აღმოფხვრას	აღნიშნული	ზემოქმედების	შედეგები.

ნაგავსაყრელის	 ექსპლუატაციის	 რეჟიმს	 განსაზღვრავს	 ნაგავსაყრელის	 ოპერა-
ტორი	შემდეგი	კრიტერიუმების	შესაბამისად:

 ● ნაგავსაყრელზე	მიღებული	ნარჩენების	ხასიათი;

 ● გარემოსდაცვითი	ნებართვის	პირობები;

 ● ნარჩენების	ფიზიკური	მდგომარეობა;

 ● მეტეოროლოგიური	პირობები	ნარჩენების	განთავსების	მომენტიდან;

 ● ტერიტორიის	ტოპოგრაფია	და	გეოლოგია;

 ● მიწისქვეშა	წყლების	სიღრმე.

ნაგავსაყრელზე	ტარდება	შემდეგი	სამუშაოები:

 ● ნარჩენების	ნაგავსაყრელზე	მიღება;

 ● ნარჩენების	განთავსება	უჯრედებში;

 ● ნარჩენების	დატკეპნა;

 ● ყოველდღიური	საფარის	მოწყობა	ნარჩენებზე;

 ● ნაგავსაყრელის	გამონაჟონის	შეგროვება	და	დამუშავება;

 ● ნაგავსაყრელის	აირების	შეგროვება	და	გამოყენება;	

 ● ემისიების	 თვითმონიტორინგი	 და	 გარემოსდაცვითი	 ფაქტორების	 ხარისხის	
კონტროლი;

 ● ნაგავსაყრელის	მდგრადობის	უზრუნველყოფა;

 ● საფარის	მოწყობა	და	დახურვა;

 ● მიწისქვეშა	წყლების	კონტროლი;

 ● ნაგავსაყრელის	რეგულარული	მონიტორინგი	მისი	ექსპლუატაციის	პროცესში	
და	დახურვის	შემდეგ.
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3R პრინციპი
საყოფაცხოვრებო	ნარჩენების	რეციკლირების	პროცესი	მოიცავს	ნარჩენების	შე-

გროვების	ოპერაციებს,	რეციკლირებადი	ნარჩენების	დახარისხებასა	და	მათ	გადამუშა-
ვებას.	სამოქალაქო	საზოგადოებისათვის	საყოფაცხოვრებო	ნარჩენების	რეციკლირება	
არის	ყველაზე	მარტივი	გზა	გარემოს	დაცვაში	საკუთარი	წვლილის	შესატანად.	

განმარტების	 თანახმად,	 რეციკლირება	 არის	 აღდგენითი	 ღონისძიება,	 რომლის	
საშუალებითაც	 ნარჩენი	 ისეთ	 მასალად	 გარდაიქმნება,	 რომელიც	 განკუთვნილია	 თა-
ვდაპირველი	დანიშნულებით	ან	სხვა	მიზნით	გამოყენებისთვის.	რეციკლირება	მოიცავს	
ორგანული	მასალების	გადამუშავებას,	მაგრამ	არ	მოიცავს	ენერგიის	აღდგენას.

არსებობს	რეციკლირების	სამი	განსხვავებული	ფორმა:

 ● რეციკლირება ჩაკეტილ ციკლში:	რეციკლირების	პროცესი,	რომელშიც	ნარჩენი	
გამოიყენება	თავდაპირველი	დანიშნულებით	ან	სხვა	მიზნით,	რომლისთვისაც	
აუცილებელია	 ნარჩენის	 ის	 მახასიათებლები,	რომლებიც	 მას	 გამოყენებისას	
ჰქონდა,	და	ერთი	ან	მეტი	გამოყენების	შემდეგ	ეს	მასალა	შეიძლება	გამოყენე-
ბულ	იქნეს	თავდაპირველი	დანიშნულებით.

 ● რეციკლირება ღია ციკლში:	 რეციკლირების	 პროცესი,	 რომელშიც	 ნარჩენი	
გამოიყენება	 თავდაპირველი	 დანიშნულებისაგან	 განსხვავებული	 მიზნით	და	
მისი	გამოყენება	თავდაპირველი	დანიშნულებით	აღარ	მოხდება.	

 ● ვერტიკალური რეციკლირება:	რეციკლირების	პროცესი,	რომელშიც	ნარჩენის	
ნაწილი	გამოიყენება	ისეთი	პროდუქტის	დასამზადებლად,	რომელიც	არ	საჭი-
როებს	ყველა	იმ	მახასიათებელს,	რომელიც	ნარჩენს	გამოყენებისას	ჰქონდა.	

გარემოსდაცვითი	პოლიტიკის	უმთავრეს	მიზანს	ნარჩენების	წარმოქმნის	შემცი-
რება	და	მასალების	რეციკლირება	წარმოადგენს.	

ნარჩენების	პრევენციისა	და	მათი	რაოდენობის	შემცირების	ზომებია:	

 ● პროდუქტის	 შექმნის	 საწყისი	 ეტაპიდან	 ისეთი	 გადაწყვეტილებების	 წახალი-
სება,	რომლებიც	ამცირებენ	ზემოქმედებას	გარემოზე	და	წარმოქმნილი	ნარჩე-
ნების	რაოდენობას	როგორც	პროდუქტის	დამზადების,	ასევე	მისი	მოხმარების	
პერიოდში	/	უფრო	სუფთა	ტექნოლოგიების	შემუშავება	და	დანერგვა;

 ● ტექნიკური	თვალსაზრისით	ისეთი	გამძლე	პროდუქტების	წარმოებისა	და	რე-
ალიზაციის	წახალისება,	რომლებიც	ხმარებიდან	ამოღების	შემდეგ	შეიძლება	
სათანადოდ	იქნეს	გამოყენებული	ან	განთავსებული	გარემოს	დაცვის	პრინცი-
პების	შესაბამისად;	

 ● ეკო-დიზაინისა	და	ეკო-ეტიკეტირების	ხელშეწყობა;

 ● ნარჩენების	რაოდენობის	მათი	წარმოქმნის	წყაროსთან	შემცირება	(მაგ.,	ზედ-
მეტი	შეფუთვის	მქონე	პროდუქტების	რეალიზაციის	შეზღუდვა);

 ● რესურსების	ეფექტიანად	გამოყენება;

 ● ისეთი	 დანადგარების	 შეძენა,	 რომლებიც	 უზრუნველყოფენ	 პროდუქტების	
ეფექტიანად	დამუშავებას;

 ● გამოყენებული	მასალების	მონიტორინგი;
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 ● ნარჩენების	რეციკლირების	პროგრამების	დანერგვა;

 ● ნარჩენების	 ტრანსპორტირების,	 განთავსებისა	 და	 რეციკლირების	 სფეროში	
მომუშავე	კომპანიების	იდენტიფიცირება;

 ● ისეთი	სახის	შეფუთვის	იმპორტის	წახალისება,	რომელთა	რეციკლირება/აღ-
დგენა	შესაძლებელია	არსებული	ტექნოლოგიებით;

 ● პროდუქტების	ხელახალი	გამოყენება	ან	მათი	საექსპლუატაციო	პერიოდის	გა-
ზრდა;	

 ● ნარჩენების	სეპარირებული	შეგროვების	სისტემების	დანერგვა	და	გაფართო-
ება	რეციკლირების	ხელშეწყობის	მიზნით;	

 ● ნარჩენებიდან	 ნედლეულის	 ამოღებისა	 და	 გამოყენების	 თვალსაზრისით	
ეფექტიანი	რეციკლირების	და/ან	აღდგენის	ტექნოლოგიების/ობიექტების	გა-
ნვითარება;

 ● ისეთი	ნარჩენებიდან	ენერგიის	აღდგენის	ხელშეწყობა,	რომლების	რეციკლი-
რებას	არ	ექვემდებარება;

 ● ნაგავსაყრელზე	განსათავსებლად	განკუთვნილი	ნარჩენების	რაოდენობის	შე-
მცირება.	

ევროკავშირის	მიდგომა	ნარჩენების	მართვის	მიმართ	სამ	ძირითად	პრინციპს	ემყარება:	

 ● ნარჩენების	წარმოქმნის	პრევენცია	_	ნარჩენების	მართვის	ნებისმიერი	სტრა-
ტეგიის	უმნიშვნელოვანესი	ფაქტორი,	რომელიც	უშუალოდ	ეხება	როგორც	სა-
წარმოო	მეთოდების	გაუმჯობესებას,	ასევე	მომხმარებლების	მხრიდან	მოთხო-
ვნის	ცვლილებას	(მწვანე	პროდუქტებზე	ორიენტირება)	და	ცხოვრების	ისეთი	
წესის	არჩევას,	რომელიც	ნაკლები	რაოდენობის	ნარჩენებს	წარმოქმნის.

 ● რეციკლირება	და	ხელახალი	გამოყენება	_	ნარჩენების	წარმოქმნის	შემთხვე-
ვაში	კომპონენტების	აღდგენის	მაღალი	მაჩვენებლების	მიღწევა,	სასურველია	
მასალების	რეციკლირების	 გზით.	 ამ	 მიზნის	 მისაღწევად	დასახელდა	 ნარჩე-
ნების	 რამდენიმე	 ნაკადი,	 რომლებისთვისაც	 მასალის	 რეციკლირება	 პრიო-
რიტეტს	 წარმოადგენს.	 ესენია:	 ნარჩენი	 შეფუთვა,	 ხმარებიდან	 ამოღებული	
სატრანსპორტო	 საშუალებები,	 ნარჩენი	 ბატარეები	 და	 აკუმულატორები	 და	
ელექტრო	და	ელექტრონული	მოწყობილობების	ნარჩენები.	

 ● ნარჩენების	საბოლოო	განთავსების	მეთოდის	გაუმჯობესება	და	მონიტორინგი	
_	იმ	შემთხვევაში,	როდესაც	ნარჩენი	აღდგენას	არ	ექვემდებარება,	აუცილე-
ბელია	მისი	განთავსება	გარემოსა	და	ადამიანის	ჯანმრთელობისთვის	უსაფრ-
თხო	პირობებში	და	მკაცრი	მონიტორინგის	განხორციელება.	

ნარჩენებთან	 დაკავშირებული	 ევროკავშირის	 პოლიტიკის	 მთავარ	 ამოცანას	 წა-
რმოადენს	ნარჩენების	წარმოქმნის	პრევენცია	და	მათი	ხელახალი	გამოყენების,	რეციკ-
ლირებისა	და	აღდგენის	ხელშეწყობა	გარემოს	დაცვის	მიზნით.

ნარჩენი	 უკვე	 ითვლება	 სამრეწველო	 დარგის	 ნედლეულის	 წყაროდ.	 ნარჩენი	
შეფუთვის,	 ხმარებიდან	 ამოღებული	 სატრანსპორტო	 საშუალებების,	 ელექტრო	 და	
ელექტრონული	მოწყობილობების	ნარჩენების,	ბიოდეგრადირებადი	ნარჩენებისა	და	სა-
ბურავების	ნარჩენების	ხელახალი	გამოყენება,	რეციკლირება	და	აღდგენა	შესაბამისი	
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საკანონმდებლო	აქტებით	რეგულირდება.	ევროკავშირის	პოლიტიკა	დიდ	ყურადღებას	
უთმობს	როგორც	ბიოდეგრადირებადი	ნარჩენების	სეპარაციას,	ასევე	რეციკლირებასა	
და	აღდგენას,	რაც	მნიშვნელოვნად	ამცირებს	გარემოს	დაბინძურებას	და	სათბურის	აი-
რების	წარმოქმნას.	

სამი	 „R”	 არის	შემოკლებული	ინგლისური	ფრაზა	Reduce-Reuse-Recycle	 (შე-
მცირება-ხელახალი	გამოყენება-რეციკლირება).	ის	გამოიყენება	გარემოსდაცვით	საკი-
თხებზე	საზოგადოების	ცნობიერების	ასამაღლებლად	და	გარემოსდაცვითი	ქცევის	პო-
პულარიზაციისთვის.	 აღნიშნული	თანმიმდევრობა	 ნარჩენების	 მართვის	 იერარქიაშიც	
გვხვდება.

წარმოქმნილი	 ნარჩენების	 რაოდენობის	 შემცირების	
ყველაზე	ეფექტიან	გზას	ნარჩენების	წარმოქმნის	თავიდან	
აცილება	წარმოადგენს.	პრევენცია	გულისხმობს	ისეთ	ზო-
მებს,	რომლებიც	მიღებულ	უნდა	იქნეს	ნივთიერების,	მასა-
ლის	 ან	 პროდუქტის	 ნარჩენად	 გარდაქმნამდე	 და	 რომლე-
ბიც	 ამცირებენ:	 ნარჩენების	 რაოდენობას	 (პროდუქტების	
ხელახალი	გამოყენებისა	და	მათი	საექსპლუატაციო	ვადის	

გახანგრძლივების	ჩათვლით),	წარმოქმნილი	ნარჩენების	ადამიანების	ჯანმრთელობასა	
და	გარემოზე	უარყოფით	ზემოქმედებას	და	მასალებსა	და	პროდუქტებში	სახიფათო	ნი-
ვთიერებების	შემცველობას.	

ცხრილი 5. ნარჩენების	წარმოქმნის	პრევენციული	ღონისძიებები

ნარჩენი სახეობა პრევენციული ღონისძიება 

ქაღალდი/მუყაო -	ელექტრონული	დოკუმენტების	გამოყენება;

-	დოკუმენტების	ელექტრონულ	ფორმატში	შენახვა;

-	დოკუმენტების	ბეჭდვის	ნაცვლად	მათი	სკანირება	და	ელექტრონული	
ფოსტის	გამოყენება;

-	ბეჭდვისას	ორმხრივი	ბეჭდვის	რეჟიმის	გამოყენება;

-	გამოყენებული	ქაღალდის	შეძლებისდაგვარად	ხელახლა	გამოყენება;

-	მუყაოს	შეფუთვის	ხელახალი	გამოყენება;

-	ზედმეტი	შეფუთვის	მქონე	ნივთების	შეძენისგან	თავის	არიდება.

პლასტმასი -	პლასტმასის	ნივთებისა	და	პლასტმასის	შეფუთვის	მქონე	ნივთების	
შეძენისგან	თავის	არიდება.	გარემოსათვის	უსაფრთხო	პროდუქტებზე	
არჩევანის	გაკეთება;

-	ერთჯერადი	ჭურჭლისა	და	საწმენდი	საშუალებების	გამოყენებისგან	
თავის	არიდება.	მათი	ჩანაცვლება	ისეთი	ნივთებით,	რომელთა	გარეცხვა	და	
ხელახალი	გამოყენება	შესაძლებელია.	

რეზინი/საბურავები -	სატრანსპორტო	საშუალებების	ტექნიკური	მომსახურება	საბურავების	
ადრეული	ცვეთის	თავიდან	ასაცილებლად;

-	ხმარებიდან	ამოღებული	საბურავების	გამოყენება	ნავების/გემების	და	
ნავმისადგომების	ბუფერებად/დამცავებად;

-	მაღალი	ხარისხის	და	ხანგრძლივი	საექსპლუატაციო	ვადის	მქონე	
საბურავების	შეძენა.
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ელექტრო	და	
ელექტრონული	
მოწყობილობების	
ნარჩენები

-	ხანგრძლივი	საექსპლუატაციო	ვადის	მქონე	მოწყობილობების	შეძენა;

-	ელექტრო	და	ელექტრონული	მოწყობილობების	გამოყენება	მწარმოებლის	
მიერ	მითითებული	ოპტიმალური	პარამეტრების	შესაბამისად;	

-	ელექტრო	და	ელექტრონული	მოწყობილობების	ტექნიკური	მომსახურება	
მათი	გაუმართაობის	თავიდან	ასაცილებლად;

-	ელექტროგაყვანილობის	(ჩამრთველები,	სადენები,	პანელები,	და	სხვ.)	
გამართულობის	უზრუნველყოფა	აღჭურვილობის	დაზიანების	თავიდან	
ასაცილებლად.

რკინის	ჯართი -	მანქანა-დანადგარების	გამართულობის	უზრუნველყოფა	საექსპლუატაციო	
ვადის	გახანგრძლივების	მიზნით;

-	გზების,	კიბეების,	ტროტუარების,	პლატფორმების,	ლითონის	
კონსტრუქციების	სათანადო	ტექნიკური	მომსახურება	დაჟანგვისა	და	
ადრეული	ცვეთის	თავიდან	ასაცილებლად;

-	ხანგრძლივი	საექსპლუატაციო	ვადის	მქონე	მასალების,	მოწყობილობების,	
მანქანა-დანადგარების	შეძენა.

მინა -	მინის	ტარის	მაქსიმალურად	ბევრჯერ	გამოყენება;

-	ფანჯრებისთვის	მექანიკური	დარტყმების	მიმართ	გამძლე	მინების	შეძენა.

გამოყენებული	
ზეთები

-	მანქანა-დანადგარებისა	და	მოწყობილობების	მიმდინარე	ტექნიკური	
მომსახურება;

-	სპეციალური	მაღალი	ხარისხის	ფილტრების	გამოყენება,	რომლებიც	ზეთს	
თვისებებს	ხანგრძლივი	პერიოდის	განმავლობაში	უნარჩუნებენ;

-	ნარჩენი	ზეთების	რეგენერაციისთვის	სპეციალური	გამწმენდი	
მოწყობილობების	გამოყენება.

გამოყენებული	
ფილტრები 

-	რეციკლირებადი	ან	მრავალჯერადი	გამოყენების	მასალისგან	
დამზადებული	ფილტრების	გამოყენება;

-	მანქანა-დანადგარებისა	და	მოწყობილობების	მიმდინარე	ტექნიკური	
მომსახურება.

არსებობს	ნარჩენების	წარმოქმნის	თავიდან	აცილების	რამდენიმე	სტრატეგია:

 ● პროდუქტების	დიზაინის	 გაუმჯობესება	 იმ	 მიზნით,	რომ	 პროდუქტი	გახდეს	
უფრო	გამძლე,	დაექვემდებაროს	შეკეთებას,	დაშლას	და	განახლებას;

 ● მასალების	და	ნედლეულის	ეფექტიანად	გამოყენება,	მაღალი	ხარისხისა	და	ნა-
კლებად	ტოქსიკური	ნედლეულის	გამოყენება;	

 ● პროცესების	და	ტექნოლოგიების	ოპტიმიზაცია	დანაკარგების	შემცირების	მიზნით;

 ● პროდუქტებისა	და	ნედლეულის	შეფუთვის	ოპტიმიზაცია.

 
სარგებელი შესაძლებლობები

მასალების	დანაკარგების	შემცირება

ნაგავსაყრელზე	განთავსებული	
ნარჩენების	რაოდენობის	შემცირება

ნარჩენების	შესანახად	საჭირო	სივრცის	
შემცირება

საკანონმდებლო	წნეხის:	გაზომვების,	
ანგარიშგების,	გადასახადების	შემცირება

პროცესის	ეფექტიანობის	გაზრდა

უცნობი	დანაკარგების	გამოვლენა

თანამშრომლების	ცნობიერების	დონის	
ამაღლება

კომპანიის	იმიჯის	გაუმჯობესება

საწარმოო	ხარჯების	შემცირება
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შემცირება _	ნაკლები	მოხმარება	(ნაკლების	შეძენა	და	ნაკლების	გამოყენება)	ნა-
რჩენების	 მართვის	 იერარქიის	 პირველი	 და	 უმნიშვნელოვანესი	 ეტაპია.	 ეს	 შეიძლება	
იყოს	 განათების	 გამორთვა	 ოთახიდან	 გასვლისას,	 შხაპის	 მიღების	 ხანგრძლივობის	
შემცირება	(მაქს.	5	წუთი),	ონკანის	დაკეტვა	კბილების	გახეხვის	დროს,	თერმოსტატე-
ბის	გამოყენება,	კედლების	თბოიზოლაცია,	ჭურჭლის	რეცხვისას	გამდინარე	წყლის	და	
ჭურჭლის	სარეცხი	მანქანის	ხშირად	გამოყენებისგან	თავის	არიდება.	ასევე	უნდა	ვეცა-
დოთ,	არ	შევიძინოთ	შეფუთული	საკვები	პროდუქტები	და	რაც	ყველაზე	მნიშვნელოვა-
ნია,	საყიდლებზე	ყოფნისას	საკუთარ	თავს	ვკითხოთ,	ნამდვილად	მჭირდება	თუ	არა	ეს	
ნივთი	ან	პროდუქტი.	

ხელახალი გამოყენება	_	ეს	არის	ეტაპი,	რომელიც	შემცირებას	მოსდევს	და	გუ-
ლისხმობს	იმ	მასალების	ალტერნატიულ	გამოყენებას,	რომელიც	ნარჩენად	ითვლება.	
ხელახალი	გამოყენების	მაგალითებია	მეორადი	ნივთები	(ყიდვა/გაყიდვა),	ნივთების	შე-
კეთება,	პლასტმასის	ბოთლებისა	და	კონტეინერების	მრავალჯერადი	გამოყენება,	სა-
ბეჭდი	ფურცლის	ორივე	მხარის	გამოყენება,	ნივთების	გაჩუქება.	

ხელახალი გამოყენება	მოიცავს	შემოწმების,	გაწმენდისა	და	აღდგენის	ოპერაცი-
ებს,	რომელთა	შედეგადაც	ნარჩენად	ქცეული	ნივთი	ან	მისი	ნაწილი	მზადდება	ხელა-
ხალი	გამოყენებისათვის	წინასწარი	დამუშავების	სხვა	ოპერაციების	გარეშე.	

პროდუქტების,	თანმდევი	 პროდუქტებისა	და	 ნარჩენების	გამოყენებას	 მრავალი	
დადებითი	მხარე	აქვს.	ესენია:	

 ● რესურსების	მოხმარების	შემცირება;

 ● ნაგავსაყრელზე	ნარჩენების	რაოდენობის	შემცირება;

 ● სხვადასხვა	სახის	სარგებელი	საზოგადოებისათვის;

 ● მწარმოებლებისათვის	პროდუქტების	ხელახალი	გამოყენება	ახალი	პროდუქ-
ტების	დამზადებასთან	შედარებით	ბევრად	მომგებიანია,	რადგან	ახალი	პრო-
დუქციის	დასამზადებლად	საჭიროა	ახალი	ნედლეულის	შეძენა,	ელექტროენე-
რგია,	წყალი	და	სამუშაო	ძალა;	

 ● მეორადი	პროდუქციას	ბაზარზე	ნაკლები	ფასი	აქვს.

ხელახალი	გამოყენების	სტრატეგიებია:

 ● ღირებულების	არმქონე	თანმდევი	პროდუქტების	გამოყენება	მზა	პროდუქცი-
აში	ან	ნედლეულად.

 ● ნარჩენების/თანმდევი	 პროდუქტების	 გადაცემა	 ისეთი	 ობიექტებისათვის,	
რომლებიც	მათ	ნედლეულად	იყენებენ;

 ● ნარჩენების	ან	გამოყენებული	პროდუქტების	ხელახალი	გამოყენების	და	გაც-
ვლის	ვირტუალური	ცენტრების	შექმნა;	

 ● გამოყენებული	პროდუქტების	განახლება	მათი	შეკეთების,	მოდერნიზებისა	ან	
მათი	ცალკეული	კომპონენტების	გამოყენების	გზით;	

 ● შეფუთვის	ხელახალი	გამოყენება	მიწოდების	იგივე	ჯაჭვში.
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სარგებელი შესაძლებლობები

რესურსების	მოხმარების	შემცირება

ნარჩენებში	ან	გამოყენებულ	
პროდუქტებში	არსებული	ღირებული	
რესურსების	ხელახალი	გამოყენება

ნაგავსაყრელზე	განთავსებული	
ნარჩენების	რაოდენობის	შემცირება

ეკონომიკური	სარგებელი

სოციალური	სარგებელი

შესაძლებლობები

გამოყენებული	პროდუქტების	ხელახალი	
გამოყენება

საწარმოო	ხარჯების	შემცირება

კომპანიის	იმიჯის	გაუმჯობესება

საზოგადოების	ჩართულობა

მწვანე	სამუშაო	ადგილების	შექმნა

რეციკლირება	არის	აღდგენის	ოპერაცია,	რომლის	შედეგადაც	ნარჩენი	გარდაიქ-
მნება	ისეთ	პროდუქტად,	მასალად	ან	ნივთიერებად	თავდაპირველი	ან	სხვა	დანიშნულე-
ბით	გამოყენების	მიზნით.	რეციკლირება	მოიცავს	ორგანული	მასალების	გადამუშავე-
ბის	ოპერაციებს,	მაგრამ	არ	მოიცავს	ნარჩენის	ენერგიად	აღდგენას	და	მის	გარდაქმნას	
საწვავად	გამოყენების	მიზნით.	

რეციკლირება	მნიშვნელოვანია,	რადგან:

 ● რეციკლირებული	მასალებისგან	პროდუქტის	მისაღებად	საჭიროა	ბევრად	ნა-
კლები	ენერგია,	ვიდრე	იგივე	პროდუქტის	პირველადი	ნედლეულისგან	დასა-
მზადებლად;

 ● რეციკლირებული	 მასალების	 გამოყენებით	 იზოგება	 ბუნებრივი	 რესურსები,	
რომელთა	დიდი	ნაწილი	განახლებადი	არ	არის;

 ● რეციკლირება	ამცირებს	ნარჩენების	ნაგავსაყრელზე	განთავსების	ან	ინსინე-
რაციის	ხარჯებს.

ნარჩენების რეციკლირების	 აუცილებელ	პირობას	 ნარჩენების	 მათი	წარმოქმნის	
წყაროსთან	სეპარირებული	შეგროვება	წარმოადგენს.	ნარჩენების,	განსაკუთრებით	ქა-
ღალდის,	მუყაოს,	პლასტმასის,	ლითონის,	 ხის,	 ძვირფასი	ლითონების,	 მინის,	და	სხვ.,	
რეციკლირებით	კომპანიები	დამატებით	შემოსავალს	იღებენ.	

რეციკლირებისაგან	სარგებლის	მისაღებად	აუცილებელია: 

 ● ნარჩენების	დახარისხება	მათი	წარმოქმნის	წყაროსთან;

 ● ნარჩენების	 შეგროვების	 ეფექტიანი	 სისტემა	 (კომპაქტორის	 გამოყენებით	
მცირდება	შეგროვებული	ნარჩენების	მოცულობა,	და	შესაბამისად,	მათი	ტრა-
ნსპორტირების	ხარჯი);

 ● ნარჩენების	ტრანსპორტირებასა	და	რეციკლირებაზე	ნებართვის	მქონე	ორგა-
ნიზაციებთან	თანამშრომლობა;

 ● რეციკლირების	ეფექტიანი	ტექნოლოგიების	გამოყენება;

 ● ნარჩენების	მახასიათებლებისა	და	ღირებულების	ცოდნა.

რეციკლირების	 მიზანია,	 სეპარირებულად	 შეგროვებულ	 ნარჩენებში	 არსებული	
მასალების	ხელახალი	გამოყენება.	რეციკლირებით	მიიღება	ახალი	პროდუქტები,	რომ-
ლებიც	შეიძლება	ჩაბრუნდეს	საწარმოო	ციკლში. 
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სარგებელი შესაძლებლობები

ნაგავსაყრელებზე	ნარჩენების	რაოდენობის	

შემცირება

შემოსავლის	დამატებითი 
წყაროების	შექმნა

შესაბამისობა	მოქმედ	კანონმდებლობასთან

გადასახადების	შემცირება/ჯარიმების	
თავიდან	აცილება

რეციკლირებადი	ნარჩენების	
ღირებულების	ზრდა

რეციკლირებადი	მასალები,	როგორც	
ალტერნატივა

რეციკლირების	დარგის	ჩამოყალიბება	და	
განვითარება

მწვანე	სამუშაო	ადგილების	შექმნა

სხვა სახის აღდგენა,	მათ	შორის	ენერგიის	აღგენა	_	ოპერაციები,	რომელთა	შედე-
გადაც	 ნარჩენი	 ანაცვლებს	 ისეთ	 მასალებს,	რომლებიც	გამოიყენება	 მოცემული	 კონ-
კრეტული	მიზნით,	ან	ნარჩენების	მომზადება	ამ	ფუნქციის	შესასრულებლად.

ნარჩენებიდან ენერგიის აღგენა 

იმ	ნარჩენების	გარდაქმნა,	რომლებიც	არ	არის	ვარგისი	რეციკლირებისათვის.	

რეციკლირების	 ხარისხი	 დამოკიდებულია	 სეპარირებულად	 შეგროვებული	 ნა-
რჩენების	ხარისხზე.	იმ	შემთხვევაში,	თუ	მაღალი	ხარისხით	რეციკლირება	არ	არის	შე-
საძლებელი,	 საუკეთესო	 გადაწყვეტილებას	 ნარჩენების	 ენერგიად	 გარდაქმნა	 წარმო-
ადგენს.	 ნარჩენების	 ენერგიად	 გარდაქმნის	 მიზანშეწონილობას	 შემდეგი	 ფაქტორები	
განაპირობებენ:

 ● არასწორად	შეგროვებული	ნარჩენები,	და	შედეგად,	დაბინძურებული	მასალები;	

 ● შერეული	ნარჩენები	(რთულია	დახარისხება);

 ● მრავალჯერადი	რეციკლირების	შედეგად	დაზიანებული	მასალები;

 ● საბაზრო	მოთხოვნა	რეციკლირებულ	მასალებზე.

 

სარგებელი შესაძლებლობები

ნაგავსაყრელზე	განთავსებული	
ნარჩენების	რაოდენობის	შემცირება

ნაგავსაყრელზე	წარმოქმნილი	სათბურის	
აირების	ემისიების	შემცირება

იმ	მასალების	გამოყენება	ენერგიის	
მისაღებად,	რომელთა	ინსინერაცია	
თანაინსინერაციით	რთულია

რეციკლირებადი	მასალების	ფასის	ზრდა

რეციკლირებული	მასალები,	როგორც	
ალტერნატივა

რეციკლირების	დარგის	ჩამოყალიბება	და	
განვითარება

მწვანე	სამუშაო	ადგილების	შექმნა

თანამედროვე	ინსინერატორებს	შეუძლიათ	ნარჩენების	დაწვით	ელექტროენერგი-
ისა	და	სითბოს	მიღება.	ცალკეულ	საწარმოო	პროცესებში	შესაძლებელია	ნარჩენების	
საწვავად	გამოყენება.

თუმცა	საწარმოო	პროცესებში	საწვავად	გამოყენებულ	მუნიციპალურ	ნარჩენებს	
უნდა	ჰქონდეს	მაღალი	კალორიული	ღირებულება.	მაღალი	კალორიული	ღირებულების	
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მქონე	ნარჩენების	ფრაქციის	მისაღებად	საჭიროა	მყარი	მუნიციპალური	ნარჩენების	წინა-
სწარი	დამუშავება,	რისთვისაც	ყველაზე	ეფექტიანი	მექანიკურ-ბიოლოგიური	მეთოდია.	

მექანიკურ-ბიოლოგიური	დამუშავება	ეწოდება	ნარჩენების	დამუშავების	ისეთ	მე-
თოდს,	რომელიც	მოიცავს:

 ● ნარჩენების	სხვადასხვა	ნაკადისა	და	ფრაქციების,	 მაგალითად,	რეციკლირე-
ბადი	 მასალების,	 ბიოდეგრადირებადი	 ნარჩენების,	 მაღალი	კალორიული	ღი-
რებულების	 მქონე	 ნარჩენებისა	 და	 ინერტული	 ნარჩენების	 ერთმანეთისგან	
მექანიკურ	გამოცალკევებას;

 ● ბიოდეგრადირებადი	ფრაქციის	ბიოლოგიურ	დამუშავებას	აერობულ	ან	ანაე-
რობულ	პირობებში.

ნარჩენების განთავსება (ძირითადად სამუდამოდ შენახვის გზით)

ნარჩენების	 შესახებ	 ევროკავშირის	 ჩარჩო	დირექტივა	 2008/98/EC-ის	 თანახმად,	
ყველა	ნარჩენი,	რომელიც	აღდგენას	არ	ექვემდებარება,	გარემოსა	და	ადამიანის	ჯან-
მრთელობისთვის	უსაფრთხოდ	უნდა	განთავსდეს.

ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსება	 ყველაზე	 არასასურველი	გამოსავალია,	
თუ	გავითვალისწინებთ	ნარჩენებით	დაკავებულ	დიდ	ფართობებს,	ზემოქმედებას	გარე-
მოზე	(ნიადაგი,	მიწისქვეშა	წყალი,	ჰაერი)	და	უსიამოვნო	სუნს.	ამ	მეთოდით	ნარჩენების	
აღდგენა	არ	ხდება.	

თანამედროვე	ნაგავსაყრელებს,	სადაც	ხდება	საყოფაცხოვრებო	ნარჩენების	განთა-
ვსება,	აქვთ	თიხისა	და	სხვადასხვა	მასალისგან	დამზადებული	ქვედა	წყალგაუმტარი	შრე,	
რომელიც	მიწისქვეშა	წყლებს	ნაგავსაყრელის	გამონაჟონით	დაბინძურებისაგან	 იცავს.	
ასეთ	ნაგავსაყრელები	აღჭურვილი	არიან	გამონაჟონის	შეგროვების	სისტემით.	შეგროვე-
ბული	გამონაჟონი	გამწმენდ	ნაგებობებში	მუშავდება.	ნაგავსაყრელის	ზედაპირზე	ეწყობა	
ნიადაგისა	და	თიხის	საფარი	და	იგება	პოლიმერული	საიზოლაციო	ფენა,	რომელიც	შედ-
გება	პოლიეთილენის	გეომომბრანის,	გეოტექტილისა	და	სადრენაჟე	შრეებისაგან.	

ცალკეული	თანამედროვე	ნაგავსაყრელი	აღჭურვილია	ანაერობული	პროცესების	
შედეგად	წარმოქმნილი	მეთანის	შემგროვებელი	სისტემით.	შეგროვებული	აირი	გამოი-
ყენება	საწვავად	ან	ორთქლის	და	ელექტროენერგიის	მისაღებად.	

იმის	მიხედვით,	თუ	რა	სახის	ნარჩენების	მიღება	ხდება	ნაგავსაყრელზე,	ნაგავსაყ-
რელები	შემდეგ	კატეგორიებად	იყოფა:

 ● სახიფათო	ნარჩენების	ნაგავსაყრელები	(კატეგორია	ა)

 ● არასახიფათო	ნარჩენების	ნაგავსაყრელები	(კატეგორია	ბ)

 ● ინერტული	ნარჩენების	ნაგავსაყრელები	(კატეგორია	გ).

იმ	შემთხვევაში,	თუ	არ	ხდება	ნაგავსაყრელზე	წარმოქმნილი	აირების	მოცილება,	
მათი	დაგროვების	შემთხვევაში	შეიძლება	შეიქმნას	ნარჩენების	თვითაალებისა	და	სუ-
ნის	გავრცელების	საფრთხე.	აირების	დიდი	რაოდენობით	დაგროვება	სათბურის	ეფექტს	
ქმნის.	 აირების	 შემგროვებელი	 სისტემა	 შედგება	 აირების	 შემგროვებელი	 ჭებისგან,	
მილსადენისა	და	მართვის	სადგურისგან.	



51

ნაგავსაყრელი	გარემოზე	სხვადასხვა	სახის	უარყოფით	ზემოქმედებას	ახდენს:	

 ● სუნი	და	ჰაერის	დაბინძურება	ქარის	მიერ	ატაცებული	ნაწილაკებით	ისეთ	ნა-
გავსაყრელებზე,	სადაც	არ	ხდება	მიღებული	ნარჩენები	ინერტული	მასალით	
რეგულარულად	დაფარვა;

 ● ჰაერის	დაბინძურება	ნარჩენების	ხრწნის	შედეგად	წარმოქმნილი	აირებით	(მე-
თანი,	CO2,	და	სხვ.);

 ● მიუხედავად	იმისა,	რომ	კანონმდებლობის	მოთხოვნის	თანახმად,	ყველა	ნაგა-
ვსაყრელი	 აღჭურვილი	უნდა	 იყოს	 გამონაჟონის	 შეგროვების	 სისტემით,	 არ-
სებობს	ძველი	ნაგავსაყრელები,	რომლებსაც	ასეთი	სისტემები,	ან	სათანადო	
იზოლაცია	 არ	 აქვთ.	 შედეგად,	 გამონაჟონი,	 რომელიც	 შეიძლება	 შეიცავდეს	
მძიმე	ლითონებს	(Ni,	Pb,	Cr,	და	სხვ.),	სულფატებს,	ქლორიდებს,	მჟავებს,	პო-
ლიქრორირებულ	ბიფენილებს	და	სხვ.,	მიწისქვეშა	წყლებს	და	ნიადაგს	აბინძუ-
რებს.	

 ● სანიტარულ-ჰიგიენური	 თვალსაზრისით,	 ნაგავსაყრელი	 წარმოადგენს	 ინ-
ფექციების	გავრცელების	კერას.	ნაგავსაყრელზე	იქმნება	მღრღნელების,	მწე-
რებისა	და	ფრინველების	ცალკეული	სახეობების	გამრავლებისთვის	ხელსაყ-
რელი	გარემო.	

ნარჩენების	 მართვის	 სტრატეგიული	 მიზნების	 მისაღწევად	 აუცილებელია,	 რომ	
ნარჩენების	მართვაში	ჩართული	იყოს	საზოგადოების	ყველა	წევრი,	რომელიც	საკუთარ	
ვალდებულებებს	შეასრულებს.

 ● პროდუქტების	 მწარმოებლები	 _	 საკუთარი	 პროდუქტები	 მეტი	 რაოდენობის	
რეციკლირებული	მასალების	და	ნაკლები	რაოდენობის	არაგანახლებადი	ნედ-
ლეულის	გამოყენებით	უნდა	დაამზადონ.	მათ	უნდა	შექმნან	ისეთი,	პროდუქ-
ტები,	რომლებიც	ნაკლებ	ნარჩენს	წარმოქმნიან	და	ასევე	აიღონ	პასუხისმგებ-
ლობა	იმ	ზემოქმედებაზე,	რომელსაც	მათი	პროდუქტი,	ნარჩენად	გადაქცევის	
შემდეგ,	გარემოზე	მოახდენს.

 ● პროდუქტების	 რეალიზატორები	 _	 უნდა	 შეამცირონ	 პროდუქტების	 რეალი-
ზაციის	შედეგად	წარმოქმნილი	ნარჩენების	რაოდენობა.	მათ	უნდა	ჩაატარონ	
საზოგადოების	ცნობიერების	 ამაღლებისა	და	 ინფორმირების	 კამპანიები	 ნა-
რჩენების	წარმოქმნის	თავიდან	აცილების	საკითხებზე,	რომლებიც	ორიენტი-
რებული	 იქნება	 როგორც	 ფართო	 საზოგადოებაზე,	 ასევე	 მომხმარებელთა	
ცალკეულ	ჯგუფებზე.

 ● ნარჩენების	 წარმომქმნელები	 (ფიზიკური	 და	 იურიდიული	 პირები)	 _	 შეუძ-
ლიათ	ნარჩენების	შემცირება	ისეთი	პროდუქტებისა	და	მომსახურების	შეძე-
ნის	გზით,	რომლებიც	ნაკლები	რაოდენობის	ნარჩენებს	წარმოქმნიან.	ამისათ-
ვის	მათ	საკუთარი	სამომხმარებლო	ქცევა	და	ჩვევები	უნდა	შეცვალონ.	მათ	
ასევე	უნდა	დაახარისხონ	საკუთარი	ნარჩენები	რეციკლირების	ხელშეწყობის	
მიზნით.

 ● ცენტრალური	 და	 ადგილობრივი	 ხელისუფლების	 ორგანოები	 (გარემოს	 და-
ცვის,	 ადმინისტრაციული,	 ჯანდაცვის,	 მრეწველობის,	 ფინანსური	 სამსახუ-
რები)	_	უნდა	შექმნან	საჭირო	პირობები	ნარჩენების	ყველა	კატეგორიის	სათა-
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ნადო	მართვის	უზრუნველსაყოფად,	მოსახლეობას	უნდა	მიაწოდონ	ინფორმა-
ცია	წარმოქმნილი	ნარჩენების	შემცირების	მეთოდებისა	და	ზოგადად	ნარჩენე-
ბის	მართვის	შესახებ;

 ● ნარჩენების	მართვის	დარგი	_	უნდა	შეიძინოს	ნარჩენების	რეციკლირების/აღ-
დგენის	საუკეთესო	ტექნოლოგიები	და	მომხმარებლები	უზრუნველყოს	ნარჩე-
ნების	მართვის	ისეთი	მომსახურებით,	რომელიც	მას	შეგროვებული	ნარჩენე-
ბის	რეციკლირებისა	და	აღდგენის	შესაძლებლობას	მისცემს.

 ● პროფესიული	ასოციაციები,	სამეცნიერო-კვლევითი	ინსტიტუტები	და	არასა-
მთავრობო	ორგანიზაციები	 _	 უნდა	 შეასრულონ	 მნიშვნელოვანი	როლი,	რო-
გორც	კვლევების,	ასევე	ნარჩენების	რაოდენობის	შემცირების	შესაძლებლო-
ბებისა	 და	 ნარჩენების	 მართვის	 შესახებ	 საზოგადოების	 ინფორმირებისა	 და	
ცნობიერების	ამაღლების	მიმართულებით.

ნარჩენების	სათანადო	მართვა	ხელს	უწყობს:

 ● სათბურის	აირების	ემისიების	შემცირებას	_	როგორც	ნაგავსაყრელზე	წარმოქ-
მნილი	მეთანის,	ასევე	ნახშირორჟანგის	შემცირებას	(ხელახალი	გამოყენებისა	
და	რეციკლირების	შედეგად);

 ● რესურსების	 ეფექტიანად	 გამოყენებას	 _	 ენერგიის	 დაზოგვა	 და	 მასალების	
მოხმარების	შემცირება	ნარჩენების	პრევენციის,	ხელახალი	გამოყენების,	რე-
ციკლირებისა	და	ენერგიის	აღდგენის	გზით;

 ● საზოგადოებრივი	ჯანმრთელობის	დაცვას	პოტენციურად	საშიში	ნივთიერებე-
ბის	უსაფრთხოდ	მართვის	გზით;

 ● ეკოსისტემების	დაცვას	(ნიადაგი,	მიწისქვეშა	წყალი,	ჰაერი).
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