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შესავალი

გარემოს დაცვა ჩვენი საერთო პასუხისმგებლობაა. უკანასკნელ ათწლეულში ეკოლოგიური 
მდგომარეობის გაუარესების ფონზე საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობისა და 
პასუხისმგებლობის დონე მნიშვნელოვნად გაიზარდა. გარემოსდაცვითი პრობლემების გადაჭრა 
ევროპის დღის წესრიგში გასული საუკუნის სამოცდაათიანი წლების დასაწყისში შევიდა. 
ევროკავშირის გარემოსდაცვითი პოლიტიკა ეყრდნობა ევროპის თანამეგობრობის შექმნის 
შეთანხმებას და მიზნად ისახავს გარემოს დაცვის ზომების მდგრადობის უზრუნველყოფას. 
მაასტრიხტის შეთანხმებით, გარემოს დაცვა ევროკავშირის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს 
წარმოადგენს, რომელიც მოითხოვს გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ინტეგრირებას და 
განხორციელებას დარგობრივ სტრატეგიებში, კერძოდ. სოფლის მეურნეობაში, ენერგეტიკაში, 
მრეწველობასა და ტრანსპორტში. გარემოს დაცვის მთავარ ღერძს მდგრადი განვითარება 
წარმოადგენს, რომელიც ევროკავშირის ყველა სტრატეგიის საფუძველია და მოითხოვს გარემოს 
დაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებასა და განხორციელებას ევროკავშირის დარგობრივ 
სტრატეგიებში. 

ევროკავშირის ძალისხმევა გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის 
მიმართულებით აღიარებულია საერთაშორისო დონეზე. მდგრადი განვითარების კონცეფცია 
გულისხმობს ისეთი მექანიზმებისა და სტრატეგიების განხორციელებას, რომლებიც 
ხელს უწყობენ როგორც ეკონომიკის განვითარებას, ასევე გარემოს დაცვას და ამავე დროს 
უზრუნველყოფენ პასუხისმგებლობისა და ეკონომიკის ეფექტიანობის ზრდას ადამიანების 
მიერ მოხმარების მასშტაბებით გაზრდილი გარემოსდაცვითი ზიანის შესამცირებლად. 

ამ სფეროში ევროკავშირის პოლიტიკა ეტაპობრივად ვითარდება - მინიმალური 
გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გახორციელებიდან კომპლექსურ და კონკრეტულ 
გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებებამდე. ამ გზით ევროკავშირი მსოფლიოში მდგრადი 
განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ხელშემწყობია. ევროკავშირის გარემოსდაცვითი პოლიტიკა 
სულ უფრო კომპლექსური ხდება და მჭიდროდ უკავშირდება ევროპის თანამეგობრობის სხვა 
პოლიტიკასა და სტრატეგიებს. 

მიმოხილვა

მყარი ნარჩენების მართვის დაგეგმა, განვითარება და განხორციელება ადგილობრივი 
რესურსების ხელმისაწვდომობისა და ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი საკითხების 
გათვალისწინებით უნდა მოხდეს. 

მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მართვის სტრატეგიები ამცირებენ ნაგავსაყრელებიდან 
სათბურის აირების ემისიებს, აუმჯობესებენ ნარჩენების განთავსების პრაქტიკას, მნიშვნელოვნად 
ამცირებენ სათბურის აირების წარმოქმნას კომპოსტირების კონტროლირებული პროცესებითა 
და ენერგეტიკულ ობიექტებს ნარჩენების ცალკეული სახეობებით ამარაგებენ.

მართვის სხვადასხვა ტექნოლოგიების უპირატესობებისა და ნაკლოვანებების გაანალიზებით, 
ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიმღებებს შეუძლიათ უკეთ გაანაწილონ რესურსები, 
შეარჩიონ პროცესები და შეიმუშაონ თემის საჭიროებებზე მორგებული სტრატეგიები და 
პროცედურები.

მყარი ნარჩენების მართვა ადგილობრივი ხელისუფლების პასუხისმგებლობასა და ერთ-ერთ 
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მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს, წარმოქმნილი ნარჩენების ისეთი რაოდენობის გამო, რომლის 
შეგროვებისა და განთავსებისთვის საჭირო ტექნიკური და ფინანსური შესაძლებლობები 
ადგილობრივ ხელისუფლებას არ გააჩნია. მყარი ნარჩენები უარყოფით ზემოქმედებას ახდენს 
გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. დაყრილი ან არასათანადოდ მართული მყარი 
ნარჩენები ჭიებისა და მწერების გამრავლების ადგილია, საიდანაც ჰაერწვეთოვანი და წყლის 
გადამდები დაავადებების გავრცელება ხდება. ნარჩენების არასათანადო განთავსება იწვევს 
გამონაჟონის წარმოქმნას, რომელიც აბინძურებს მიწისქვეშა წყლებსა და ნიადაგებს, ხოლო 
მათი უკონტროლო წვა იწვევს ისეთი ტოქსიკური ნივთიერებებისა და ნაწილაკების გაფრქვევას, 
როგორიცაა ჭვარტლი.

ნარჩენების მართვისა და განთავსების შედეგად წარმოქმნილი გაფრქვევების წილი სათბურის 
აირების ემისიებში სულ უფრო იზრდება. 

აუცილებელია ზომების მიღება ამ ზემოქმედებების შესამცირებლად, ვინაიდან ნარჩენებიდან 
წარმოქმნილი დამბინძურებლების ზრდის ტემპი გარემოს სხვა დამბინძურებლების ზრდის 
მაჩვენებლებს აღემატება, განსაკუთრებით განვითარებად რეგიონებში ან სოფლად, სადაც 
ნარჩენების წილი გლობალურ ემისიებში ძალიან დიდია. 

მონაცემები აჩვენებს, რომ მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელებისა და ნარჩენი წყლების 
გამწმენდი სისტემების წილი სათბურის აირების გლობალურ ანთროპოგენურ ემისიებში 3%-
5%-ს შეადგენს, თუმცა ამ დარგს აქვს ემისიების შემცირების დიდი პოტენციალი ნარჩენების 
პრევენციისა და რეციკლირებადი მასალების აღდგენის გზით. 

მყარი ნარჩენების განთავსებისა და მართვის საქმიანობების შედეგად წარმოიქმნება მეთანის 
CH4), ნახშირორჟანგის (CO2), აზოტის ოქსიდისა (N2O) და ჭვარტლის ემისიები. 

ნაგავსაყრელები მეთანის სიდიდით ანთროპოგენული წყაროა. მათი წილი მეთანის 
გლობალურ ემისიებში დაახლოებით 11%-ია და თითქმის  800 მილიონ ტონა CO2-ის ექვივალენტს 
შეადგენს (2017 წ.). პროგნოზის თანახმად, შემარბილებელი ზომების გატარების გარეშე მათი 
მოცულობა 2021 წლისთვის შეიძლება გაორმაგდეს, ხოლო 2050 წლისთვის - გაოთხმაგდეს. 

ნარჩენების მართვის იერარქია არის პროცესების შეფასება ყველაზე მეტად სასურველი 
ზომებიდან ყველაზე ნაკლებად სასურველ ზომებამდე დიაპაზონში გარემოს დაცვისა და 
რესურსებისა და ენერგიის გამოყენების შემცირების უზრუნველსაყოფად. ნარჩენების მართვის 
იერარქია სასურველი პროგრამების პრიორიტეტებს მდგრადობის საფუძველზე ადგენს. 

ნარჩენების მართვის კარგი სისტემა მიზნად ისახავს პროდუქტებისგან მაქსიმალური 
სარგებლის მიღებას და ნარჩენების მინიმალური რაოდენობის წარმოქმნას. ნარჩენების მართვის 
ეფექტიან სისტემებს ემისიების შემცირების გარდა, რაც მთავარ მიზანს წარმოადგენს, ბევრი 
სხვა მნიშვნელოვანი სარგებლის მოტანა შეუძლიათ. ესენია: 
	ადამიანების ჯანმრთელობა: მართვის გარეშე ნარჩენები ხშირ შემთხვევაში ხვდება 

ქუჩებსა და მდინარეებში, რაც მავნებლებსა და მწერებს იზიდავს. ორმოებში ან არასათანადოდ 
მართულ ნაგავსაყრელებზე დაყრილი ნარჩენები  მიწისქვეშა წყლებს  ტოქსიკური გამონაჟონით 
აბინძურებენ. ნარჩენების შეგროვებისა და განთავსების პრაქტიკის გაუმჯობესება პირდაპირ 
დადებით ზემოქმედებას ახდენს ადამიანების ჯანმრთელობაზე, უზრუნველყოფს მათ წვდომას 
სუფთა წყალსა და გარემოზე. 
	ჰაერის ხარისხი: ნარჩენების ღია წესით წვა მსოფლიოს ბევრ კუთხეში ფართოდ 

გავრცელებული პრაქტიკა და ჭვარტლის მთავარი წყაროა. ნარჩენების შეგროვების მარშრუტების 
ცუდად დაგეგმვა ან ნარჩენების შესაგროვებლად ძველი ნაგავმზიდების გამოყენება ზრდის 
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ტრანსპორტის ემისიებს და უარყოფითად მოქმედებს ჰაერის ხარისხზე. 
	სიღარიბის შემცირება: მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ნარჩენები მოსახლეობის დიდი 

ნაწილის შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს, ხოლო ეკონომიკის ბევრი დარგისთვის ნედლეულს 
წარმოადგენს. 

ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობას შეუძლია დიდი ზემოქმედება მოახდინოს 
ნარჩენების მართვაში ჩართული ადამიანების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ცხოვრების 
პირობებსა და ხარისხზე.
	სოციალური სამართლიანობა: მყარი ნარჩენების მართვა ძალიან თვალსაჩინოა და 

ზემოქმედებას ახდენს ადამიანების მიერ ხელისუფლებისა და საზოგადოების აღქმაზე.   
ბუნებრივი რესურსების ჭარბი გამოყენება საფრთხეს უქმნის დედამიწის შესაძლებლობებს. 

ცირკულარული ეკონომიკის კონცეფცია მდგრადი და ჯანსაღი ზრდის, ღირსეული 
სამუშაო ადგილების შექმნის, ბუნებრივი რესურსების დაზოგვისა და გარემოს დაცვის გზას 
წარმოადგენს.  

ხაზოვანი ეკონომიკიდან (მოპოვება, წარმოება, გადაგდება) ცირკულარულ ეკონომიკაზე 
(განახლება, გადაკეთება, განაწილება) მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მდგრადი განვითარების 
მიზნების მიღწევას, განსაკუთრებით პასუხისმგებლიანი მოხმარებისა და წარმოების 
მიმართულებით. 

ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლის ზემოქმედება ჯანმრთელობაზე ჯერჯერობით 
უმნიშვნელოა.

ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლა იძლევა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ისეთი 
მნიშვნელოვანი სარგებლის მიღების შესაძლებლობას, როგორიცაა ჯანდაცვის სისტემების 
პირდაპირი სარგებელი და გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირებით გამოწვეული 
არაპირდაპირი სარგებელი.    

ნარჩენების რეციკლირება ევროკავშირის ქვეყნებში

კლიმატის კრიზისის გამწვავებამ ნარჩენების მიმართ ყურადღების გაძლიერება გამოიწვია, 
ვინაიდან ნაგავსაყრელები სახიფათო სათბურის აირებს წარმოქმნიან და მნიშვნელოვანი 
წვლილი შეაქვთ გლობალურ დათბობაში.

ევროპის გარემოს დაცვის ბიუროს (BSE) ანგარიშისა და გაეროს სტატისტიკის განყოფილების 
მონაცემების (UNSD) საფუძველზე შეგვიძლია დავახასიათოთ რეციკლირების ყველაზე 
მაღალი და ყველაზე დაბალი მაჩვენებლების მქონე სახელმწიფოები (იმ დათქმით, რომ ბევრი 
სახელმწიფო რეციკლირებად მასალას საზღვარგარეთ აგზავნის და რთულია იმის დადგენა, 
თუ რა რაოდენობის ნარჩენების რეციკლირებას ახდენენ ეს ქვეყნები).

შოტლანდია მე-15 ადგილზეა, 2017 წელს ნარჩენების 44.2%-ის რეციკლირებით. შოტლანდიაში 
რეციკლირებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რაოდენობა ნაგავსაყრელზე განთავსებული 
ნარჩენების რაოდენობას აღემატება. 2018 წელს ლივინგსტონში გაიხსნა გაერთიანებულ 
სამეფოში ყველაზე დიდი რეციკლირების ობიექტი Brewster Bros. აღნიშნული ობიექტი ამუშავებს 
სამშენებლო ნარჩენებს და ის წელიწადში 400000 ტონა სამშენებლო ნარჩენების რეციკლირებას 
ახდენს. 

დანიაში რეციკლირებას ნარჩენების თითქმის ნახევარი (46.3%) ექვემდებარება. დარჩენილი 
რაოდენობა იგზავნება ინსინერატორებში, სადაც ნარჩენები იწვება და მიღებული ენერგია 
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შენობების გასათბობად გამოიყენება. კოპენჰაგენში არსებული ინსინერატორი CopenHill არის 
ენერგიის აღდგენის ობიექტი, რომელიც წელიწადში 440000 ტონა ნარჩენს სუფთა ენერგიად 
გარდაქმნის. ობიექტი ორ ფუნქციას ასრულებს - ის არის ინსინერატორი სახურავზე მოწყობილი 
სასეირნო ბილიკებითა და სათხილამურო ფერდობებით, ხოლო მის ფასადზე გაკეთებულია 
„მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ხელოვნური საცოცი კედელი“.

შვედეთს (48.1%) აქვს ბოთლების რეციკლირების ყველაზე ხანგრძლივი ისტორია, რომელიც 
1984 წლიდან იწყება. შვედეთის მოქალაქეებს პლასტმასის ცარიელი ბოთლებისა და ჭიქების 
ჩაბარება ავტომატების საშუალებით შეუძლიათ. ავტომატი მიღებულ საგნებზე ვაუჩერებს 
გასცემს. შვედეთში აიკრძალა ისეთი ბოთლების და კონტეინერების რეალიზაცია, რომლებიც 
პროგრამაში არ შედიან. Returpack-მა - კომპანიამ, რომელიც აღნიშნულ სქემას მართავს, გასულ 
წელს 2.05 მილიარდი ბოთლი და ქილა გადაამუშავა. მიუხედავად იმისა, რომ შვედეთში 
ბოთლებისა და ქილების რეციკლირების მაჩვენებელი 84.8%-ია, შვედეთის ნარჩენებს დიდი 
ნაწილი დანიაში იწვება.   

ლუქსემბურგი რეციკლირების სანიმუშო ქვეყანაა (48.3%). ლუქსემბურგის მოქალაქეები, 
ევროსტატის თანახმად, წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობით ევროპის ქვეყნებს შორის 
მესამე ადგილზე არიან - 600 კგ-ზე მეტი ერთ ადამიანზე. 2017 წლის ნარჩენების და რესურსების 
ეროვნულ გეგმაში ლუქსემბურგის მთავრობამ რეციკლირების ძირითადი მიზნობრივი 
მაჩვენებლები განსაზღვრა. სხვა მაჩვენებლებს შორის, ქვეყანამ 2022 წლისთვის ნარჩენი 
შეფუთვის რეციკლირების მაჩვენებელი 70%-ზე უნდა გაზარდოს, ხელი შეუწყოს მრავალჯერად 
შეფუთვის ფართოდ გამოყენებას, შეამციროს ნაგავი და საკვების ნარჩენების რაოდენობა. 

ზოგადად, იტალია რეციკლირების მაღალი მაჩვენებლით (52.6%) ხასიათდება, თუმცა ამ 
კუთხით მუნიციპალიტეტები ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდება. ჩრდილოეთით მდებარე 
ქალაქი მანტუა, რომელსაც ნარჩენების დასახარისხებლად დანერგილი აქვს სხვადასხვა ფერის 
პარკების სისტემა, 2017 წლის რეციკლირების 80%-იანი მაჩვენებლის მიღწევის შედეგად იტალიის 
ყველაზე მდგრად ქალაქად დასახელდა. თუმცა, ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში ნარჩენების მართვა 
ასეთივე წარმატებული არ არის, მაგალითად, კატანიის სამხრეთში ნარჩენების რეციკლირების 
მაჩვენებელი 9.34%-ზე ნაკლებია. ჩრდილოეთ იტალიის ქალაქ ბრეშაში ნარჩენების ენერგიად 
გარდაქმნის ობიექტები არ არის. 

შვეიცარია რეციკლირების თვალსაზრისით დიდი ხანია სიის სათავეშია (52.7%). 
ოთხმოცდაათიან წლებში ქვეყანაში დაინერგა „დამბინძურებელი იხდის“ პრინციპი, რომლის 
მიხედვით, რეციკლირების წასახალისებლად, მოქალაქეები იხდიან გადასახადს წარმოქმნილი 
ნარჩენების რაოდენობის მიხედვით. ეს სქემა ძალიან ეფექტიანი გამოდგა და 20 წელიწადში 
რეციკლირების მაჩვენებელი გააორმაგდა. შვეიცარია მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანაა 
მინის ბოთლების რეციკლირების თვალსაზრისითაც. მინის ტარის ევროპული ფედერაციის 
(FEVE) თანახმად, შვეიცარიაში მინის ბოთლების 96% ექვემდებარება რეციკლირებას, რაც 
მნიშვნელოვნად აღემატება ევროკავშირის დონეს, სადაც ეს მაჩვენებელი 73%-ს შეადგენს. 

ბელგია რეციკლირების კუთხით ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანაა (53.5%). ფლანდრიის 
რეგიონი ევროპის რეციკლირების ერთ-ერთი ცენტრია. ფლანდრიის მასალების პროგრამა, 
რომელიც 2012 წელს დაიწყო, კომპანიებს მდგრადი დიზაინის შექმნასა და თანამედროვე 
მეთოდებით რეციკლირებაში ეხმარება. პროგრამამ 2016 წელს მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე 
ჯილდო მიიღო. გასულ წელს არამომგებიანმა ორგანიზაცია Recupel-მა, რომელიც, ახალი 
პროდუქციის შექმნის მიზნით, აგროვებს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების 
ნარჩენებს და ნათურებს, დაახლოებით 10 მილიონი ნათურის რეციკლირება მოახდინა. Recupel-
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ნახ. 1:  ნარჩენების მართვის იერარქია

ნახ. 2. ცირკულარული ეკონომიკური სისტემა 
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მა, ეფექტიანობის ასამაღლებლად, პირველმა გამოიყენა ხელოვნური ინტელექტი ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების დასახარისხებლად და დასამუშავებლად. 

მიუხედავად სიმცირისა, სლოვენია, 2 მილიონზე მეტი მოსახლეობით, რეციკლირების 
მაჩვენებლით (53.9%) ევროპის ბევრ უფრო დიდ სახელმწიფოს უსწრებს. სლოვენიის 
დედაქალაქში - ლიუბლიანაში მოქმედი ნარჩენების მართვის რეგიონული ცენტრი (RCERO) 
ყოველწლიურად 170000 ტონაზე მეტ ნარჩენს ამუშავებს. ცენტრში მოხვედრილი ნარჩენების 
უდიდესი ნაწილი ექვემდებარება რეციკლირებას, ბიოსაწვავად გარდაქმნას და კომპოსტირებას 
და მხოლოდ 4.9% ხვდება ნაგავსაყრელზე. 

ვენაში, ავსტრიის ძალიან სუფთა დედაქალაქში, თითქმის ვერ ნახავთ ნაგავს (55.9%). 
ავსტრიის მთავრობა, ნარჩენების შემცირების მიზნით, ახალისებს მოქალაქეებს გამოიყენონ 
მრავალჯერადი მოხმარების ყავის ჭიქები და ბავშვების ჰიგიენური საფენები, შეამცირონ 
საკვების ნარჩენები და სხვ. ვენაში მუშაობს სამი ინსინერატორი, რომლებიც არარეციკლირებად 
ნარჩენებს წვავენ. ქალაქიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს Pfaffenau - ნარჩენების 
ენერგიად გარდამქმნელი ობიექტი, რომლის მიერ გამომუშავებული ენერგიით წელიწადში 
50000 სახლი თბება, ხოლო ელექტროენერგია 25000 სახლს მიეწოდება. 

ნიდერლანდებში (56.6%) მოქმედებს რამდენიმე ინიციატივა, რომლებიც რეციკლირების 
მაღალ მაჩვენებლებს განაპირობებენ. ამსტერდამში მოქმედებს სქემა, რომელშიც ის 
მოქალაქეები, რომლებიც აბარებენ პლასტმასის ბოთლებს, იღებენ ადგილობრივ მაღაზიებისა 
და მომსახურების ფასდაკლების ჟეტონს. პარალელურად, კომპანიების რეციკლირების ახალ 
მეთოდებს ნერგავენ. 

კომპანია EverUse ახორციელებს ქაღალდის რეციკლირებას და ამზადებს საყოფაცხოვრებო 
საიზოლაციო მასალებს. კომპანია 2018 წლის იანვარში ოფოციალურად ნიდერლანდების 
მონარქმა, იულიამ-ალექსანდრმა გახსნა. 

მომდევნო ადგილზეა უელსი ნარჩენების რეციკლირების 63.8%-იანი მაჩვენებლით. ის 
უსწრებს მეზობელ ინგლისს, რომლის ანალოგიური მაჩვენებელი 42.8%-ია. უელსი დიდ 
ბრიტანეთში იყო პირველი, რომელმაც 2011 წელს პლასტიკის პარკების გადასახადი შემოიღო. 
შედეგად ამ პროდუქტის გამოყენება 70%-ით შემცირდა. რეციკლირების მაჩვენებლების 
ზრდა განაპირობა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, რომელმაც გააუმჯობესა ნარჩენების 
სეპარირებული შეგროვების პრაქტიკა და მოსახლეობა აქტიურად ჩართო რეციკლირებაში. 

პირველ ადგილზეა გერმანია ნარჩენების რეციკლირების  66.1%-იანი მაჩვენებლით. 
გერმანიაში მოქმედებს ექვსი კონტეინერის სისტემა: შავი - საერთო ნარჩენებისთვის, ლურჯი 
- ქაღალდისთვის, ყვითელი - პლასტმასისთვის, თეთრი - გამჭვირვალე მინისთვის, მწვანე - 
ფერადი მინისთვის და ყავისფერი - კომპოსტირებისთვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ მოქალაქეები 
თავად ახარისხებენ ნარჩენებს, რაც ამცირებს ნარჩენების დახარისხებაზე სახელმწიფოს მიერ 
გასაწევ ხარჯებს და დაბინძურების დონეს. გერმანიის კანონმდებლობით, კომპანიები, რომლებიც 
ახორციელებენ ნარჩენი შეფუთვის ხელახალ გამოყენებას ან რეციკლირებას, ვალდებული 
არიან შეასრულონ „დამბინძურებელი იხდის“ პრინციპი, ხოლო ყველა რეციკლირებად საგანზე 
მწვანე ნიშანი უნდა იყოს დატანილი. 

2017 წელს წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების რაოდენობა (ევროსტატის 
მონაცემები):

- ევროკავშირის 28 წევრი სახელმწიფო: 249 მილიონ ტონაზე მეტი;
- რუმინეთი: 5 მილიონ ტონაზე მეტი (ევროკავშირში წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდე–

ნობის 2%).
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2008-2017 წლებში მუნიციპალური ნარჩენების წარმოქმნის თვალსაზრისით, როგორიც 
ევროპულ, ასევე ეროვნულ დონეზე,  ფიქსირდება შედარებით მუდმივი ტენდენცია უმნიშვ–
ნელო რყევებით.  

ევროპულ დონეზე ხორციელდება ნაგავსაყრელზე მუნიციპალური ნარჩენების რაოდენო–
ბის შემცირებისკენ მიმართული ღონისძიებები (სტაბილური კლება 38%-დან 23%-მდე). 

რუმინეთი კვლავ განაგრძობს ნაგავსაყრელებზე დიდი რაოდენობით ნარჩენების განთავ–
სებას. რუმინეთში რეციკლირებას ნარჩენების  მხოლოდ 14% ექვემდებარება. 

ნარჩენების მართვა სოფლად

ხარვეზები და მიზეზები

დიდი ქალაქებსა და სოფლად, როგორც სპეციფიკურ გეოგრაფიულ რეგიონებში, მყარი 
ნარჩენების მართვა მოითხოვს სხვადასხვა ტექნიკურ და სოციალურ ინოვაციებს. მიუხედავად 
იმისა, რომ გარემოს დაცვის თვალსაზრისით ნაგავსაყრელები ნარჩენების მართვის ყველაზე 
უარესი ვარიანტია, ნაგავსაყრელებზე ნარჩენების განთავსების პრაქტიკა კვლავაც ფართოდ 
გამოიყენება მთელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით ქალაქების გარეუბნებსა და სოფლად. 

ყოფილი კომუნისტური ქვეყნებისთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს იმ ნაგავსაყრელების 
დახურვა, რომლებიც ნაგავსაყრელების შესახებ ევროკავშირის დირექტივა 1999/31-ის 
კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებენ. ცალკეულ შემთხვევებში უნდა მოხდეს ამ ნაგავსაყრელების 
მოდერნიზება ისე, რომ მათ დააკმაყოფილონ ევროკავშირის სტანდარტები, ხოლო ნარჩენების 
ახალი ინტეგრირებული სისტემა ძველი ინფრასტრუქტურის ახლით ჩანაცვლებას მოითხოვს. 

შვედეთმა, დანიამ და გერმანიამ ნარჩენების მართვის საკუთარი სისტემები „ნაგავსაყრელზე 
ნულოვანი განთავსების“ მიმართულებით განავითარეს. 

განვითარებული, გარდამავალი და ახალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებმა სტიქიური 
ნაგავსაყრელების პრობლემა ბოლომდე ვერ მოაგვარეს. მიუხედავად იმისა, რომ სტიქიური 
ნაგავსაყრელების ფართობი ოფიციალურ ნაგავსაყრელებზე მცირეა და წარმოდგენილია 
ქალაქების გარეუბნებსა და სოფლად, ისინი დაბინძურების მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენენ. 
ნარჩენების უკანონოდ განთავსების მონიტორინგი აუცილებელია მაღალი შემოსავლების მქონე 
ქვეყნებშიც, რადგან აღნიშნული პრაქტიკა უარყოფით ზემოქმედებას ახდენს სახელმწიფო 
მიწებზე, გზისპირებსა და წყლის ობიექტებზე. 

ნაგავსაყრელები, ნარჩენების ოკეანეებსა და მდინარეებში ჩაყრასთან ერთად, ნარჩენების 
დამუშავების ისტორიულად ერთ-ერთი მთავარი და ყველაზე მოხერხებული გზაა, რომელსაც 
ადამიანები მთელ მსოფლიოში იყენებენ. 

სტიქიური ნაგავსაყრელების არსებობა შემდეგი ფაქტორებით არის განპირობებული:
− სახელმწიფო პოლიტიკისა და დაფინანსების არარსებობა,
− ნარჩენების მართვის გრძელვადიანი დაგეგმვის ხელშემშლელი პოლიტიკური 

საკითხები,
− სოციალური ქცევა და ცვლილებების მიუღებლობა,
− ნარჩენების მართვის განუვითარებელი ინფრასტრუქტურა,
− ნარჩენების მართვის მომსახურების დაბალი ხარისხი,
− სახსრების სიმცირე,
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− საზოგადოების დაბალი გარემოსდაცვითი ცნობიერება,
− რეციკლირებულ მასალებზე დაბალი მოთხოვნა. 
ხშირ შემთხვევაში, ასეთი სტიქიური ნაგავსაყრელები მოწყობილია სახლებთან და წყლის 

ობიექტებთან. ნაგავსაყრელების კომპლექსური დაბინძურების წყაროა (ჰაერი, წყალი, ნიადაგი 
და ბიომრავალფეროვნება), რაც ადამიანის ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. ასეთ ადგილებში 
იყრება ნარჩენების  შერეული ფრაქციები (მუნიციპალური, სასოფლო-სამეურნეო, სამშენებლო 
და ნგრევის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები, ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების 
ნარჩენები, მსხვილგაბარიტიანი ნარჩენები), მათ შორის სახიფათო ნარჩენები, რაც ადამიანების 
ჯანმრთელობას სერიოზულად აზიანებს. 

ცალკეულ შემთხვევებში ასეთი ნაგავსაყრელები წარმოიქმნება სამხრეთ იტალიაში მაფიოზური 
ჯგუფების მიერ წარმოებული უკანონო საქმიანობების შედეგად (ე.წ. მაფიის ნაგავსაყრელები). 
კამპანიის რეგიონში (ასერას, ნოლას და მარილიანოს მუნიციპალიტეტებს შორის) არსებობს 
ასეთი ადგილი „სიკვდილის სამკუთხედი“, ასევე უფრო დიდი ტერიტორია „ცეცხლოვანი მიწა“, 
რომელიც მოიცავს ნეაპოლისა და კასერტას პროვინციების 88 მუნიციპალიტეტს. 

ნარჩენების უკანონოდ განთავსება პრობლემას წარმოადგენს ევროკავშირის იმ 
სახელმწიფოებშიც, სადაც სტატისტიკურად მთელ მოსახლეობას აქვს წვდომა ნარჩენების 
მართვის მომსახურებაზე. ეს ფაქტი მეტყველებს იმაზე, რომ განვითარებადი ქვეყნების ნარჩენების 
მართვის სისტემებში შესაძლოა სერიოზული ხარვეზები იყოს, რაც ხელს უწყობს სოფლად 
სტიქიური ნაგავსაყრელების გაჩენას (გაერთიანებული სამეფო, ხმელთაშუაზღვისპირეთის 
ქვეყნები, ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპა).  მოძრაობა “Let’s do it! World” კიდევ ერთხელ 
ადასტურებს ამ გლობალური პრობლემის არსებობას. 

მაგალითად, ოთხმოცდაათიან წლებში საბერძნეთის ტერიტორიაზე სოფლად 3500-
ზე მეტი ადგილი დაფიქსირდა, სადაც ნარჩენები უკანონოდ, დამუშავების გარეშე იყო 
განთავსებული (ხეობებში, მიტოვებულ კარიერებში, მდინარეებში). ოთხმოცდაათიან წლებში 
ისრაელის მთავრობამ ყველა უკონტროლო ნაგავსაყრელის რეგიონული ნაგავსაყრელების 
ფართომასშტაბიანი სისტემით ჩანაცვლება დაიწყო. ანალოგიური მგდომარეობა იყო ბევრ 
სხვა ქვეყანაშიც. ევროკავშირის ახალი წევრი სახელმწიფოები ვალდებული იყვნენ 2009 წლის 
16 ივლისამდე დაეხურათ და დაესუფთავებინათ სოფლად არსებული ყველა სტიქიური 
ნაგავსაყრელი, იგივე მოთხოვნა კანდიდატ ქვეყნებსაც ეხება. 

გადაწყვეტები და ინიციატივები

ამ ტერიტორიებზე განთავსებული ნარჩენების რაოდენობას ამცირებს სოფლად 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებში შემავალი ბიორეგრადირებადი ნარჩენების გარკვეული ნაწილის 
ტრადიციული აღდგენა - კომპოსტირება და ცხოველების საკვებად მათი გამოყენება. 

სოფლად სახლის პირობებში კომპოსტირების პრაქტიკის გაუმჯობესება ეფექტიან 
და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით გამართლებულ გადაწყვეტილებას წარმოადგენს. 
კომპოსტირების სწორად ჩატარების შემთხვევაში ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების დანაკარგი 
ნულის ტოლია. ყოფა-ცხოვრებაში სხვადასხვა ნივთების (მინისა და პლასტმასის ბოთლები, 
სამშენებლო მასალები და ლითონი) ხელახალი გამოყენება და რეციკლირება ასევე ამცირებს 
უკონტროლოდ განთავსებული ნარჩენების რაოდენობას. ჩვეულებრივი, დაბალი და საშუალო 
შემოსავლების მქონე ქვეყნების სოფლის მოსახლეობა სათბობად მყარ საწვავს (შეშა, ნაკელი და 
ნამჯა) იყენებს.
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სოფლის მოსახლეობა სახლების გასათბობად წვავს შეშას, ნახერხს, ქაღალდს და მუყაოს, 
ხოლო ისეთ რაიონებში, სადაც ტყე არ არის - ნაკელს.  

სამწუხაროდ, სოფლის მოსახლეობა ძირითადად იყენებს თიხისგან დამზადებულ 
პრიმიტიულ ღუმელებს, რომლებიც აბინძურებენ ჰაერს და ძალიან არაეფექტიანია. მყარი 
ბიომასის არასრული წვის ან 800°C-ზე ნაკლებ ტემპერატურაზე წვის შედეგად გამოიყოფა მცირე 
ნაწილაკები, ნახშირბადი (CO), აზოტისა და გოგირდის ოქსიდები (SOx, NOx) და ფოსგენი, რაც 
განაპირობებს ამ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების ავადობისა და სიკვდილიანობის 
მაღალ მაჩვენებლებს. 

სოფლის მეურნეობის ნარჩენები (მაგ., ჩალა, ნამჯა, ხის ქერქი, მერქანი და ნახერხი) ხშირად 
იყრება ან იწვება მინდვრებში, რაც ხანძრების გაჩენის საშიშროებას ქმნის. მოსახლეობა 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებსაც (ბიოლოგიური ნარჩენები, პლასტმასი, ქსოვილი, და სხვ.) წვავს. 
შერეულ ნარჩენებში შეიძლება წარმოდგენილი იყოს სახიფათო კომპონენტები (ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენები, ბატარეები, ზეთები, გამხსნელები, საღებავები, 
დაბინძურებული ხე და ფარმაცევტული პროდუქცია), რომლებიც ხვდება ჰაერში, ნიადაგსა 
და მიწისქვეშა წყალში. სოფლად გამოიყენება ისეთი სახიფათო ნივთიერებები, როგორიცაა 
ინსექტიციდები, პესტიციდები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები, ქიმიური სასუქები, აგრეთვე 
ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც გამოიყენება შესაბოლად, მეცხოველეობაში გამოყენებული 
საწმენდი და სამკურნალო საშუალებები. აუცილებელია ასეთი სახიფათო ფრაქციის სეპარაცია, 
შეგროვება და მართვა ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან განცალკევებით.  

უარეს შემთხვევაში, სოფლის მოსახლეობას შესაძლოა არ ჰქონდეს წვდომა საბაზისო 
კომუნალურ მომსახურებაზე (სუფთა სასმელი წყალი, კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა), 
ხოლო ახლომდებარე წყლის ობიექტები დაბინძურებული იყოს ნაგავსაყრელებითა და ღია 
ტიპის ტუალეტებით.

მუნიციპალური ნარჩენების ის ნაწილი, რომელიც არ გროვდება ნარჩენების მართვის 
ოპერატორების ან კომუნალური სამსახურების მიერ, სავარაუდოდ იწვება ან გარემოში 
უკონტროლოდ იყრება, რაც იწვევს ადგილობრივი გარემოს დაბინძურებას და საფრთხეს უქმნის 
ადამიანების ჯანმრთელობას. უკონტროლოდ დაყრილი ნარჩენები აბინძურებენ მდინარეებს, 
ტბებსა და სანაპირო ტერიტორიას. მცურავი ნარჩენები იპყრობენ ზღვებისა და ოკეანეების 
ეკოსისტემებს. პლასტმასით, განსაკუთრებით მიკროპლასტიკით, დაბინძურება სერიოზულ 
საფრთხეს უქმნის ცოცხალ გარემოს. დინებების მოქმედებით ოკეანეების ზედაპირებზე 
წარმოქმნილია ამ სახის ნარჩენების დიდი გროვები. 

ისეთ სასოფლო რეგიონებში, სადაც არ არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახურები, ხელი 
უნდა შეეწყოს კომპოსტის ან ვერმოკომპოსტის  - მაღალი ხარისხის ორგანული სასუქის 
წარმოებას. ორგანული სოფლის მეურნეობის მიზანია ხარჯების შემცირება, მაღალი მოსავლის 
მიღება, ენერგიის დაზოგვა, ბიომრავალფეროვნებისა და ნიადაგების სიჯანსაღის შენარჩუნება. 
კომპოსტირებას შეიძლება დაექვემდებაროს სხვადასხვა სახის ბიოლოგიური ნარჩენები 
(მუნიციპალური, საკანალიზაციო და სასოფლო-სამეურნეო), რაც შეამცირებს იმ ნარჩენების 
რაოდენობას, რომლებიც გარემოში უკონტროლოდ იყრება ან იწვება. 

იმ შემთხვევაში, თუ მსოფლიოს სასოფლო-სამეურნეო მიწებიდან ყოველწლიურად 
მიღებული ორგანული მასალიდან წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები (6.8 მილიარდი 
ტონა) დამუშავდება ანაერობული/აერობული პროცესებით, მივიღებთ დაახლოებით 4 მილიარდ 
ტონა ძალიან კარგ ნიადაგს და თავიდან ავიცილებთ 1.4 მილიარდი ტონა CO2-ის ექვივალენტის 
ემისიებს. 



12

სოფლის ტიპის დასახლებები, რომლებიც ქალაქებიდან მოშორებით მდებარეობენ და 
ხასიათდებიან მოსახლეობის დაბალი სიმჭიდროვით, ჩვეულებრივ ნარჩენების მართვის 
მომსახურებით ვერ სარგებლობენ. ასეთი ტერიტორიები ნარჩენების მართვის ოპერატორებს არ 
იზიდავს, ხოლო ადგილობრივი ხელისუფლება სათანადო მომსახურების უზრუნველსაყოფად 
საკმარისი თანხების გამოყოფას არ ითვალისწინებს. ნარჩენების სათანადოდ მართვას ასევე 
ართულებს გეოგრაფიული ფაქტორები (მთები, მაღლობები, კარსტული რეგიონები და 
ჭარბტენიანი ტერიტორიები). 

სოფლად მცხოვრები თემებისთვის სოფლის მეურნეობის ნარჩენების და მუნიციპალური 
ნარჩენების ორგანული ფრაქციის დამუშავების ყველაზე მისაღები ოთხი ძირითადი მეთოდია:  

ა) ცხოველთა საკვებად გამოყენება,
ბ) ბრიკეტირება,
გ) ანაერობული დაშლა (ბიოგაზი) და
დ) კომპოსტირება მყარი ნარჩენების რეციკლირების სხვა მეთოდებთან ერთად.
ამ მეთოდების გამოყენება შესაძლებელია ისეთ ტერიტორიებზე, რომლებსაც არ აქვთ წვდომა 

ნარჩენების მართვის ოფიციალურ სისტემებთან. ეს ტექნოლოგიები შეიძლება ინტეგრირებულ 
იქნეს სოფლის ნარჩენების მართვის კომპლექსში ნარჩენებისა და დაბინძურების ნულოვანი 
მაჩვენებლის მიღწევის უზრუნველსაყოფად. 

მცირე ზომის ანაერობული დანადგარები, რომლებიც სოფლის მეურნეობისა და საკვების 
ნარჩენებს იყენებენ, შეიძლება მოეწყოს ოჯახების დონეზე საკვების დასამზადებლად და სხვა 
საჭიროებებისათვის ბიოგაზის გამოსამუშავებლად. ასეთი დანადგარების სამშენებლო მასალა 
და დიზაინი დამოკიდებულია გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობაზე, გრუნტსა და კლიმატურ 
პირობებზე. 

ხშირ შემთხვევაში ბიოგაზის დანადგარებში, ანაერობული დაშლის პროცესში ნივთიერებების 
უკეთესი ბალანსის მისაღებად, სოფლის მეურნეობის ნარჩენების (ჩალა, ბაღის ნარჩენები, 
მოჭრილი ბალახი) და საკვების ნარჩენები (მუნიციპალური მყარი ნარჩენების ორგანული 
ფრაქცია) ერთად მუშავდება. 

ბიოგაზის საერთო დანადგარი უფრო დიდი წარმადობისაა და შეუძლია ბიოგაზით რამდე-
ნიმე სახლის მომარაგება.  

დეცენტრალიზებული ობიექტები მოსახერხებელია ქალაქებიდან დაშორებულ 
დასახლებებში.

ბიოგაზის ინდივიდუალურ დანადგარში ორგანული ნარჩენების დამუშავებით მიიღება 
ბიოგაზი, რომელიც გამოიყენება საკვების დასამზადებლად, გასათბობად და გასანათებლად, 
და ორგანული სასუქი. 

ცენტრალური ან ადგილობრივი ხელისუფლების სუბსიდიებით შესაძლებელია სოფლად 
ინდივიდუალური ბიოგაზის დანადგარების ფართოდ დანერგვა, ნაგავსაყრელზე განთავსებული 
ნარჩენების შემცირება, რაც შეამცირებს სათბურის აირების ემისიებს და გამონაჟონს. მარტივად 
გამოსაყენებელი ტექნოლოგიების განვითარება და მათი ეკონომიკური მიზანშეწონილობის 
უზრუნველყოფა ხელს შეუწყობს ბიოგაზის დანადგარების ფართოდ გამოყენებას, რაც 
ხელსაყრელია დაბალი შემოსავლის მქონე სოფლის მოსახლეობისათვის. 
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დიდი ზომის და ძვირადღირებული ანაერობული დანადგარები და კომპოსტირების 
ცენტრალიზებული ობიექტები განვითარებადი ქვეყნების ნარჩენების ინტეგრირებული 
მართვის რეგიონულ სისტემებში გვხვდება, რომლებიც ქალაქებთან ერთად მიმდებარე 
სასოფლო დასახლებებსაც მოიცავენ. ბიოგაზის ტექნოლოგია ფართოდ არის დანერგილი 
მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, მაგალითად, გერმანიაში, გაერთიანებულ სამეფოში, შვეიცარიაში, 
საფრანგეთში, ავსტრიაში, ნიდერლანდებში, შვედეთში, დანიაში, ნორვეგიაში, ფინეთსა და 
ირლანდიის რესპუბლიკაში.

ევროკავშირი თითოეულ წევრ სახელმწიფოს ავალდებულებს, 2020 წლისთვის უზრუნველყოს 
მოხმარებულ ენერგიაში განახლებადი ენერგიის 20%-იანი წილი და ნაგავსაყრელების შესახებ 
დირექტივის (1999/31/EC) ფარგლებში 2016 წლისთვის (ზოგიერთი ქვეყნების შემთხვევაში 2020 
წლისთვის) შეამციროს ნაგავსაყრელებზე განთავსებული ბიოდეგრადირებადი მუნიციპალური 
ნარჩენების რაოდენობა  1995 წელს დაფიქსირებული რაოდენობის 35%-მდე. შესაბამისად, 
ევროპის ქვეყნებში მოსალოდნელია ანაერობული დაშლის დანადგარების, როგორც 
ალტერნატიული ენერგიის წყაროს, რაოდენობის გაზრდა, რაც ხელს შეუწყობს ცირკულარული 
ეკონომიკის პრინციპებზე გადასვლას. 

ქალაქებში მოქმედი კომპოსტირების ცენტრალიზებული ობიექტები ნედლეულად 
ჩვეულებრივ მყარი მუნიციპალური ნარჩენების ორგანულ ფრაქციას იყენებენ. თუმცა, 
წყაროსთან სეპარაციის მასშტაბური სისტემების არსებობის შემთხვევაში ქალაქების მიმდებარე 
სასოფლო დასახლებებიდანაც შესაძლებელია ამ სახის ნარჩენების მნიშვნელოვანი რაოდენობის 
მიღება. მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რომ ორგანული და რეციკლირებადი მშრალი ნარჩენების 
წყაროსთან სეპარაცია ხელს უწყობს ნარჩენების კომპოსტირებასა და რეციკლირებას. 

ნარჩენების მართვის რეგიონული სისტემების წარმატებით ფუნქციონირებისთვის 
აუცილებელია ქალაქებსა და სოფლებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობა. 

სოფლად მიზანშეწონილია დაბალტექნოლოგიური კომპოსტირების ობიექტების შექმნა, 
ხოლო მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიებზე, მუნიციპალური მყარი ნარჩენების ორგანულ 
ფრაქციაში მინარევების დიდი რაოდენობის გამო - კომბინირებული მექანიკური აერობული 
და ანაერობული დამუშავების  ობიექტების აშენება.

ნარჩენების ტრანსპორტირება მათი წარმოქმნის წყაროდან (სოფლები) დამუშავების 
ობიექტებზე (გადამტვირთავი სადგურები, რეციკლირების ცენტრები, კომპოსტირების 
ობიექტები, ელექტროსადგურების ნარჩენები და ნაგავსაყრელები) სოფლად სერიოზულ 
პრობლემას წარმოადგენს. 

ადგილობრივ ხელისუფლებებს ნარჩენების მართვის სექტორისთვის მცირე სახსრები 
აქვთ გათვალისწინებული. ნარჩენების მართვის მომსახურების საჭირო სახსრებით 
უზრუნველსაყოფად ნარჩენების მართვის ასოციაციები აერთიანებენ რამდენიმე 
მუნიციპალიტეტს ან მთელ ქვეყანას/რეგიონს.

სოფლებსა და მცირე ზომის ქალაქებში ნარჩენების მართვის მომსახურების დასანერგად 
დიდი ინვესტიციებია საჭირო. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებში 
ევროკავშირის მიერ ამ მიზნით უზრუნველყოფილი დაფინანსება დიდ როლს ასრულებს. 
ნაგავსაყრელების შესახებ ევროკავშირის დირექტივა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს 
ავალდებულებს, დახურონ სტანდარტებთან შეუსაბამო ყველა მუნიციპალური ნაგავსაყრელი 
და სოფლად არსებული სტიქიური ნაგავსაყრელები. მათ ნაცვლად ეწყობა გადამტვირთავი 
სადგურები, ნარჩენებზე მომუშავე ელექტროსადგურები და რეგიონული სანიტარული 
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ნაგავსაყრელები. ასევე, ხარჯების ოპტიმიზაციის მიზნით, შესაძლებელია მოეწყოს ნარჩენების 
დახარისხების ობიექტები, კომპოსტირების ობიექტები და სამსხვრევები (სამშენებლო და 
ნგრევის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენებისთვის). ნარჩენების მართვის ეს ინტეგრირებული 
სისტემები ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების სქემებს ემყარება (ნარჩენების „კარდაკარ“ 
შეგროვება, შეგროვების პუნქტები და საზოგადოებრივი ადგილები). 

შერეული ნარჩენების შეგროვების პრაქტიკა უნდა ჩანაცვლდეს ისეთი სისტემებით, რომლებიც 
მაქსიმალურად შეამცირებენ ნაგავსაყრელზე ნარჩენების განთავსების მაჩვენებელს. 

არსებობს ორი მეთოდი, რომელიც სოფლად მცხოვრებ თემებს ნარჩენების მდგრადი 
სისტემის ჩამოყალიბებაში დაეხმარება (ნახ. 6). ორივე მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას 
რეგიონულ დონეზე გეოგრაფიული პირობების (ბუნებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური) 
გათვალისწინებით, რომლებიც სხვადასხვა დონეზე (სოფელი, მუნიციპალიტეტი, რეგიონი და 
ქვეყანა) შესაძლოა განსხვავებული იყოს.

გარემოს დაბინძურება ხშირია ნაკლებად დასახლებულ ადგილებში, თუმცა ეს პრობლემა 
ქალაქებშიც სერიოზულად დგას. ჩვეულებრივ, სოფლად წარმოებული ისეთი საქმიანობები, 
რომლებიც გარემოს აბინძურებენ, ნაკლებად კონტროლდება. სუსტი მონიტორინგისა და კანონის 
არასათანადოდ აღსრულების გამო სოფლად მცხოვრები თემები, როგორც განვითარებულ, ასევე 
განვითარებად ქვეყნებში, ასეთი საქმიანობებით ყველაზე მეტად ზარალდებიან.

ნახ. 3: ნარჩენების დაგროვების თავიდან აცილებისა და სოფლის მდგრადობის 
უზრუნველყოფის გზები. წყარო: მიჰაი და გროზავუ, 2019

ინდივიდუალურ დონეზე კომპოსტირება და ბიოგაზის წარმოება ინდივიდუალური ან საერთო 
დანადგარებით წარმოადგენს ხელსაყრელ ალტერნატივას სოფლად მცხოვრები თემებისათვის 
ისეთ ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების წილი 
მუნიციპალურ მყარ ნარჩენებში დიდია და სადაც სოფლის მეურნეობა ქვეყნის ეკონომიკაში 
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წამყვან როლს ასრულებს. თუმცა, აღნიშნული პრაქტიკა სათანადოდ უნდა დაინერგოს 
ადგილობრივ დონეზე ენერგიასა და სასუქებზე მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. 

ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლება და სწავლება 
სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სამოქალაქო 
სექტორის ჩართულობით. ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების სამართავად საჭირო ობიექტების 
მოსაწყობად ადგილობრივ ხელისუფლებას სჭირდება მხარდაჭერა სხვადასხვა ფინანსური 
ინსტრუმენტებით (სუბსიდიები, სესხები, საგადასახადო შეღავათები, ეროვნული და 
საერთაშორისო ფონდები). 

ნარჩენების მართვის ინფრასტრუქტურის რეგიონალიზაციის პრინციპის მიზანია 
გარემოს დაბინძურების შემცირება და ნარჩენების მართვის სტანდარტული მომსახურების 
გავრცელება სოფლად მცხოვრებ თემებსა და მუნიციპალიტეტებზე. თუმცა, ბიუროკრატიულ 
პროცედურებსა და შეფერხებებს ნარჩენების მართვის ობიექტების მშენებლობაში რეგიონულ 
დონეზე სერიოზული პრობლემების შექმნა შეუძლია. 

ქალაქსა და სოფელს შორის დამოკიდებულება გათვალისწინებული უნდა იყოს მდგრადი 
კომუნალური მომსახურების ერთიან პოლიტიკაში, მყარი ნარჩენების მართვის სექტორზე 
განსაკუთრებული აქცენტით.  

დასკვნები

აუცილებელია ყურადღების მიქცევა სოფლად მყარი ნარჩენების მართვის სფეროსათვის, 
სადაც არასწორი პრაქტიკის შეცვლა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის საფრთხეების 
თავიდან აცილება შესაძლებელია ნარჩენების ტრადიციული და ინტეგრირებული მართვის 
არხებით. 

ბევრ ქვეყანაში პრიორიტეტად უნდა განისაზღვროს ნარჩენების შეგროვების მომსახურების 
სასოფლო ტერიტორიებზე გავრცელება. სტანდარტებთან შეუსაბამო ნაგავსაყრელებზე 
სოფლის მეურნეობის და მუნიციპალური ნარჩენების შემცირება და ნარჩენების დაწვის 
პრაქტიკის აღმოფხვრა უნდა მოხდეს გონივრული და ხარჯეფექტიანი ადგილობრივი 
გადაწყვეტილებებით. 

ევროკავშირში ნარჩენების რეციკლირების მაგალითები

ევროპის კონტინენტის მჭიდროდ დასახლებულ და ურბანულ რაიონებში ნარჩენების 
მართვის მრავალი ალტერნატივა არსებობს, რომელთა მიზანია გარემოსა და ადამიანის 
ჯანმრთელობაზე ნარჩენების უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილება. ასეთივე ზომების 
მიღება აუცილებელია სასოფლო-სამეურნეო ან ნახევრად სასოფლო-სამეურნეო რეგიონებშიც. 
ნარჩენების მართვა მორგებული უნდა იყოს კონკრეტული ტერიტორიის საჭიროებებს. 
კერძოდ, რეგულაციებით დადგენილი მიზნების მიღწევა შესაძლებელი უნდა იყოს არსებულ 
ეკონომიკურ და გარემოსდაცვით პირობებში. 

სასოფლო დასახლებებს უჭირთ ევროკავშირის მიერ ნარჩენების მართვის სფეროში 
განსაზღვრული რეგულაციების შესრულება. პირველ რიგში, იმის გამო, რომ სოფლის 
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მოსახლეობის წილი მაღალია, ხოლო ცხოვრების დონე - დაბალი, და მეორე, სოფლად ნარჩენების 
შეგროვების მომსახურება არასაკმარისად არის განვითარებული და მხოლოდ ცალკეულ 
რეგიონებს ფარავს. ასეთ რეგიონებში ნარჩენების ტრადიციულ ნაგავსაყრელებზე განთავსება, 
რაც სერიოზულ დაბინძურებას იწვევს, არ არის მისაღები (აპოსტოლი და მიჰაი, 2012).

სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები 
წარმოადგენენ მყარ ნარჩენებს, რომლებიც შედგება უსარგებლო ნარჩენებისგან (ჯართი, 
ფოთლები, ხორცის ნარჩენები), რეციკლირებადი ნარჩენები (ქაღალდი, პლასტმასის ბოთლები, 
ლითონი, ქსოვილი) და არარეციკლირებადი ნარჩენები (პლასტიკის პარკები, მინა, ლითონი). 
სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ წარმოქმნილ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებში მთავარ 
ნაწილს სამზარეულოს ნარჩენები შეადგენს (ვანგი და სხვ., 2018).

სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მყარი ნარჩენების განთავსების მეთოდები მოიცავს 
რეციკლირებას, ნაგავსაყრელზე განთავსებას, დაწვას ან გარემოში დაყრას დამუშავების 
გარეშე.  

სასოფლო-სამეურნეო რეგიონების უმეტესობაში ნარჩენების შეგროვების პროგრამები 
მხოლოდ მოსახლეობის ნაწილს მოიცავს. შესაბამისად, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, 
ცხოველური ნარჩენების თუ საკვების ნარჩენების დაწვა სოფლად გავრცელებულ პრაქტიკას 
წარმოადგენს (მიჰაი და გროზავუ, 2019).

ნარჩენების მართვის სამსახურები სასოფლო-სამეურნეო რაიონებს თავს არიდებენ 
რამდენიმე ისეთი ფაქტორის გამო, როგორიცაა გეოგრაფიული წინაღობები, მოსახლეობის 
დაბალი სიმჭიდროვე, დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური დონე, დიდი მანძილი ქალაქებიდან, 
სატრანსპორტო ხარჯები, და სხვ. (მიჰაი და გროზავუ, 2019).

ამჟამად, სოფლად არსებული ნარჩენების მართვის სისტემა ხასიათდება ნარჩენების 
შეგროვებისა და განთავსების ტრადიციული წესით, რომელიც რუმინეთის კანონმდებლობის 
მოთხოვნებს მხოლოდ ნაწილობრივ აკმაყოფილებს.

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ყველა ღონეს ხმარობენ სოფლად მცხოვრებ თემებში 
ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსების პრაქტიკის აღმოსაფხვრელად და ნარჩენების მართვის 
სათანადო მომსახურების უზრუნველსაყოფად, თუმცა, არსებობს ქვეყნები (მაგ., ესპანეთი, 
რუმინეთი), სადაც ნარჩენების ტრადიციულ ნაგავსაყრელებზე განთავსება სოფლად მცხოვრები 
მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის მიერ ნარჩენების საბოლოო განთავსების მთავარ მეთოდს 
წარმოადგენს (მიჰაი და გროზავუ, 2019). 

ნარჩენების უკანონოდ განთავსება ხდება ისეთ ქვეყნებშიც, მაგალითად, ესპანეთსა და 
იტალიაში, სადაც ნარჩენების მართვის სისტემა შედარებით უკეთ არის განვითარებული და 
ქვეყნის თითქმის მთლიან მოსახლეობას ფარავს (მიჰაი, 2017). 

რუმინეთში სოფლად ნარჩენების მართვის სექტორი განვითარების ეტაპზეა და მიზნად ისახავს 
რუმინეთისთვის ევროკავშირის მიერ დადგენილი მაჩვენებლების მიღწევას. განუვითარებელი 
ინფრასტრუქტურა და სეპარირებული შეგროვების მხოლოდ რამდენიმე ობიექტი მიუთითებს 
იმაზე, რომ ეს პროცესი ჯერ მხოლოდ პირველ ნაბიჯებს დგამს. 

შნეიდერის (2017) მიერ გერმანიაში ჩატარებული კვლევის თანახმად,  სოფლად ნარჩენების 
წარმოქმნის მაჩვენებელი ერთ სულ მოსახლეზე დღეში 0.65 - 1.37 კგ,-ს, ხოლო ქალაქებში - 1.37 
- 2.2 კგ-ს შეადგენს. გერმანიაში მოქმედებს ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების სისტემა 
(მინა, ქაღალდი, პლასტმასის ბოთლები (PET), სხვა პლასტმასი, ლითონი, ბიოდეგრადირებადი 
ნარჩენები). ქალაქებსა და სოფლებში ნარჩენების შეგროვებას უზრუნველყოფენ მუნიციპალური, 
სათემო ან კერძო ოპერატორები. სოფლად მდებარე სუპერმარკეტებსა და მაღაზიებში მოქმედებს 
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PET ბოთლების ჩამბარებელი პუნქტები, სადაც
მოსახლეობას მიაქვს ქუჩებში შეგროვებული ბოთლები და სანაცვლოდ გარკვეულ თანხას 

იღებს (მაგ., ერთ პლასტმასის ბოთლში ისინი იღებენ დაახლოებით 0.26 ევროს, ხოლო მინის 
ბოთლში - 0.08 ევროს). 2017 წელს დეპონირება-ანაზღაურების სისტემა ალკოჰოლური 
სასმელების ბოთლებზე არ ვრცელდებოდა, თუმცა განიხილებოდა მთავრობის დონეზე. 
2005 წელს გერმანიამ დახურა სტანდარტებთან შეუსაბამო ყველა ნაგავსაყრელი და შეარჩია 
ისეთი სისტემა, რომელშიც ნარჩენების წინასწარი დამუშავება, რეციკლირების ან ხელახალი 
გამოყენების წინ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ხოლო ნაგავსაყრელებზე მხოლოდ სახიფათო 
ნარჩენები თავსდება. 

ავსტრიაში გერმანიის მსგავსი ვითარებაა. ნარჩენების წარმოქმნის მაჩვენებელი ერთ 
სულ მოსახლეზე დღეში 1.58 კგ-ს შეადგენს. ავსტრიაში ასევე ფუნქციონირებს ბოთლების 
შემგროვებელი პუნქტები, სადაც ერთი ჩაბარებული PET ბოთლის სანაცვლოდ ადამიანები 
იღებენ 0.33 ევროს, ხოლო გარკვეული სახეობის მრავალჯერადი გამოყენების ლუდის ბოთლების 
სანაცვლოდ - 0.09 და 0.36 ევროს. 

ჩეხეთის რესპუბლიკაში ნარჩენების წარმოქმნის საშუალო მაჩვენებელი შედარებით დაბალია: 
ერთ სულ მოსახლეზე დღეში 0.8 კგ, რაც მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება ევროკავშირის 
საშუალო მაჩვენებელს, რომელიც 1.3 კგ-ს შეადგენს. ჩეხეთის რესპუბლიკაში არ მოქმედებს 
ალუმინის ქილების ან პლასტმასის ჩაბარების სისტემა, 3 ჩეხური კრონა (დაახლოებით 0.11 აშშ 
დოლარი) გაიცემა მხოლოდ გარკვეული სახის მინის ბოთლის ჩაბარების სანაცვლოდ. აქედან 
გამომდინარე, ამ რეგიონში ამ სახის ნარჩენების „მეორადი“ შეგროვება ფაქტიურად არ ხდება. 
ჩეხეთის რესპუბლიკის ნარჩენების კანონი მუნიციპალიტეტებისა და თემების ადმინისტრაციებს 
ავალდებულებს, გამოყონ ადგილები, სადაც მოხდება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება 
(განსაკუთრებით მინის, ქაღალდის, პლასტმასის, ლითონებისა და ბიოდეგრადირებადი 
ნარჩენების). ნარჩენების მართვა ქალაქებსა და სოფლად ერთნაირად ხორციელდება (შნეიდერი 
და სხვ., 2017).

არსებული ვითარების, სოფლად ნარჩენების რეციკლირების მაჩვენებლებისა და დინამიკის 
კარგად გასაგებად, აუცილებელია ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში მოსახლეობის 
რაოდენობის გათვალისწინებაც. 

მსოფლიო ბანკის მონაცემების თანახმად, 2019 წელს ევროპის მოსახლეობის დაახლოებით 
25% სოფლად ცხოვრობდა (113088432 ადამიანი). სოფლის მოსახლეობის ყველაზე დიდი 
რაოდენობით გამოირჩევა გერმანია (18807964 ადამიანი), მას მოსდევს იტალია (17645430 
ადამიანი), პოლონეთი (15174300 ადამიანი) და საფრანგეთი (12936523 ადამიანი). სოფლად 
მცხოვრები ადამიანების ყველაზე მცირე რაოდენობაა ლუქსემბურგში (54408 ადამიანი) და 
მალტაზე (26751 ადამიანი).

2019 წლის მდგომარეობით რუმინეთში სოფლად 8887751 ადამიანი ცხოვრობს, რაც 
მოსახლეობის დაახლოებით 48%-ს შეადგენს. 
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სოფლად რეციკლირების პროგრამების განხორციელების მაგალითები

სოფლად რეციკლირების პროგრამების განხორციელება საკმაოდ რთულია. სახელმწიფო 
საკანონმდებლო ორგანოებმა ნარჩენების შემცირებისა და რეციკლირების საკანონმდებლო 
ზომები დაამტკიცეს და პასუხისმგებლობა ადგილობრივ ხელისუფლებას დააკისრეს, თუმცა ამ 
ზომების აღსრულება ძალიან ცოტა რეგიონში ხდება.  

რეგიონები, სადაც შესაბამისი ღონისძიებები ხორციელდება, მუშაობენ ქალაქებში მოქმედ 
პარტნიორებთან ერთად ნარჩენების რეციკლირებისა და შემცირების სამიზნე მაჩვენებლების 
15-70%-ით შესასრულებლად. სოფლად ამ ღონისძიებების განხორციელებას ხელს უშლის 
ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა მოსახლეობის სიმცირე, საგადასახადო საფუძველი, მცირე 
ადგილობრივი ბიუჯეტი და თანამშრომლების რაოდენობა, განსახლების გაფანტული ხასიათი 
და ეკონომიკური განვითარების დაბალი დონე.  

ზოგიერთ რეგიონში, სეზონური მოსახლეობის ან ტურისტების გამო, მყარი ნარჩენების 
რაოდენობა ცვალებადია.

ის, რომ სოფლად დამუშავებული მასალების საკმარისი რაოდენობის დაგროვება ვერ 
ხერხდება, ართულებს მათ რეალიზაციას. თუმცა, სოფლის მოსახლეობას აქვს პოტენციალი, 
რომელიც მათ რეციკლირების პროგრამების დანერგვასა და განხორციელებაში დაეხმარება. 
მაგალითად, სოფლის მოსახლეობას აქვს ერთიანობის ძლიერი შეგრძნება, მოხალისეობის 
ისტორია და შეუძლია მყარი ნარჩენების მართვის სფეროში კრეატიული და ხარჯეფექტიანი 
გადაწყვეტილებების მიღება. 

როგორც წესი, სოფლად ნარჩენების წარმომქმნელებს ოჯახები და მცირე ბიზნესები 
წარმოადგენენ. შედეგად, სოფლად წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობა მცირეა და შეიცავს 
უფრო მსუბუქ მასალებს, ვიდრე ქალაქების ნარჩენები, სადაც კომერციული ნარჩენები დიდი 
რაოდენობითაა წარმოდგენილი. 

სოფლად რეციკლირების წარმატებული პროექტის განხორციელებით საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენებიდან შესაძლებელია დაახლოებით 9% ისეთი მასალების აღგენა, როგორიცაა მინა, 
ლითონის ტარა და მუყაო. 

იმ წინაღობების დასაძლევად, რომელთა წინაშეც ადგილობრივი ხელისუფლება დგას, 
საჭიროა რეგიონული მიდგომის განხილვა, რომლის განხორციელებითაც მოსალოდნელია 
შემდეგი დადებითი შედეგების მიღება:

• რეციკლირებადი მასალების გაზრდილი რაოდენობა, რაც გაზრდის მათი რეალიზაციის 
შესაძლებლობებს,

• ერთობლივი მარკეტინგი, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის შემოსავლებს,  
• ნარჩენების განთავსების შესაძლებლობების შენარჩუნება და რეგისტრაციის გადასახადის 

თავიდან აცილება,
• რეგიონის ეკონომიკური ზრდის წახალისება ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების 

სფეროში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის გზით,
• აღჭურვილობის, პერსონალის, დამუშავების, ტრანსპორტირების, მარკეტინგის და 

საწყისი და საოპერაციო ინვესტიციების ხარჯების გაზიარება.
უნდა აღინიშნოს, რომ ხშირ შემთხვევაში რეციკლირება, ბევრი სარგებლის მიუხედავად, 

ფულის შოვნის ინსტრუმენტს არ წარმოადგენს. ვინაიდან ბაზრები არამდგრადია, 
რეციკლირების რეგიონული პროგრამა მხოლოდ რეალიზაციით მიღებულ შემოსავლებს არ 
უნდა დაეყრდნოს. ნაცვლად ამისა, რეციკლირების ხარჯები მუნიციპალური მყარი ნარჩენების 
მართვის სტრატეგიის ნაწილს უნდა წარმოადგენდეს. მაგალითად, რეციკლირების პროგრამა 
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უნდა განვიხილოთ, როგორც ნარჩენების განთავსების ხარჯების შემცირების ერთ-ერთი 
მთავარი გზა. 

მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამებს განსხვავებული მასშტაბის ეკონომია ახასიათებთ, 
პროგრამის წარმატებისთვის აუცილებელია მასში მონაწილე ხელისუფლების ორგანოების 
მიერ ხარჯების გაზიარება.   

სოფლად რეციკლირების რეგიონული პროგრამის განსახორციელებლად საჭიროა შემდეგი 
ზოგადი ეტაპების გათვალისწინება.

რასაკვირველია, სხვადასხვა რეგიონში განსხვავებული ძალისხმევა იქნება საჭირო და 
რეციკლირების წარმატებული სტრატეგიის დაგეგმვასა და განხორციელებას შესაძლოა წლები 
დასჭირდეს.

• პოტენციური რეციკლირებადი მასალების იდენტიფიცირება 
ნარჩენების ნაკადის შეფასება მასში არსებული რეციკლირებადი მასალების სახეობისა და 

რაოდენობის დასადგენად.

• რეციკლირების რეგიონული საკონსულტაციო კომიტეტის (RAC) ჩამოყალიბება 
რეციკლირების რეგიონული საკონსულტაციო კომიტეტის (RAC) ჩამოყალიბება, რომლის 

შემადგენლობაში შევლენ რეციკლირების გამოცდილების მქონე კერძო და საჯარო სექტორის, 
არამომგებიანი ორგანიზაციებისა და საზოგადოების წარმომადგენლები. პროგრამის დაგეგმვისა 
და განხორციელების პროცესში რეგულარული შეხვედრების ჩატარება კერძო და საჯარო 
სექტორების საჭიროებებისა და პრობლემების განხილვის მიზნით. კომიტეტი მოამზადებს 
ინფორმაციას ბაზრების, მასალების სპეციფიკაციების, სატრანსპორტო და დამუშავების 
ხარჯების შესახებ. კომიტეტს ასევე შეუძლია შეიმუშაოს რეგიონული პოლიტიკა და მიზნები. 

• რეგიონული ბაზრების იდენტიფიცირება 
ადგილობრივ დონეზე არსებული ბაზრების იდენტიფიცირება და მოთხოვნის შეფასება. 

ამ გზით შესაძლებელი იქნება იმ მასალების დადგენა, რომლებიც რეციკლირებას უნდა 
დაექვემდებაროს.

• ექსპორტის შესაძლებლობების შესწავლა  

• იმ სამრეწველო ობიექტების იდენტიფიცირება, რომლებიც რეციკლირებად მასალებს 
იღებენ 

• რეციკლირების მიზნობრივი მაჩვენებლები 
ნარჩენების შემცირების რეგიონული მიზნობრივი მაჩვენებლები, ნარჩენების ნაკადში 

არსებული რეციკლირებადი ნარჩენების რაოდენობა და ბაზრების არსებობა ზემოქმედებას 
ახდენენ იმაზე, თუ რომელი მასალები დაექვემდებარება რეციკლირებას. 

• ერთობლივი მარკეტინგის შესაძლებლობის განხილვა 
ხშირ შემთხვევაში სასოფლო მუნიციპალიტეტების ხელისუფლების ადგილობრივ 

ორგანოებს, მასალების მცირე რაოდენობის გამო, ოპტიმალური საბაზრო პირობების მიღება არ 
შეუძლიათ. 
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ერთობლივი მარკეტინგი სასოფლო-სამეურნეო რეგიონებს პოტენციურ ბაზრებზე მეტი 
რაოდენობის მასალების განთავსების შესაძლებლობას მისცემს. ეს სტრატეგია მათ უფრო 
მაღალი საბაზრო ფასის დადგენაში, ტრანსპორტირების ხარჯების ოპტიმიზაციასა და მასალების 
დივერსიფიცირებაში დაეხმარება. მაგალითად, ზოგიერთმა მომხმარებელმა შესაძლოა თავად 
უზრუნველყოს მისთვის საჭირო რაოდენობის მასალების რეგიონიდან ტრანსპორტირება. 

• ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების მეთოდების შესწავლა   
არსებობს რეციკლირებადი მასალების შეგროვებისა და დამუშავების მრავალი მეთოდი. 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები გროვდება ინდივიდუალური ან საერთო კონტეინერებით და 
შეგროვების ფიქსირებული ან მობილური პუნქტების საშუალებით. კომერციული ნარჩენების 
შეგროვება ხდება დიდი რაოდენობის ნარჩენების ერთად გატანით, გადამტვირთავი სადგურების 
საშუალებით ან კერძო ხელშეკრულებების საფუძველზე. 

საჭიროა ყველა მეთოდის გაანალიზება და გადაწყვეტილების მიღება რეგიონის სიდიდის, 
მასალების რაოდენობისა და სახეობის და ბაზრის ხელმისაწვდომობის საფუძველზე. ხშირ 
შემთხვევაში, რეგიონებში რეციკლირებადი ნარჩენების შეგროვება მოითხოვს ადგილობრივი და 
რეგიონული მიდგომების ჰიბრიდული ვარიანტის გამოყენებას საჯარო და კერძო სექტორების 
ჩართულობით. 

• საზოგადოების ჩართულობა 
რეგიონულ დონეზე რეციკლირების წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს საზოგადოების 

მონაწილეობა და ჩართულობა. საქმიანობების კოორდინირებისა და ინფორმაციის გავრცელების 
უზრუნველყოფა ყველაზე კარგად განათლებისა და საზოგადოების მონაწილეობის რეგიონულ 
კომიტეტს შეუძლია.  

• შეფასება, შეფასება და შეფასება
მონიტორინგის სისტემის შემუშავება, რომელიც განახორციელებს თითოეული 

ტერიტორიული ერთეულის მიერ რეციკლირების პროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლების 
მიღწევის მონიტორინგს. სისტემამ ასევე უნდა უზრუნველყოს შეგროვებული და დამუშავებული 
რეციკლირებადი მასალების რაოდენობების მონიტორინგი. 

მონიტორინგი და შეფასება ხელს უწყობს ხარვეზებისა და საჭირო ცვლილებების გამოვლენას, 
ასევე პროგრამის მომავალ განვითარებასთან დაკავშირებული ისეთი გადაწყვეტილებების 
მიღებას, როგორიცაა სამიზნე რეციკლირებადი მასალის სახეობის შეცვლა, ახალი მასალების 
დამატება ან რეციკლირების ნებაყოფლობითი პროგრამიდან სავალდებულო პროგრამაზე 
გადასვლა. 

სოფლად რეციკლირებადი მასალების გამოყენების მრავალი უნიკალური ალტერნატივა 
არსებობს. მაგალითად, ძველი გაზეთები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ცხოველების სადგომების 
საგებად. როგორც პილოტური პროექტების შედეგები აჩვენებს, ძველი გაზეთებით ჩალის 
ჩანაცვლება ეკონომიკური თვალსაზრისით გამართლებულია, მით უმეტეს, რომ ქაღალდი 
ცხოველების მიერ წარმოქმნილ ნარჩენებს უკეთ იწოვს.  ქაღალდის ნარჩენები ასევე შეიძლება 
გამოყენებულ იქნეს სახლების თბოსაიზოლაციო მასალად.

მინის ნარჩენების გამოყენება შესაძლებელია გზის საფარში (მინისა და ასფალტის ნარევი), 
ნაგავსაყრელების საფარში, მინის ბოჭკოს დასამზადებლად, მინაბეტონში (მინისა და ბეტონის 
ნარევი), მყარი ზედაპირების დასამუშავებლად, შემავსებლად, ეროზიის საწინააღმდეგო 
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ღონისძიებებში, ფილტრებში და ქვიშის დანამატად ან შემცვლელად. 
შერეული პლასტმასის ნარჩენები შეიძლება დაქუცმაცდეს და სხვა მყარ მასალასთან ერთად 

გამოყენებულ იქნეს ავტომანქანების სადგომების მოსაწყობად. დაქუცმაცებული პლასტმასი, 
ჯანმრთელობის დაცვის ადგილობრივი სამსახურის მიერ გაცემული ნებართვით, ასევე 
შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების სადრენაჟე სისტემების 
ფილტრებში.

სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ჩართვა ნარჩენების მართვაში

სოფლის მყარი ნარჩენები უნდა გახდეს მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის 
ნაწილი, ვინაიდან სოფლად, ცხოვრების წესის ცვლილებისა და შემოსავლების ზრდის შედეგად, 
იზრდება ნარჩენების როგორც რაოდენობა, ასევე ხარისხი. მყარი ნარჩენების მართვა მოითხოვს 
სისტემურ მიდგომას, რომელიც საკუთარ თავში აერთიანებს გარემოს დაცვას, საზოგადოების 
მიმღებლობასა და ხელმისაწვდომობას. 

საზოგადოების მიმღებლობა არის ახალი ტექნიკური საშუალებებისა და სისტემების 
დანერგვის მიმართ კეთილგანწყობა და მხარდაჭერა. საზოგადოების მიმღებლობა ნარჩენების 
მართვის სექტორში ნარჩენების მართვაში საზოგადოების ჩართულობის მაჩვენებლით ფასდება. 
საზოგადოების მონაწილეობა უზრუნველყოფს ნარჩენების მართვის მდგრადობას და აახლოებს 
ხელისუფლებასა და მოქალაქეებს გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარების პროცესში.   

მყარი ნარჩენების მართვაში საზოგადოების მონაწილეობა შეიძლება წახალისებულ იქნეს 
ისეთი კონცეფციებით, როგორიცაა „ნარჩენი, როგორც რესურსი“ და „ნარჩენი, როგორც 
შემოსავლის წყარო“, რომელთა მიზანია წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის შემცირება, 
ადგილობრივ წარმოებაში ნარჩენების ცალკეული სახეობების ნედლეულად გამოყენება, რაც 
ხელს შეუწყობს მყარი ნარჩენების მართვაში ჩართული ადამიანების შემოსავლების ზრდას და 
სხვა სარგებლის მიღებას.  

მყარი ნარჩენების მართვაში ოჯახების ჩართულობა შეიძლება განხორციელდეს მათ 
მიერ ნარჩენების სეპარირებისა და რეციკლირების ფორმით. ნარჩენების მართვა, რომელიც 
ნარჩენების სეპარირებასა და რეციკლირებას ითვალისწინებს, წარმატებული იქნება მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს საზოგადოებრივი, მათ შორის ადგილობრივი მოსახლეობის, 
მხარდაჭერა. 

ადგილობრივი მოსახლეობა მნიშვნელოვანი დაინტერესებული მხარეა როგორც 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, ასევე ნარჩენების მართვის განხორციელებაში, 
ვინაიდან ადგილობრივი მოსახლეობა ნარჩენების მართვის მომსახურების როგორც სუბიექტს, 
ასევე ობიექტს წარმოადგენს. საზოგადოების მონაწილეობის სტრუქტურასა და ფორმას 
მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს თემის ქცევითი მოდელები და დამოკიდებულება, რომლებიც 
განპირობებულია ადგილობრივი კულტურული და სოციალური გარემოთი. ნარჩენების 
მართვის გამოწვევას საზოგადოების მონაწილეობისა და ჩართულობის დონის ამაღლება 
წარმოადგენს.  

კვლევების თანახმად, საზოგადოების სურვილზე, ჩაერთოს ნარჩენების მართვაში, 
ზემოქმედებას ახდენს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა დემოგრაფიული მაჩვენებლები: ასაკი, 
სქესი და ოჯახის ტიპი, განათლების დონე, საქმიანობა და შემოსავალი. კვლევების შედეგები 
ხშირ შემთხვევაში სამიზნე ჯგუფზეა დამოკიდებული. ვინაიდან აღნიშნული ფაქტორები და 
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ნახ.4. მუნიციპალური ნარჩენების დამუშავების მეთოდები ევროკავშირში 
1995 – 2015 წლებში

ნახ. 5. სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა ევროკავშირის 
წევრ სახელმწიფოებში 2019 წელს 

(წყარო: მსოფლიო ბანკი (https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL)
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მათი მნიშვნელობა დამოკიდებულია ადგილობრივ პირობებზე, მათი დადგენა ხელს შეუწყობს 
ნარჩენების მართვაში საზოგადოების მონაწილეობის დონის ამაღლებას. თუმცა, წარმატებული 
სქემის სხვა ადგილებში წარმატებით განხორციელება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. 
საზოგადოების მიმღებლობა შესაძლოა მიმღებლობის სურვილითაც გამოიხატოს. 

არსებობს სათემო ინიციატივები, რომლებიც ახორციელებენ ნარჩენების, კერძოდ, პლასტმასის, 
ქაღალდის, ლითონის, მინისა და ორგანული ნარჩენების სეპარირებას ნაგავსაყრელზე ნარჩენების 
რაოდენობის შემცირებისა და ნარჩენების რეალიზაციით შემოსავლის მიღების მიზნით. თუმცა, 
მოსახლეობის ჩართულობის დონე ნარჩენების სეპარირებაში ძალიან დაბალია.  

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საუკეთესო პრაქტიკის 
მაგალითები

სოფლად ნარჩენების ინოვაციური მართვა რესურსების ეფექტიანობის ერთ-ერთ 
მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს. თუმცა, ევროპის ბევრ რეგიონში, განსაკუთრებით 
ქალაქებიდან „შორს მდებარე“ ან „იზოლირებულ“ ადგილებში, მუნიციპალური ნარჩენების 
მართვის ოპტიმიზაცია პრობლემას წარმოადგენს. 

მთავარ გამოწვევას ამ  რეგიონებში ნარჩენების შემცირების, რეციკლირებისა და ხელახალი 
გამოყენების მიზნით ნარჩენების მართვის იერარქიის შესრულება წარმოადგენს. 

ნარჩენების მართვა ესპანეთის იზოლირებულ სასოფლო დასახლებებში

ესპანეთის მოსახლეობის 23% სოფლად ცხოვრობს. ზოგიერთი რეგიონის მდებარეობა, 
კერძოდ,  გადამტვირთავ/დამუშავების/დახარისხების ობიექტებამდე დიდი მანძილი ან 
წლის გარკვეულ დროს გზების არარსებობა, მათ იზოლაციას იწვევს. აღნიშნული ფაქტორები 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს.

იდალგოს (2016) მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, ერთ სულ მოსახლეზე წარმოქმნილი 
ნარჩენების რაოდენობით სასოფლო რეგიონები ქალაქებისგან დიდად არ განსხვავდებიან. 
სოფლად ნარჩენების ძირითად ფრაქციას ორგანული ნარჩენები წარმოადგენს. 

სოფლად ნარჩენების შეგროვებას ასოციაციები, კონსორციუმები, რეგიონული ან საოლქო 
საბჭოები უზრუნველყოფენ.

ასეთ რეგიონებში რეციკლირების ობიექტების არარსებობა და დამუშავების ობიექტებამდე 
არსებული დიდი მანძილი განაპირობებს ნარჩენების დიდი რაოდენობის დამუშავების გარეშე 
განთავსებას. სიტუაციას კიდევ უფრო ამძიმებს ის ფაქტი, რომ ხშირ შემთხვევაში გადასახადი 
მუნიციპალური ნარჩენების განთავსებაზე არ არსებობს.

ქალაქებიდან შორს მდებარე სასოფლო ტერიტორიებზე ნარჩენების მართვის 
გასაუმჯობესებლად მიზანშეწონილია ორგანული ნარჩენების კომპოსტირების დანერგვა  
ინდივიდუალური ან საერთო კომპოსტირების ობიექტების საშუალებით. ესპანეთის 
გამოცდილება აჩვენებს, რომ ამ მეთოდებით შესაძლებელია წარმოქმნილი ორგანული ფრაქციის 
დიდი ნაწილის კომპოსტირება. შედეგად, მცირდება ნარჩენების მართვის ხარჯები, ვინაიდან 
წარმოქმნილი ნარჩენების დიდი ნაწილი შეგროვების სისტემებში აღარ ხვდება. 
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ესპანეთის იზოლირებულ სასოფლო დასახლებებში ნარჩენების 
მართვის კარგი პრაქტიკის მაგალითები

მალიორკაზე მდებარე პატარა ქალაქ პუჩპუნიენტში ნარჩენების კარდაკარ შეგროვება 2004 
წლიდან ხორციელდება.

ქალაქში ორგანული ფრაქცია ცალკე გროვდება. ორგანული ფრაქციის შესაგროვებლად 
აუცილებელია კომპოსტირებადი ტომრების გამოყენება, რომელსაც ადგილობრივი საბჭო 
საცალო მოვაჭრეების საშუალებით მოსახლეობას უფასოდ ურიგებს. მაღაზიები აღრიცხავენ 
გაცემულ ტომრებს და პერიოდულად აწვდიან ინფორმაციას ადგილობრივ საბჭოს. 

ქაღალდის/მუყაოს და მინის შეგროვება ხდება დაახლოებით 100 ლ მოცულობის მქონე 
კონტეინერების საშუალებით, რომლებიც კონკრეტულ ადგილებში კვირაში ერთ დღეს 
თავსდება. ეს ადგილებია ძირითადად მჭიდროდ დასახლებული ქუჩები (დაახლოებით 50 
ადგილი 1500 მოსახლეობის მქონე ქალაქში).

ქალაქში ნარჩენების კარდაკარ შეგროვების სისტემის დანერგვის შედეგად მიღწეულ იქნა:
- ორგანული ფრაქციის შეგროვება მცირე რაოდენობის მინარევებით (საშუალოდ 3.5%), 
- დარჩენილი შეგროვებული ფრაქციების 70%-ზე მეტით შემცირება,
- მსუბუქი შეფუთვის ნარჩენების შეგროვების მაჩვენებლების 300%-ზე მეტით გაზრდა,
- ქაღალდის/მუყაოს ნარჩენების შეგროვების მაჩვენებლების 166%-ით გაზრდა,
- მინის ნარჩენების შეგროვების მაჩვენებლების 115%-ზე მეტით გაზრდა,
- დასუფთავების გადასახადის 20%-ით შემცირება.
რიუდეკანიესის მოსახლეობა არის კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეუძლიათ ადამიანებს 

საკუთარი წვლილის შეტანა მუნიციპალური ნარჩენების მართვაში. 2000 წლიდან ადგილობრივი 
მოსახლეობა საკუთარ ნარჩენებს მცირე ზომის ინდივიდუალურ კონტეინერებში აგროვებს. 
გარდა ამისა, ისინი იღებენ შეტყობინებას იმ შემთხვევაში, თუ ნარჩენები სათანადოდ არ არის 
შეგროვებული. 

საყოფაცხოვრებო დონეზე ნარჩენები დაყოფილია 3 ჯგუფად: კომპოსტირებადი ორგანული 
ნარჩენები; შესაფუთი ქაღალდი და არაკომპოსტირებადი ნარჩენები. კომპოსტირებადი ორგანული 
ნარჩენები ჩვეულებრივ კვირაში სამჯერ-ოთხჯერ გროვდება, ხოლო არაკომპოსტირებადი 
ორგანული ნარჩენები - კვირაში ერთხელ ან ორჯერ.

აღნიშნული სისტემის განხორციელების შედეგად, ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება ამ 
ინიციატივის განხორციელებამდე არსებულ მდგომარეობასთან შედარებით 10%-დან 80%-მდე 
გაიზარდა.

კარდაკარ შეგროვების სისტემა არგენტონაში 2004 წელს დაინერგა, რამაც მნიშვნელოვნად 
გაზარდა რეციკლირების მაჩვენებელი. 

2009 წელს ოჯახებისა და ბიზნესებისთვის შემოღებულ იქნა გადასახადი ნარჩენების 
რაოდენობის მიხედვით. ეს მოდელი ემყარება პრინციპს „ვინც რეციკლირებას ახორციელებს, 
ის ნაკლებს იხდის“. ამ მოდელს, რომელიც ტომრის ღირებულებას ეფუძნებოდა, „ჰაერის 
გადასახადი“ ეწოდა. ამ სისტემაში სავალდებულოა დადგენილი მოცულობის მქონე 
სტანდარტული ტომრების გამოყენება. 

ნარჩენების რაოდენობა 10%-ით შემცირდა, რაც ძირითადად განპირობებულია ცხოვრების 
წესის ცვლილებით.
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ნარჩენების მართვა ჩეხეთის რესპუბლიკის სასოფლო რაიონებში

სოფლად ნარჩენების მართვის კარგი მაგალითი შეგვიძლია ჩეხეთის რესპუბლიკიდანაც 
მოვიყვანოთ.

ჩეხეთის რესპუბლიკაში ნარჩენების წარმოქმნის საშუალო მაჩვენებელი 0.8 კგ დღეში 
ერთ სულ მოსახლეზე, რაც საშუალო ევროპულ მაჩვენებელზე (1.3 კგ დღეში ერთ სულ 
მოსახლეზე) ნაკლებია. ჩეხეთის რესპუბლიკის ნარჩენების კანონი მუნიციპალიტეტებისა და 
თემების ადმინისტრაციებს ავალდებულებს, გამოყონ ადგილები, სადაც მოხდება ნარჩენების 
სეპარირებული შეგროვება (განსაკუთრებით მინის, ქაღალდის, პლასტმასის, ლითონებისა 
და ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების). სასოფლო ტერიტორიების მართვა ცენტრალური 
მუნიციპალიტეტების მიერ ხორციელდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნარჩენების მართვის 
კანონმდებლობის მოთხოვნები ქალაქებისა და სოფლებისათვის ერთი და იგივეა  (შნეიდერი 
და სხვ., 2017).

2015-2025 წლების ნარჩენების მართვის ეროვნული გეგმა და ნარჩენების მართვის რეგიონული 
გეგმები განსაზღვრავენ რეციკლირების მაჩვენებლების გაზრდისკენ მიმართულ ღონისძიებებს. 
ესენია:

− ტრადიციულ ნაგავსაყრელებზე ნარჩენების განთავსების გადასახადის ეტაპობრივად 
გაზრდა. სეპარირებული შეგროვებისა და ალტერნატიული ინფრასტრუქტურის 
წასახალისებლად მიღებული შემოსავლების გამოყენება.

− ნარჩენების დასამუშავებლად ზედმეტი ინფრასტრუქტურის, მაგ., მექანიკურ-
ბიოლოგიური დამუშავების ობიექტების ან ინსინერატორების მშენებლობის თავიდან 
აცილება.

− ნარჩენების, მათ შორის, ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების, სეპარირებული შეგროვების 
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და გაფართოება.

− ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მინიმალური სტანდარტების დადგენა 
(მაგ., შეგროვების მაჩვენებლები, შეგროვების მეთოდები, კონტეინერების სახეები, და სხვ.) 
რეციკლირებადი ნარჩენების შეგროვების მაჩვენებლების გაზრდის მიზნით.

− ქვეყნის მასშტაბით გამოყენებული მცენარეული ზეთებისა და ცხიმების სავალდებულო 
სეპარირებული შეგროვების დანერგვა.

− ახალი ეკონომიკური ინსტრუმენტის დანერგვა ნარჩენების რაოდენობის მიხედვით. 
ეს ინსტრუმენტი მოქმედებს ევროპის მრავალ ქვეყანაში ნარჩენების რეციკლირების 
წასახალისებლად იმ შემთხვევებში, სადაც ეს ტექნიკურო, ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი 
თვალსაზრისით მიზანშეწონილია. მისი მიზანია ნაგავსაყრელებზე ნარჩენების რაოდენობის 
შემცირება და ნარჩენების რეციკლირების/აღდგენის მაჩვენებლების გაზრდა. 

− მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების სისტემების მუშაობის გაუმჯობესება, 
მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებასთან დაკავშირებით ევროკავშირის დირექტივა 
2018/851/EU-ის მუხლი 8ა-ში განსაზღვრული ზოგადი მინიმალური მოთხოვნების შესაბამისად 
(გარემოსდაცვითი ვალდებულებების შესრულების მიმოხილვა, 2019 - ჩეხეთის რესპუბლიკის 
ანგარიში). 

ჩეხეთის რესპუბლიკაში ნარჩენების რეციკლირება და აღდგენა ნარჩენების დამუშავების 
ფართოდ გავრცელებული მეთოდია.

მუნიციპალური ნარჩენების დაახლოებით 14% რეციკლირებას ექვემდებარება, ხოლო 
დაახლოებით 15% იწვება ენერგიის აღდგენით სამ არსებულ ინსინერატორში. ეს არის ნარჩენების 
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მართვის ინფრასტრუქტურაში განხორცილებული გონივრული ინვესტიციების შედეგი.  
მიუხედავად ამისა, მუნიციპალური ნარჩენების დამუშავების მთავარ მეთოდად ნარჩენების 

ისევ ნაგავსაყრელებზე განთავსება წარმოადგენს. ნაგავსაყრელზე ნარჩენების განთავსების 
მაჩვენებელი დაახლოებით 68%-ს შეადგენს. 

რეციკლირების მაღალი პოტენციალი აქვს ბიოდეგრადირებად ნარჩენებს (ამჟამად 
მუნიციპალური ნარჩენების კომპოსტირების მაჩვენებელი დაახლოებით 12%-ია). 



27

ლიტერატურა

1. ფ. მიჰაი, ა. გროზავუ, 2019, ნარჩენების შეგროვების ეფექტიანობის როლი სუფთა გარემოს 
უზრუნველყოფაში, მდგრადობა, ტომი 11, N23, გვ. 1-22, 10.3390/su11236855

2. ფ. მიჰაი, 2017, ნარჩენების შეგროვება სოფლად: გამოწვევები ევროკავშირის რეგულაციების 
პირობებში. ნეამტის ოლქის მაგალითი, რუმინეთი, https://doi.org/10.1007/s10163-017-0637-x

3. პ. შნეიდერი, ლ.ჰ. ანჰი, ჯ. სემბერა. რ. სილვა, 2017, თავი 3: არაფორმალური სექტორის 
როლი სოფლის გარემოში; მყარი ნარჩენების მართვა სოფლად, რედაქტორი ფ. მიჰაი, გვ. 27-52, 
ISBN 978-953-51-3486-2

4. ლ. აპოსტოლი, ფ. მიჰაი., 2012, ნარჩენების მართვა სოფლად: პრობლემები და გამოწვევები 
რუმინეთში, გარემო და მდგრადი განვითარება, ტომი. 6, N 2, გვ. 105-114.

5. ფ. ვანგი, ზ. ჩენგი, ა. რეიზნერი, ი. ლიუ, 2018, სოფლად საყოფაცხოვრებო მყარი 
ნარჩენების მართვის შესაბამისობა განვითარებად ქვეყნებში, სუფთ წარმოების ჟურნალი, ტომი 
202, გვ. 293-298, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.135

6. დ. იდალგო, ფ. კორონა, ი.მ. მარტინ-მაროკინი, 2016, მუნიციპალური ნარჩენების მართვა 
ქალაქებიდან შორს მდებარე რაიონებში: ესპანეთის კუნძულები და სოფლად მცხოვრები თემები, 
მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია მყარი ნარჩენების მდგრად მართვაზე, კვიპროსი, 2016

7. მუნიციპალური ნარჩენების მართვა – შვედეთი 2016 წლის ოქტომბერი
8. მუნიციპალური ნარჩენების მართვა მალტაზე – 2013 წლის თებერვალი
9. რუთ დებრინკატ ტაბონე, მალტის გარემოს დაცვის, მდგრადი განვითარებისა და 

კლიმატის ცვლილების სამინისტროს გარემოსა და კლიმატის ცვლილების ოფისის დირექტორი, 
ნარჩენების მართვის პერსპექტივები მალტაზე, 2018 წლის სექტემბერი

10. https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/CZ_Roadmap_FINAL.pdf
11. გარემოსდაცვითი ვალდებულებების შესრულების მიმოხილვა, 2019 - ჩეხეთის 

რესპუბლიკის ანგარიში
12. https://ec.europa.eu/eurostat
13. მსოფლიო ბანკი (https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL)



28


	kda broshura
	broshura shiga gverdebi (2)

