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წინასიტყვაობა 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად, 

საქართველომ აიღო ვალდებულება, გაატაროს რეფორმები და უზრუნველყოს 

კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის მთელ რიგ დირექტივებთან. მათ შორის, 

გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების მიმართულებით.  
 

ნაკისრი ვალდებულებების თანახმად, ქვეყანაში უნდა ჩამოყალიბდეს მდგრადი 

განვითარების პრინციპებზე და მიზნებზე დამყარებული ნარჩენების მართვის სისტემა, 

რომელიც შესაბამისობაში იქნება ევროკავშირის მოთხოვნებთან. დეკლარირებულია, რომ 

საქართველო ისწრაფვის გახდეს ნარჩენების პრევენციაზე და რეციკლირებაზე 

ორიენტირებული ქვეყანა. 
 

ნარჩენების მართვის ეროვნულ  სტრატეგიაში ყურადღება გამახვილებულია 

საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების საჭიროებებზე.  ნარჩენების 

მართვის ეფექტიანობის ზრდისთვის საჭიროა ნარჩენების მართვის შესახებ განათლებისა 

და ინფორმირების შესახებ ერთიანი სისტემის შექმნა, რომლის რეალიზებაში ჩართული 

იქნება ყველა დაინტერესებული  პირი, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები.   
 

დღევანდელი მდგომარეობით ნარჩენების მართვის არსებული სისტემის  

არასრულყოფილება და მოსახლეობის ნაკლები ინფორმირებულობა იწვევს სტიქიური 

ნაგავსაყრელების წარმოქმნას, რაც ნეგატიურ გავლენას ახდენს გარემოს მდგომარეობაზე 

და   ეკონომიკის, მათ შორის   ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებაზე. 
 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და საკანონმდებლო აქტების ხელმისაწვდომობის 

გაზრდის მიზნით, პროექტის - „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“ ფარგლებში  

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები - საქართველოს მიერ მომზადდა 

ელექტრონული პუბლიკაცია, რომელიც ქვეყნდება რამდენიმე ნაწილად. პუბლიკაციაში  

თავმოყრილია  საქართველოში მოქმედი საკანონმდებლო აქტები ნარჩენების მართვის 

შესახებ.  
პროექტი - „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“  ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაციების 

(„საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები - საქართველო“, „დავიცვათ 

საქართველოს სისუფთავე“ - KGT, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“) მიერ,  

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, სსიპ 

“გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრთან“ და მყარი ნარჩენების მართვის 

კომპანიასთან თანამშრომლობით, შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით. 
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Foreword 
 

In compliance with the Association Agreement between Georgia and the European Union, Georgia 

has undertaken obligation to carry out reforms and ensure the harmonization of legislation with a 

number of EU directives,  including in the field of environment and sustainable development. 
 

According to the commitments, the country should establish a waste management system based on 

the principles and goals of sustainable development, which will be in line with EU requirements. It 

is declared, that Georgia aspires to become a country oriented on waste prevention and recycling. 
 

The national waste management strategy is focused on the need for raising public environmental 

awareness. Increasing the efficacy of waste management requires the creation of a unified system of 

education and information on waste management, in the implementation of which all stakeholders, 

governmental and non-governmental organizations will participate. 
 

In the current situation, the imperfection of the existing waste management system and insufficient 

awareness of the population lead to the emergence of natural landfills, which negatively affects the 

state of the environment, as well as the development of the economy, including the tourism 

industry. 
 

In order to raise public awareness and enhance access to legislation, within the framework of the 

project "Keep Georgia Tidy”, the Greens Movement of Georgia / Friends of the Earth - Georgia has 

prepared an electronic edition, which is published in several parts. The publication contains the 

current legislation on waste management in Georgia. 
 

The project “Keep Georgia Tidy” is implemented by NGO  consortium "Keep Georgia Tidy” (KGT),  

The Greens Movement of Georgia/Friends of the Earth Georgia,  Georgian Society of  Nature 

Explorers “Orchis  jointly with local and Swedish partner organizations  and  in collaboration with 

the Ministry of Environmental Protection and Agriculture, LEPL “Environmental Information and 

Education Centre”, Solid Waste Management Company with financial support of the Government 

of Sweden. 
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საქართველოს მთავრობის დადგენილება №35 

2014 წლის 3 იანვარი, ქ. თბილისი  

ტექნიკური რეგლამენტის „სურსათში/ცხოველთა საკვებში და გარემოს ობიექტებში 

პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენების კონტროლისათვის ნიმუშების აღების 

წესების“ დამტკიცების თაობაზე 

 

მუხლი 1 

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი  მიმოქცევის კოდექსის 58-ე მუხლის მე-2 

ნაწილის,  103-ე მუხლის პირველი, მე-5 ნაწილების, 104-ე მუხლის მეორე ნაწილისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის საფუძველზე, 

დამტკიცდეს ტექნიკური რეგლამენტი - „სურსათში/ცხოველთა საკვებში და გარემოს 

ობიექტებში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენების კონტროლისათვის 

ნიმუშების აღების წესები (დანართი №1)“ №2-7 დანართებთან ერთად. 

 

მუხლი 2 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის 

საფუძველზე,  ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სურსათში/ცხოველთა საკვებში და 

გარემოს ობიექტებში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენების კონტროლისათვის 

ნიმუშების აღების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

მინისტრის 2007 წლის 16 აგვისტოს №2-125 ბრძანება. 

 

მუხლი 3 

დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის პირველი იანვრიდან. 

 

პრემიერ-მინისტრი  ირაკლი ღარიბაშვილი 
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                                                                                            დანართი №1 

ტექნიკური რეგლამენტი 

„სურსათში/ცხოველთა საკვებში და გარემოს ობიექტებში პესტიციდებისა და 

აგროქიმიკატების ნარჩენების კონტროლისათვის ნიმუშების აღების წესები“ 

თავი I. ძირითადი დებულებანი 

 

 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

1. წინამდებარე წესები ეხება სურსათში/ცხოველთა საკვებში და გარემოს ობიექტებში 

(წყალი, ნიადაგი, ჰაერი) პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენი რაოდენობის 

კონტროლის მიზნით ნიმუშების აღებას ლაბორატორიული გამოცდისათვის. 

2. წესები გათვალისწინებულია იმ პირთათვის, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია 

პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენი რაოდენობის კონტროლისათვის 

სურსათში/ცხოველთა საკვებსა და გარემოს ობიექტებიდან ნიმუშების აღებასთან. 

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები 

1. გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა: 

ა) სინჯების აღების არეალი – სასოფლო-სამეურნეო სავარგულის ფართობი, რომელიც 

განთავსებულია ერთ მოცემულ ტერიტორიაზე ან ერთ კონკრეტულ ფერმერულ 

მეურნეობაში; 

ბ) სინჯების აღების ფართობი – ერთი კულტურით გაშენებული ფართობი; 

გ) სინჯების აღების სქემა – კულტურის განვითარების სტადიების მიხედვით, სინჯების 

აღებისათვის, საკონტროლო წერტილებისა და ვადების განსაზღვრისათვის 

შემუშავებული გეგმა, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს პესტიციდის/აგროქიმიკატის 

გამოყენების რეგლამენტით განსაზღვრულ ლოდინის პერიოდს; 

დ) ფხვიერი მასალა – მშრალი მასალა, ისეთი როგორიცაა მარცვალი, გრანულირებული ან 

კონცენტრირებული ცხოველის საკვები; 



საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა                                        №1(59/ზ) თებერვალი, 2021 

 

9 

 

ე) თივისმაგვარი მასალა – მასალა, რომელსაც ბოჭკოვანი სტრუქტურა აქვს და მისი 

ცალკეული ნაწილები ერთმანეთთან არის შეკავშირებული; 

ვ) ცალობითი (ერთეული) მასალა – მასალა, რომელიც შედგება ცალკეული 

ერთეულებისაგან – ჭარხალი, კომბოსტო, ბაღჩეული, კარტოფილი და სხვა; 

ზ) სარეალიზაციოდ გამზადებული პროდუქტი – მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის 

სიმწიფის სტადია, რომელშიც ის იკრიფება, ანუ პროდუქციის სასაქონლო სიმწიფის 

(რომელიც დგება უფრო ადრე ვიდრე ბიოლოგიური სიმწიფე) სტადიაში მყოფი 

მცენარეული პროდუქტი; 

თ) პარტია – ნებისმიერი რაოდენობის ერთგვაროვანი ხარისხის ერთდროულად 

მიწოდებული პროდუქტი, რომელსაც გააჩნია წარმოშობის, სახეობის, მწარმოებლის, 

დამფასოებლის, დაფასოების ტიპის, მარკირების და სხვ. ერთნაირი მახასიათებლები და 

თან ერთვის ხარისხობრივი მაჩვენებლების ამსახველი ერთი დოკუმენტი; 

ი) შეფუთვის ერთეული – ჭურჭელი, ყუთი, კასრი, ავტოცისტერნა და შეფუთვის სხვა 

სახეები, რომლებიც შეესაბამებიან ტექნიკური დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ 

ნორმებს; 

კ) ამოღება – პროდუქტის მცირე რაოდენობა რომელიც ამორჩეულია პარტიიდან 

ერთჯერზე ან ნიადაგიდან ერთ წერტილში საწყისი ნიმუშის შესადგენად; 

ლ) ამორჩევა – საწყისი ნიმუშის შედგენის მიზნით შეფუთვის თითოეული ერთეულიდან 

(ყუთიდან, კასრიდან) ან პროდუქციის შეუფუთავი შტაბელიდან ერთჯერადად აღებული 

კონსერვირებული სურსათის/ცხოველის საკვების განსაზღვრული რაოდენობა; 

მ) საწყისი ნიმუში – პარტიიდან ან ნიადაგის გარკვერული ფართობიდან შერჩეული ყველა 

ამოღების და ამორჩევის შერწყმა; 

ნ) ერთჯერადი სინჯი – სინჯი, რომელიც აღებულია პროდუქციის ან შეფუთვის ყოველი 

ცალკეული ერთეულიდან (ცხვრის, ძროხის და სხვა საკლავი საქონლისა და ფრინველის 

სხვადასხვა სახეობის ხორცი); 

ო) საერთო სინჯი – ერთჯერადი სინჯების შერწყმა; 

პ) საშუალო სინჯი – საერთო სინჯი, რომელიც მიიღება ერთჯერადი სინჯების 

გულდასმითი შერევის ან საჭიროების შემთხვევაში მათი გადადნობის შემდეგ; 
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ჟ) საშუალო ნიმუში – საწყისი ნიმუშის ან საშუალო სინჯის ნაწილი, რომელიც 

გამოყოფილია ხარისხის განსაზღვრისათვის. სურსათის-ცხოველის საკვებში მცირე 

პარტიის ან ნიადაგის პატარა ფართობის შემთხვევაში საწყისი ნიმუში ან საშუალო სინჯი 

ერთდროულად შეიძლება ჩაითვალოს საშუალო ნიმუშად; 

რ) კონვერტის მეთოდი – საწყობის ფართობის გათვალისწინებით ფხვიერი ან ცალობითი 

მასალიდან (რომელიც ინახება ნაყარის სახით), ხუთ წერტილში (ცენტრში და ოთხივე 

კუთხეში), სინჯის აღების ერთჯერადი, ორჯერადი და სამჯერადი კონვერტის ხერხი 

(ნახატი 1,2,3); 

 

ს) კვარტირების მეთოდი – საწყისი ნიმუშიდან საშუალო ნიმუშის შედგენის წესი. მასალა 

იყრება სწორ, სუფთა და მშრალ ზედაპირზე პირამიდის მისაღებად, რომლის ფუძეც 

კვადრატს წარმოადგენს. ფხვიერ მცენარეულ მასალას ამოვურევთ ორი მოკლე, 

ირიბგვერდიანი დაფის დახმარებით ურთიერთსაწინააღმდეგო მიმართულებიდან 

ცენტრისაკენ მოძრაობით მანამ, სანამ ნაყარი არ მიიღებს მოგრძო ბორცვის ფორმას. შემდეგ 

იმავე დაფის დახმარებით ნაყარის ორივე მიმართულებიდან მასალას გადავყრით 

ცენტრისაკენ. მიღებული პირამიდის ფორმის ნაყარის თხელ ფენას გავაბრტყელებთ 

კვადრატის მისაღებად. მიღებულ ფენას ვყოფთ ორი დიაგონალის საშუალებით 4 

სამკუთხედად, რომელთაგანაც ორ მოპირდაპირე სამკუთხედში განლაგებულ მასალას 

მოვაშორებთ, ხოლო ორი დარჩენილიდან ისევ გავაკეთებთ კვადრატის ფორმის ნაყარს და 

კვლავ გავყოფთ ოთხ სამკუთხედად. ამ პროცედურას ვიმეორებთ საშუალო ან საჭირო 

სიდიდის ლაბორატორიული სინჯის მიღებამდე; 

ტ) გარემოს ობიექტები – ნიადაგი, წყალი, ატმოსფერული ჰაერი; 

უ) ნიტრატი – ნიადაგში არსებული აზოტოვან ნაერთთან დაჟანგვის შედეგად 

წარმოქმნილი ნაერთი, რომელიც წარმოადგენს მცენარეთა აზოტოვანი კვების ერთ-ერთ 

წყაროს; 
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ფ) პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენ რაოდენობებზე სისტემატური კონტროლი 

– სოფლის მეურნეობის პროდუქციაში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენი 

რაოდენობების მუდმივი გეგმური კონტროლი; 

ქ) ავარიული დაბინძურება – მცენარეთა დაცვის საშუალებების რეგლმენტების 

(ტექნიკური უსაფრთხოების, ხარჯვის ნორმისა და ჯერადობის დარღვევით, პრეპარატის 

არამიზნობრივად გამოყენების, პრეპარატის ქარით მეზობელ კულტურაზე გადატანით 

ან/და გარემოში მოხვედრით) სურსათი\ცხოველის საკვებისა და გარემოს ობიეტების 

(ატმოსფერული ჰაერი, წყალი, ნიადაგი) დაბინძურება. 

თავი II. სურსათში/ცხოველთა საკვებში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენი 

რაოდენობის კონტროლისათვის ნიმუშების აღების წესები 

მუხლი 3. სინჯის შერჩევის ტერიტორიული სქემა 

1. სინჯების ასაღებად შეირჩევა სინჯების აღების მუდმივი ადგილები არანაკლებ 5-წლიანი 

ვადით. 

2. მუდმივი ადგილების რიცხვი დამოკიდებულია მოცემული ტერიტორიის სიდიდეზე და 

ამ ტერიტორიზე ან/და ობიექტებზე კონტროლის ჩატარების შესაძლებლობაზე. 

3. მუდმივ ადგილებს მიეკუთვნება ხორცისა და რძის საწარმოები, ელევატორი, ხილ-

ბოსტნეულის ბაზები, ხილის გადამამუშავებელი საწარმოები, ფერმები, კომბინირებული 

საკვების საწარმოები, სათევზე და სატყეო მეურნეობები, წყალსაცავები, ნიადაგები, 

დასახლებული პუნქტების ჰაერი, რომელთა მიმდებარე ტერიტორიებზე ტარდებოდა 

ინტენსიური დამუშავებები, განსაკუთრებით – ავიაწამლობები. 

4. სინჯების აღება უნდა ხდებოდეს დროის გარკვეული ინტერვალებით მუდმივად ერთსა 

და იმავე მინდვრებიდან, საცავებიდან, წყალსატევებიდან, არეალებიდან და სხვა 

საკონტროლო ობიექტებიდან. 

მუხლი 4. სინჯების შერჩევის დროებითი ადგილები 

1. დროებითი ადგილები შეირჩევა ერთი სეზონის ან 1 წლის ვადით, რის შემდეგ სინჯების 

აღება ხდება სხვა ადგილას, ახალ არეალში. 

2. დროებითი დისლოკაციის ადგილები განისაზღვრება შესაბამის ტერიტორიაზე 

ქიმიური დამუშავების ინტენსივობით, პესტიციდების/აგროქიმიკატების ასორტიმენტით. 
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3. დროებით ადგილებში სინჯების აღება ხდება მუდმივი ადგილების სქემისა და გეგმის 

მსგავსად. დასაშვებია სხვა ვარიანტების გამოყენებაც შექმნილი გარემოებიდან 

გამომდინარე. 

მუხლი 5. სინჯის აღების შერჩევითი ადგილები 

შერჩეულ ადგილებზე არჩევითად ხდება სურსათის/ცხოველის საკვების და გარემოს 

ობიექტების სინჯების აღება. ამ მეთოდის გამოყენებისას სინჯების აღების არეალი 

ცვალებადია. შერჩევით შემოწმებას ექვემდებარება ის არეალები, რომლებზეც 

გაუთვალისწინებელი მოვლენების გამო საჭირო გახდა დამატებითი ქიმიური ჩარევა. 

მუხლი 6. სურსათში/ცხოველთა საკვებში პესტიციდების კონტროლისათვის ნიმუშის 

აღების წესები 

1. სინჯის შერჩევა მოიცავს: 

ა) ამოღებების, ამორჩევების, ერთჯერადი სინჯების აღებას; 

ბ) საწყისი ნიმუშის, საერთო სინჯის, საშუალო სინჯის შედგენას; 

გ) საშუალო ნიმუშის შედგენას. 

2. სინჯის აღების წესს განაპირობებს სინჯის აღების ადგილი (მინდორი, საცავი, 

სარეალიზაციო ობიექტი, სატრანსპორტო საშუალება), მასალის მდგომარეობა) 

რომლისაგანაც ხდება ნიმუშის აღება (ფხვიერი, ცალობითი, თივისმაგვარი, ტარირებული 

და სხვ.) და ნიმუშის დანიშნულება (სისტემატური კონტროლი, ავარიული შემთხვევა და 

ა.შ.). 

3. სინჯის აღების დიაგონალური მეთოდი გამოიყენება ვეგეტაციაში მყოფი მცენარეების 

სინჯის ასაღებად. მინდვრის დიაგონალზე, თანაბარი ინტერვალით დაშორებულ 7-10 

წერტილში, ხდება საწყისი ნიმუშისათვის საჭირო რაოდენობის მცენარეების სინჯების 

აღება. მეთოდის აღნიშვნა – ,,დს“ (დიაგონალური სინჯი). 

4. სინჯების აღების მეთოდი ორი მომიჯნავე მხრიდან გამოიყენება ისეთი ძნელად 

მისაწვდომი (მინდვრის შუაგულში) ვეგეტაციაში მყოფი მცენარეებიდან სინჯების 

აღებისას, როგორიცაა სიმინდი, მარცვლეული, ბოსტნეული, რაფსი. ამისათვის მინდვრის 

ორ მომიჯნავე მხარეზე მოინიშნება 3-4 წერტილი ნაკვეთის მთელ სიგრძეზე. შემდეგ 

მინდვრის კიდიდან 5-10-15 მეტრის დაშორებით ხდება სინჯების აღება. აღებული მასალის 

რაოდენობა უნდა შეესაბამებოდეს საწყისი ნიმუშისათვის საჭირო სიდიდეს. მეთოდის 

აღნიშვნა – ,,მმ“ (მომიჯნავე მხარეები). 
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5. მცენარეებიდან დახურულ გრუნტში სინჯის აღება კონვერტის მეთოდით ხდება. დიდი 

ფართობების შემთხვევაში გამოიყენება ორმაგი და სამმაგი კონვერტის მეთოდი. თუ 

სათბურში რამდენიმე სექციაში ერთდროულად ტარდება იდენტური ქიმიური წამლობა, 

ამ სექციებში აღებული სინჯები წარმოადგენენ საშუალო საწყის ნიმუშს. მეთოდის 

აღნიშვნა – ,,კ“ (კონვერტი). 

6. სინჯის აღების მეთოდი, სინჯამღებით, გამოიყენება: 

ა) მასალის შერჩევისას საწყობებიდან, სილოსის საცავებიდან, სატრანსპორტო 

საშუალებებიდან, აგრეთვე დიდი ჭურჭლიდან ან სათავსში მოთავსებული ფხვიერი, 

დენადი მასალებიდან; 

ბ) სითხის ან ფხვიერი მასალის ჭავლიდან სინჯის აღებისას დროის თანაბარი 

შუალედებით სინჯამღების ჩაძირვით მასალის ჭავლში; 

გ) ცისტერნიდან ერთჯერადი სინჯის ამოღებისას რეზერვუარის ყველა სადინარიდან; 

დ) რეზერვუარებისთვის, რომელთაც თავი ეხდებათ, გამოიყენება კონვერტის მეთოდი. 2 

მ-მდე სიმაღლის ჭურჭლიდან, სინჯის აღება ხდება მთელ სიმაღლეზე (შრეზე) შესაბამისი 

ხელსაწყოს გამოყენებით. იმ შემთხვევაში, როდესაც ჭურჭლის სიმაღლე 2 მ-ს აღემატება, 

სინჯის აღება ხდება შესაფერისი ხელსაწყოთი ზედა, შუა და ქვედა ფენებიდან; 

ე) ნახევრადმყარი და საცხისებრი ცხიმოვანი პროდუქტებიდან (მარგარინი, თაფლი, 

რბილი ყველი და სხვ.), რომლებიც გადაიზიდება შეფუთვის გარეშე, დიდი ყუთებით ან 

კასრებით, სინჯის აღება ხდება ზედა, შუა და ქვედა ფენიდან. ზედა და რეზერვუარის 

ფსკერთან შეხებაში მყოფ ფენას აცილებენ; 

ვ) კარაქის სინჯი აიღება საცეცის საშუალებით. კასრში დაფასოებული კარაქში საცეცს 

ირიბად გაატარებენ კასრის კიდიდან ცენტრისკენ, ხოლო კარაქის ყუთში დაფასოებისას 

საცეცს ატარებენ კიდიდან დიაგონალურად ცენტრის გავლით. გაყინული კარაქის სინჯის 

აღება ხდება გახურებული საცეცის საშუალებით. მეთოდის აღნიშვნა – ,,სა“ (სინჯამღები). 

7. შეფუთული პროდუქტების სინჯების აღებისას: 

ა) მცირე პარტიებიდან საწყისი სინჯების შესადგენად აირჩევა შეფუთული ერთეულების 

გარკვეული რაოდენობა. დიდი პარტიებიდან შეფუთვაში შრეებად დალაგებული 

მასალიდან შეფუთული ერთეულების ამოკრება ხდება კონვერტის მეთოდით ზედა, შუა 

და ქვედა ფენებიდან. შეფუთული მასალის სინჯის ასაღებად, პარტიაში შეფუთული 

ერთეულების რაოდენობის მიხედვით, მოცულობიდან შეირჩევა შეფუთული 

ერთეულების რაოდენობა ცხრილის შესაბამისად: 
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პარტიაში შეფუთული ერთეულების 

რაოდენობა  
შესარჩევი შეფუთული ერთეულების რაოდენობა  

1–5  1  
6–15  2  
16–25  3  
26–40  4  
41–60  5  
61–85  6  
85–100  7  
100-ზე მეტი  7+1 ყოველ მომდევნო 100-ზე  

  

შენიშვნა: ყოველი არასრული 100 ერთეული 100 სრულ ერთეულად უნდა ჩაითვალოს; 

ბ) დიდ, დახურულ ტარაში (ყუთი, კონტეინერი, კალათი) შენახული, ბრიკეტებად 

დაფასოებული პროდუქტის სინჯის აღება ხდება სხვადასხვა ყუთიდან: პირველი 

ყუთიდან (კონტეინერიდან, კალათიდან) შეფუთული ერთეული (ბრიკეტი) ზედა ფენიდან 

აიღება, მეორე ყუთიდან – შუა ფენიდან, მესამე ყუთის შემთხვევაში კი – ქვედა ფენიდან. 

მეოთხე ყუთიდან ისევ ზედა ფენიდან აიღება და ა. შ.; 

გ) კარაქის შემთხვევაში ხდება შეფუთული ერთეულების 10%-ის აღება. თუ პარტია 

შედგება 10-ზე ნაკლები შეფუთული ერთეულიდან, უნდა ამოირჩეს 2 ერთეული; 

დ) ქილებში, ბოთლებში ან თუნუქის ტარაში ერთ შრედ განლაგებული პროდუქტის 

შემთხვევაში, შეფუთული ერთეულის შერჩევა ხდება ცალკეული ყუთების მარცხენა, შუა 

და მარჯვენა ნაწილებიდან; 

ე) უშუალოდ დამამზადებელ საწარმოში მცირე თუნუქის ტარაში მოთავსებული ჯემის, 

ხილფაფის, ხილის წვენის, შედედებული რძის, მშრალი რძის ფხვნილის და სხვა 

ერთგვაროვანი პროდუქტის სინჯის აღება ხდება ისე, რომ ერთეულის რაოდენობა 

შეესაბამებოდეს საშუალო ნიმუშის სიდიდეს (1-2 ცალი). მეთოდის აღნიშვნა – ,,შს“ 

(შეფუთული სინჯი). 

8. ერთეულის შერჩევის მეთოდი გამოიყენება ბაზარზე შეკვრაში, კონაში, ყუთში 

განთავსებული სურსათის სინჯების შესარჩევად. თუ სურსათი/ცხოველის საკვები 

რამდენიმე შრედ არის განთავსებული, მაშინ თითოეული შერჩეული შეფუთვისათვის 

სხვადასხვა შრიდან უნდა იქნეს აღებული სინჯი (პირველი შეფუთვისათვის – ზედა 

შრიდან, მეორე – შუა შრიდან, მესამე – ქვედა შრიდან). მეთოდის აღნიშვნა – ,,ეშ“ 

(ერთეულის შერჩევა). 

9. სინჯის აღება ავარიულ შემთხვევებში ხორციელდება იმ შემთხვევაში, როდესაც: 
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ა) ავარიული დაბინძურების ნიშნები თვალსაჩინოა (ზოოციდის ნაცვლად ჰერბიციდების 

გამოყენება, პესტიციდების დაღვრისას ლაქების წარმოქმნა); 

ბ) ავარიული დაბინძურების ნიშნები თვალით შეუმჩნეველია, მაგრამ არსებულ 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით ცნობილი ხდება ავარიის შესახებ (წამლობის ჯერადობის 

დარღვევა, შლანგის გახეთქვა, მოსაკრეფად გამზადებულ კულტურაში ან მის მახლობლად 

წამლობის ჩატარება). 

10. თვალსაჩინო დაბინძურების შემთხვევაში სინჯების აღებისას მინდორში ხდება 

ერთნაირი ხარისხით დაბინძურებული ნაკვეთების გამოყოფა. თითოეული ასეთი ნაკვეთი 

წარმოადგენს სინჯის აღების ცალკეულ არეალს. სინჯის აღება ხდება ზემოთ განხილული 

ერთ-ერთი მეთოდით კულტურიდან გამომდინარე. ცალკეული უბნიდან აღებული 

სინჯები ერთიანდება საწყის ნიმუშში, რომლისგანაც ფორმირდება საშუალო ნიმუში. 

11. სინჯის აღებისას თვალით უხილავი დაბინძურების შემთხვევაში გამოკითხვის 

საფუძველზე დგინდება შესაძლო დაბინძურების კერები. მხედველობაში მიიღება 

მინდვრის რელიეფი, ბუნებრივი წინააღმდეგობები (ხეები, ბუჩქები, ნაგებობები), 

ატმოსფერული პირობები სავარაუდო დაბინძურების დროს. იხაზება დაბინძურებული 

უბნის გეგმა და უბნის შუა ადგილიდან სხივისებურად მოინიშნება ერთი ან რამდენიმე 

სინჯის აღების ადგილი, რომელიც ინომრება გეგმაზე. თითოეული ადგილიდან ხდება 

საწყისი ნიმუშის აღება, რომელიც წარმოადგენს საშუალო ნიმუშს და უნდა 

შეესაბამებოდეს საშუალო ნიმუშის მოცულობას. საშუალო ნიმუში ინომრება გეგმის 

ნუმერაციის შესაბამისად. 

12. ავარიულ შემთხვევებში სინჯის აღება წარმოებს ინფორმაციის მიღებისთანავე. 

13. სინჯის აღებისას გამოყენებული უნდა იქნეს წინამდებარე წესებით დამტკიცებული 

აღჭურვილობა. 

14. სინჯის საანალიზოდ მომზადების ტექნიკა მოიცავს შემდეგ პროცედურებს: 

ა) ერთჯერადი სინჯისათვის განკუთვნილ მცენარეს მინდორში ჭრიან დანით ან ნამგლით, 

თხრიან მიწიდან ან კრეფენ ხილს სუფთა ხელთათმანების გამოყენებით; 

ბ) მიწიდან ამოთხრილი მცენარის ფესვი უნდა განთავისუფლდეს ნიადაგის 

ნაწილაკებისაგან; 

გ) ტომრიდან ამოღება ხდება შესაბამისი აღჭურვილობით. შემდეგ ტომარას თავს უკრავენ. 

მცირე ზომის შეფუთვიდან (პაკეტები, ტომსიკები) ამოღების შემდეგ პაკეტი ისევ 

იბეჭდება, უკეთდება წარწერა წონის ცვლილების შესახებ; 
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დ) მაგარი ყველის, რბილი დაუფასოებული ყველის, ცხოველური და მცენარეული 

ცხიმების, კასრებში და სხვა მოცულობებში მოთავსებული საკვები პროდუქტების 

ერთჯერადი სინჯის აღების წინ, პროდუქტს 1-5 სმ-ის ზედა ფენას მოაშორებენ. დიდი 

რაოდენობის შეფუთული ერთეულიდან ნიმუშის აღება მონაცვლეობით ხდება: I 

შეფუთვიდან სინჯს შეფუთვის ზედა ფენიდან იღებენ, II შეფუთვიდან – შუა ფენიდან, III 

შეფუთვიდან – ქვედა ფენიდან და ა.შ.; 

ე) თივისმაგვარი, ჩენჩოიანი მასალიდან სინჯის აღება ხდება ხელით, ფრთხილად მასალის 

დაუზიანებლად; 

ვ) სინჯის აღებისას აღჭურვილობა და პერსონალის ხელთათმანები უნდა იყოს სუფთა და 

მშრალი. 

15. საწყისი ნიმუშის საერთო სინჯის შედგენა ხდება ერთჯერადი სინჯების 

გაერთიანებით. საწყისი ნიმუში, საერთო სინჯი მზადდება სუფთა ჭურჭელში, სუფთა 

ტილოს ან ქაღალდის ზედაპირზე. 

16. საშუალო სინჯის შედგენა ხდება: 

ა) საერთო სინჯებიდან კვარტირების მეთოდით ცხიმების გადადნობის და გადარევის 

შემდეგ, სითხის არევისა და ჩამოსხმის შემდეგ, ცალობითი მასალის (კარტოფილი, 

ბოსტნეული) შემთხვევაში არჩევით; 

ბ) რძის, ნაღების ერთჯერადი სინჯების შერევის შედეგად. თითოეული ჭურჭლიდან 

ამოღებული სინჯი თავსდება ერთ სუფთა ჭურჭელში და ერევა ერთმანეთს. ცისტერნიდან 

სინჯი ამოიღება ყოველი ცალკეული ადგილიდან. 

17. საშუალო ნიმუშის შედგენისათვის: 

ა) გამოიყოფა ნიმუში საშუალო სინჯიდან ან საწყისი ნიმუშიდან, მათი არევის, 

კვარტირების, დაქუცმაცების და მეორადი გადარევის შემდეგ; 

ბ) გამოყოფის წინ მცენარეები, მცენარეების ძირხვენები გულდასმით ირეცხება გამდინარე 

წყლით. ავარიული შემთხვევების დროს ფესვებზე მიკრული მიწა ითვლება 

ლაბორატორიული გამოცდისათვის ცალკე სინჯად; 

გ) ცალობითი მასალის შემთხვევაში ნიმუში იყოფა 4 ან 2 ნაწილად. მასალის 3/4 ან 1/2 

გადაიყრება, ხოლო დანარჩენი ნაწილი წარმოადგენს საშუალო ნიმუშს. 

დითიოკარბამატებზე შემოწმებისას ხილისა და ძირხვენების გაჭრა ანალიზამდე არ არის 

რეკომენდებული; 
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დ) საშუალო ნიმუში მზადდება უშუალოდ ლაბორატორიული გამოცდის დაწყების წინ. 

18. მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის სინჯების აღება ხდება მოქმედი 

ნორმატიული და ტექნიკური დოკუმენტაციის მიხედვით, სხვადასხვა ხერხით (დანართი 

№1-4). 

მუხლი 7. ბოსტნეულ კულტურებში ნიტრატების ნარჩენი რაოდენობის კონტროლისათვის 

მინდვრიდან ნიმუშების აღების წესები 

1. მინდორში ნიმუშების აღება ხდება მოსავლის მასიურ აღებამდე 5-10 დღით ადრე, 

დახურულ გრუნტში 2-3 დღით ადრე. 

2. მაქსიმალური ფართობი ნიმუშის აღებისას არის: 

ა) კარტოფილისათვის – 10 ჰა; 

ბ) ჭარხალი, სტაფილო, ბოლოკი – 2 ჰა; 

გ) პომიდორი, კომბოსტო, კიტრი, ბაღჩეული კულტურები – 5 ჰა; 

დ) ხახვი – 7 ჰა; 

ე) სხვა ბოსტნეული – 5 ჰა. 

3. თუ გამოსაკვლევი ფართობი აღნიშნულზე მეტია, იგი იყოფა აქ მოცემული 

პარამეტრების მიხედვით და ნიმუშების აღება ხდება ცალ-ცალკე. 

4. კარტოფილის ნიმუშების აღება ხდება ფართობის დიაგონალის 15 წერტილში, 

არანაკლები 15 ტუბერი. საერთო ნიმუშის მასა უნდა იყოს არანაკლებ 3 კგ. 

5. ბოსტნეული ძირხვენების ამოღება ხდება ფესვიანად, სცილდება ზედა ფოთლები, 

წვრილი ძირხვენების ნიმუშების მთლიანი რაოდენობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 1 კგ, 

მსხვილი ძირხვენების – არანაკლებ 3 კგ. ადრეული ბოსტნეულის თავისი ფოთლებით 

არანაკლებ 0,25-0,5 კგ. 

6. კომბოსტოს აღება ხდება დიაგონალურად, არანაკლებ 10 ტიპური თავი. საერთო მასა 

წონით არანაკლები 4კგ, მწვანილეულის მთლიანი ნიმუში არანაკლებ 0,5 კგ, 10 

მცენარიდან. 

7. ხახვისა და ნივრის ნიმუშის აღება ხდება სრულ სიმწიფეში, ხახვი – 1 კგ, ნიორი – 0,5 კგ, 

მწვანე მასის გამოკვალვის შემთხვევაში – მთლიანი მცენარე 0,5 კგ. 

8. პამიდვრის (მხოლოდ წითელი), კიტრის, ბაღჩეულის კულტურების ნიმუშის აღება 

ხდება დიაგონალზე ყოველი ათი მცენარიდან ან ათი მსხვილი ნაყოფიდან არანაკლებ 3-5 

კგ. 
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9. დახურულ გრუნტში კონვერტის წესით ნიმუშების აღება ხდება ხუთი წერტილიდან 

(ოთხი წერტილი სექციის კუთხეებში და ერთი – სექციის ცენტრში). 

10. ბოსტნეული კონებში, ყუთებში და სხვა ღია ტარაში ნიმუშის აღება ხდება 

ცალობრივად, თითოეული კონიდან, ყუთიდან – სხვადასხვა ფენაში თითო ცალი. 

პირველი შეფუთვიდან – ზედაფენიდან, მეორე – შუა ფენიდან, მესამე – ქვედა ფენიდან. 

11. ხილისა და ბოსტნეულის ნიმუშების აღება შეიძლება როგორც ნაკვეთებზე მოსავლის 

აღებამდე, ისე გადამუშავების და რეალიზაციის ობიექტებში. 

12. ნიმუშების აღების წესი არ არის დამოკიდებული პროდუქციის მოცულობაზე, 

შეფუთვაზე. 

თავი III.  სინჯის აღება წყლიდან 

მუხლი 8. სინჯის აღების წესები 

სინჯების აღების ადგილი და ვადები მდინარის, ტბის, წყალსაცავის, სასმელი წყლის 

ჭებისა და წყლის სხვა ობიექტებიდან დამოკიდებულია გამოკვლევის მიზანზე, 

დაბინძურების წყაროებზე (სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებისა და საწარმოების 

ჩამდინარე წყლები, წყალსატევების ავიადამუშავება და სხვა), წყლის ობიექტების 

ჰიდროლოგიურ დახასიათებასა და საკვლევი ნივთიერების ქიმიურ ბუნებაზე. 

მუხლი 9. სინჯების აღება მიწისქვეშა წყლებიდან 

1. გრუნტის, ფენათაშორისი, უწნეო მიწისქვეშა წყაროების (ჭები, ჭაბურღილები, წყაროები, 

კაპტაჟები) შემთხვევაში ხდება არანაკლებ 9 სინჯის ლაბორატორიული გამოცდა, სამ-სამი 

სინჯი – გაზაფხულის, ზაფხულისა და ზამთრის პერიოდებში. რამდენიმე ჭაბურღილის 

არსებობის შემთხვევაში სინჯების აღება ხდება თითოეული ჭაბურღილიდან. 

2. პირველ რიგში, წყლის აღება უნდა მოხდეს იმ დასახლებული პუნქტების ჭებიდან, 

რომლებიც განთავსებულია მდინარეებისა და ტბების მიმდებარე ჭალებში. 

3. ლაბორატორიული გამოცდების შედეგების მიხედვით სინჯის აღება უნდა ხდებოდეს 

ყოველთვიურად, აპრილიდან დეკემბრის ჩათვლით. 

4. კარსტულ ადგილებში, წყაროებიდან და კაპტაჟებიდან სინჯების აღება ხდება ძლიერი 

წვიმის შემდეგ, კარსტულ კლდის ქანებში წყლის ჩაჟონვის შემდეგ. 
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5. წნევიანი არტეზიული ჭაბურღილებიდან ანალიზისათვის ხდება არანაკლებ 2 სინჯის 

აღება, 24-საათიანი ინტერვალით. ქიმიური მაჩვენებლების ცვალებადობისას სინჯების 

აღება ხდება ყოველთვიურად, აპრილიდან დეკემბრის ჩათვლით. 

6. წყალმომარაგების მიწისქვეშა წყაროებიდან ხდება არანაკლებ 3 სინჯის აღება 24-

საათიანი ინტერვალით, წყლის იმ ჰორიზონტიდან, საიდანაც მოხდება მომავალი 

წყალაღება. 

მუხლი 10. სინჯების აღება წყალსადენებიდან 

1. წყალს იღებენ წყალაღების ადგილებიდან, ან პირველი აწევის სადგურის მიმღები ჭიდან, 

რეზერვუარიდან სუფთა წყლის გამოსვლისა და მოხმარების წერტილებიდან 

(წყალშემკრები ონკანები). 

2. წყლის აღების პერიოდულობა იგივეა, რაც მიწისქვეშა წყლებისათვის. წყალსადენის 

ნაგებობებიდან სინჯის აღება ხდება სრულად გახსნილი ონკანიდან, 10 წუთის 

განმავლობაში წყლის თავისუფლად გადმოდინების შემდგომ. 

მუხლი 11. სინჯების აღება ღია წყალსატევებიდან 

1. პუნქტის სწორად შერჩევისათვის უნდა მოხდეს წყლის ობიექტების დეტალური 

გამოკვლევა, მდინარის შენაკადებიდან და მისი აუზის დაბინძურების იმ წყაროებიდან, 

რომლებიც სინჯის აღების წერტილის ზემოთ მდებარეობს. უნდა შეგროვდეს და 

დაზუსტდეს ინფორმაცია დაბინძურებელი წყლის ჩაღვრის პირობების, ჩადინების 

ადგილმდებარეობის, გამოყენებული ნივთიერებების რაოდენობისა და შემადგენლობის, 

მინდვრების დამუშავების ვადების შესახებ. ჰიდროქიმიურ გამოკვლევებს წინ უნდა 

უსწრებდეს ჰიდროლოგიური მაჩვენებლების (წყლის დინების სიჩქარის, დინებების 

საბოლოო ურთიერთშერევის წერტილების და სხვა) განსაზღვრა. 

2. სინჯის აღების ადგილის შერჩევა ხდება გამოკვლევების საფუძველზე, ყველა იმ 

გარემოების გათვალისწინებით, რომელმაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს აღებული სინჯის 

შემადგენლობაზე. ცალკეული წყლის ნაკადებისა და წყალსატევის პესტიციდებით 

დაბინძურების დახასიათებისათვის გამოკვლეულ უნდა იქნეს ყველა ის ტერიტორია, 

რომელიც ხასიათდება წყლის ნაკადურობის სპეციფიკური პირობებით. 

3. სინჯი აღებულ უნდა იქნეს დაბინძურების წყაროს ზევით (ფონი) და ქვევით 

(სასურველია ნაკადების სრული შერევის წერტილის ქვემოთ), შევსების დროს. 

4. წყლის სინჯის აღების ვადებს ადგენენ ჩამდინარე წყლების ჩადინების რეჟიმისა და 

გამოსაკვლევი ობიექტის ჰიდროლოგიური პირობებიდან გამომდინარე. სარწყავი 
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ტერიტორიის კოლექტორიდან 1 წლის განმავლობაში წყლის ჩადინების გაგრძელების 

შემთხვევაში, მონიშნულ ადგილებში წყლის სინჯი აღებულ უნდა იქნეს ყოველთვიურად 

(მორწყვის პერიოდის გამოკლებით). მორწყვის პერიოდში და სასოფლო-სამეურნეო 

მინდვრების პესტიციდებით დამუშავების დროს, წყლის სინჯის აღება ხორციელდება 

არანაკლებ 10 დღეში ერთხელ. 

5. სინჯის რაოდენობა განისაზღვრება გამოკვლევის მიზნის შესაბამისად. დეტალური 

გამოკვლევისათვის ნიმუშის აღება ხდება მონიშნული და სარეზერვო წყალაღების 

წერტილებიდან. მდინარის კალაპოტი იყოფა სექტორებად, შემდეგ ჰიდროლოგიური 

პირობების გათვალისწინებით. წყალსატევებიდან და ტბებიდან ხდება რამდენიმე სინჯის 

აღება (არანაკლებ ორი ჰორიზონტიდან, ზედაპირიდან 0,2-0,5მ-ზე და ფსკერიდან 0,5მ-ზე). 

6. შუალედურ სინჯებს იღებენ სიღრმის, ტემპერატურული სტრატიფიკაციის და სიღრმეში 

დაბინძურების შესაძლო არათანაბრად განაწილების გათვალისწინებით. 

7. გამოკვლევების შედეგების მიხედვით მუდმივი დაკვირვებისათვის ირჩევენ წყლის 

სინჯების აღების მუდმივ პუნქტებს. 

8. დადგენილ პუნქტებში სინჯების აღება წარმოებს წელიწადში ოთხჯერ, 

ჰიდროლოგიური ფაზების შესაბამისად, პირველი – გაზაფხულზე წყალუხვობის 

დაკლებისას, მეორე – ზაფხულის წყალმაჩხრობის დროს, მესამე – შემოდგომის 

წყალმაჩხრობის დროს, მეოთხე – ზამთარში ყინულის საფარის დნობის წინ. დამატებით 

სინჯებს იღებენ კოკისპირული წვიმების, სარწყავი მინდვრების პესტიციდებით 

დამუშავების, მინდვრებში საკანალიზაციო და სადრენაჟო წყლების ჩადინებისთანავე. 

9. წყალსატევებში წყლის ხარისხზე პესტიციდებით ქიმიური დამუშავების გავლენის 

დასადგენად წყლის სინჯებს იღებენ: 

ა) მრავალჯერადი დამუშავებისას: დამუშავებამდე, დამუშავების შემდეგ 3 საათისა და 3, 

10 და 20 დღის შემდეგ (გათვალისწინებული უნდა იქნეს დამუშავებისათვის 

გამოყენებული პესტიციდების/აგროქიმიკატების მდგრადობა). გამოსაკვლევ 

წყალსატევებში წყლის ხანგრძლივი და ძლიერი ღელვის შემდეგ იღებენ დამატებით 

სინჯებს; 

ბ) ერთი და იმავე პესტიციდების/აგროქიმიკატების მრავალჯერადი გამოყენებისას 

სინჯების აღება ხდება დამუშავებამდე, პირველი და საბოლოო დამუშავებიდან მეორე 

დღეს, დამუშავების დამთავრებიდან ერთი და ორი თვის შემდეგ. 

მუხლი 12. სინჯების აღების ტექნიკა, შენახვის პირობები და მოწყობილობები 
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1. მდინარეების, ტბებისა და წყალსატევების ზედაპირულ ფენაში (0,2-0,5მ) ნიმუშის აღება 

ხდება: მინის ან დიდი მოცულობის მომინანქრებული, მხოლოდ ამ მიზნისათვის 

განკუთვნილი სუფთა ჭურჭლით. თავდახურულ ჭურჭელს ჩაყურსავენ წყალში, ჭურჭლის 

ყელს შეაბრუნებენ დინების საწინააღმდეგოდ, გახსნიან, აავსებენ წყლით, ახურავენ საცობს 

ისე, რომ სინჯის ზედაპირსა და საცობს შორის 1-2 სმ-ზე დარჩეს ჰაერის ფენა. თუ სინჯი 

აღებულია სათლით, სინჯარებში წყლის ჩასხმა ხდება ძაბრის მეშვეობით. 

2. წყლის ღრმა ფენიდან სინჯების აღებისათვის გამოიყენება ბატომეტრი ან თოკზე 

გამობმული ჭურჭელი. სინჯის აღების შემთხვევაში ჭურჭელს ახურავენ საცობს, უშვებენ 

წყალში განსაზღვრულ სიღრმეზე და საცობს ხსნიან დამატებითი ზონარის საშუალებით. 

მცირე სიღრმიდან წყლის სინჯს (განსაკუთრებით ზამთარში) იღებენ ჭოკით, რომელზეც 

მიმაგრებულია სინჯის ასაღები ჭურჭელი, აღების დროს მას მთლიანად ავსებენ წყლით და 

ისე ხურავენ, რომ საცობის ქვეშ დარჩეს ჰაერის მცირე ფენა. 

3. წყლის ხარისხის სრული შეფასებისათვის საანალიზოდ აგრეთვე იღებენ 1-2 კგ ფსკერის 

ლექს. ლექის რაოდენობა უნდა შეესაბამებოდეს წყლის სინჯების რაოდენობას და 

დამოკიდებულია წყალსატევის სიგანესა და სიღრმეზე. საანალიზოდ აღებული ლექის 

სინჯი თავსდება ჰერმეტულად დახურულ ფართოყელიან მინის ქილებში. 

4. პესტიციდებზე ლაბორატორიული გამოცდისათვის წყლის სინჯებს იღებენ სუფთა 

მინის ჭურჭელში, რომელსაც ავსებამდე რამდენჯერმე გამოავლებენ გამოსაკვლევ წყალს. 

გამოიყენებენ მინის მილესილსაცობიან ან კორპის სახურავიან ჭურჭელს. დაუშვებელია 

ხის, რეზინის და პოლიეთილენის საცობების გამოყენება. 

5. საშუალო სინჯის მოცულობა შეადგენს 2 ლიტრს. პესტიციდების საერთო შემცველობის 

განსაზღვრისათვის გამოიყენებენ გაუფილტრავი სინჯის მთელ მოცულობას და შემდეგ 

გამოავლებენ ექსტრაქციისათვის გამიზნულ ორგანულ გამხსნელს. 

6. პესტიციდების და ნიტრატების ნაშთის განსაზღვრა, როგორც წესი, ხდება ახლად 

აღებულ სინჯში. თუ დღის მანძილზე ანალიზის ჩატარება ვერ ხერხდება აუცილებელია 

სინჯის კონსერვირება. კონსერვანტად გამოყენებული უნდა იქნეს ის ორგანული 

გამხსნელები, რომლებიც გამოიყენება ანალიზის პროცესში. რეკომენდებულია 

პესტიციდების ექსტრაქცია მოხდეს სინჯის აღების ადგილზე და შემდგომ პატარა მინის 

კოლბებში მოთავსებული ექსტრაქტები გადაეგზავნოს ლაბორატორიას გამოცდის 

ჩასატარებლად. 

7. ექსტრაქტები ინახება მაცივარში +2–40C-ზე. 
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თავი IV.  ატმოსფერული ჰაერის ნიმუშის აღება 

მუხლი 13. ნიმუშის აღების წესები 

1. დასახლებული პუნქტის ატმოსფერული ჰაერის შესწავლისას შერჩეული უნდა იქნეს 

კვლევის ისეთი ადგილები და წერტილები, რომლებიც ზუსტად დაახასიათებს 

დაბინძურების დონეს და განსაზღვრავს მოსახლეობისათვის დაბინძურებით გამოწვეულ 

საფრთხეს. 

2. წინასწარ შესწავლილი უნდა იქნეს ინფორმაცია შესაბამის ტერიტორიაზე ჩატარებულ 

ქიმიურ დამუშავებათა კალენდრული გეგმის, გამოყენებული პესტიციდების 

ასორტიმენტის, დამუშავების საერთო ფართობების, წამლობათა რიცხვის, პრეპარატის 

ხარჯვის ნორმის და გამოყენების მეთოდების შესახებ. იმ რეგიონებში, სადაც დიდია 

პესტიციდებით დამუშავების ჯერადობა, აუცილებელია მუდმივი კონტროლი სამუშაო 

ზონის ჰაერზე. 

3. დასახლებული პუნქტების ატმოსფერული ჰაერის პესტიციდებით დაბინძურების 

ძირითად წყაროს წარმოადგენს ავია და მიწისზედა ქიმიური წამლობების დროს 

მოხმარებული ქიმიკატების ორთქლისა და აეროზოლის ფრაქციების შერევა ჰაერში. 

4. ატმოსფეროს დაბინძურების წყაროს აგრეთვე წარმოადგენს პესტიციდების საწყობები, 

ღია თესლშესაწამლი და გასამართი მოედნები, პესტიციდების ტარის დეგაზაციისა და 

შენახვის ადგილები, აეროდრომები, პესტიციდების მწარმოებელი საწარმოები. 

5. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებული ზონების განსაზღვრისათვის, ტექნიკური 

შესაძლებლობიდან გამომდინარე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ განისაზღვრება საკონტროლო 

ზონის მოცულობა, ასაღები ნიმუშების რაოდენობა, ნიმუშების აღების წერტილები, 

რაოდენობა, კონტროლის ვადები და ა.შ.  

6. მიღებული შედეგების დასადასტურებლად თითოეულ წერტილში ხდება 4 

პარალელური სინჯის აღება. 

7. ატმოსფერულ ჰაერში დაბინძურების ტალღის რადიალური გავრცელების 

განსაზღვრისათვის ჰაერის სინჯის აღება ხდება ქარის მიმართულებით, დამუშავებული 

ნაკვეთის კიდიდან 2კმ-ის მანძილზე, 300-500 მეტრის ინტერვალებით. ცალკეულ 

შემთხვევაში (პესტიციდების გამოყენების მეთოდის შეფასება) გამოსაკვლევი ზონა 

იზრდება 10 კმ-მდე, 2 კმ-იანი ინტერვალებით. სინჯების აღება ხდება ქიმიური 

დამუშავების დროს. შემწოვი ღერძი მონტაჟდება ჰორიზონტალურად. 
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8. ატმოსფერულ ჰაერში პესტიციდების დამაბინძურებელი ტალღის სექტორული 

გავრცელების განსაზღვრისათვის ქიმიური დამუშავების ადგილიდან 300-500 მ-ში 

ჰორიზონტალურად, ქარის მიმართულებით, 50-100 მეტრის ინტერვალით დგინდება 3-4 

წერტილი ჰაერის სინჯის ასაღებად. ამ შემთხვევაში გამორიცხულია უნდა იყოს 

დაბინძურების ტალღის გადახრა, მიმართულების შეცვლა ქარის მიმართულების 

ცვლილების მიხედვით. 

9. ატმოსფერულ ჰაერში პესტიციდების მოხვედრის დროის განსაზღვრისათვის სინჯის 

აღება ხდება უშუალოდ დამუშავებულ ფართობებზე წყვეტილი მეთოდით. დღე-ღამის 

განმავლობაში 800, 1400, 2000 სთ-ზე. ხდება 4 პარალელური სინჯის აღება. დაკვირვებები 

გრძელდება 1-3-დღიანი ინტერვალით, ჰაერში პესტიციდის ნულოვანი ან ნორმატიული 

ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის მიღებამდე. 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის  1  ივნისის დადგენილება №312 - ვებგვერდი, 06.06.2018წ.  

მუხლი 14. დასახლებული პუნქტების ატმოსფერულ ჰაერში პესტიციდების საშუალო 

სადღეღამისო კონცენტრაციის განსაზღვრა 

1. ატმოსფერული ჰაერის პესტიციდებით დიფუზიური დაბინძურების განსაზღვრის 

მიზნით დაკვირვებებს ატარებენ უშუალოდ დასახლებული პუნქტის ცენტრში და 

პერიფერიების 1-2 წერტილში. ნიმუშების აღება ხდება საყოველთაო ქიმიური 

დამუშავების პერიოდში. დღე-ღამის განმავლობაში სინჯების აღება ხდება 6 სთ-იანი 

ინტერვალით (800, 1400, 2000 და ღამის 200სთ-ზე). 

2. დასახლებული პუნქტების ატმოსფერულ ჰაერში პესტიციდების საშუალო დასაშვები 

სადღეღამისო კონცენტრაციის განსაზღვრა ხდება აღების წერტილებში, რომელთაგან 

თითოეული შედგება სინჯების 4 სერიიდან, მათი აღება ხდება წყვეტილი მეთოდით დღე-

ღამის განმავლობაში. 

3. დაკვირვების სიხშირე და ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დასახლებულ პუნქტებში 

ჩატარებული ქიმიური ღონისძიებების მოცულობაზე, ჯერადობაზე, ვადებზე და 

გამოყენების ხერხებზე. 

4. დასახლებული პუნქტის ცენტრში და მის საზღვრებზე სინჯების აღება ხდება არანაკლებ 

5 წერტილში. დაკვირვების ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ქიმიური დამუშავების 

მასშტაბებსა და ვადებზე. 

მუხლი 15. ატმოსფერული ჰაერის სინჯების აღების ტექნოლოგია 
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1. სინჯის აღების წინ ხდება სინჯის შერჩევის მეთოდის, მშთანთქმელი არისა და სინჯის 

მოცულობის განსაზღვრა. 

2. ატმოსფერულ ჰაერში პესტიციდების შემცველობის დონის დასადგენად გამოიყენება 

სინჯის აღების ასპირაციული მეთოდი. ასპირატორის, ეჟექტორის, ტუმბოს ტიპის ჰაერის 

გამაფრქვეველის საშუალებით ხდება ატმოსფერული ჰაერის სინჯის განსაზღვრული 

სიჩქარით გაწოვა რეომეტრში, როტამეტრში ან გაზურ საათში. 

3. ჰაერის ნიმუშის აღებისათვის საჭირო სპეციალური ხელსაწყოების არქონის შემთხვევაში 

იყენებენ დამხმარე ტექნიკურ საშუალებებს: მტვერსასრუტს, მანქანის კარბურატორს, 

სხვადასხვა შემწოვ ტუმბოებს. ამ დროს ჰაერის გაწოვის სიჩქარის დასადგენად 

აუცილებელია რეომეტრის ან როტამეტრის გამოყენება. 

4. მშთანმთქმელი არეების სწორად შერჩევისათვის აუცილებელია გათვალისწინებულ 

იქნეს საკვლევი მასალის აგრეგატული მდგომარეობა. 

5. პესტიციდების აეროზოლების შთანთქმისათვის იყენებენ ფილტრებს. 

6. პესტიციდების ორთქლის შთანთქმა ხდება მყარი სორბენტებით (სილიკაგელი, 

აქტივირებული ნახშირი და სხვ.). 

7. ატმოსფერული ჰაერიდან პესტიციდების შთანთქმის მიზნით აქროლადი ორგანული 

გამხსნელების გამოყენება არ არის რეკომენდებული. 

მუხლი 16. სინჯის მოცულობა 

1. ჰაერის სინჯის მოცულობის განსაზღვრისათვის გამოიყენება შემდეგი ფორმულა: 

  

  

 

V0 – ჰაერის სინჯის მოცულობა 20 C0-ზე და 760 მმ/ვწს მ3 ატმოსფერულ წნევაზე; 

a – რაოდენობრივი განსაზღვრის ძიების ქვედა ზღვარი (მგ) მეთოდის მიხედვით; 

Co – ატმოსფერულ ჰაერში საანალიზო პესტიციდის სადღეღამისო ზდკ (ზღვრულად 

დასშვები კონცენტრაცია) (მგ/მ3); 

K – კოეფიციენტი. 

 V0 =  

    a . K 

_________ 

       C0 
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2. K – კოეფიციენტი შეიძლება იყოს ერთზე მეტი ან ერთზე ნაკლები. სავარგულების 

დამუშავების შემდეგ კოეფიციენტი, როგორც წესი, 2-ის ტოლია. 

3. ლაბორატორიული გამოცდისათვის ჰაერის მოცულობის გაზრდა დამოკიდებულია 

ტემპერატურულ და ატმოსფერულ რეჟიმებზე. 

4. ჰაერის მოცულობის გაანგარიშებისას აუცილებელია ჰაერის ტემპერატურისა და წნევის 

გაზომვა, ჰაერის ნიმუშის ტემპერატურა უნდა შეადგენდეს 200C და 760 მმ/ვწს. 

5. ზემოთ აღნიშნულ პარამეტრებამდე ჰაერის ნიმუშის მისაყვანად გამოიყენება ფორმულა: 

V0=VtK 

Vt – ლაბორატორიული გამოცდისათვის საჭირო ჰაერის მოცულობა, არსებული 

ტემპერატურული და ატმოსფერული რეჟიმის დროს; 

K – კოეფიციენტი. 

მუხლი 17. ჰაერის გაწოვის სიჩქარე და სინჯის აღების ხანგრძლივობა 

1. ჰაერის გაწოვის სიჩქარე სორბენტის გავლით ფოსფორორგანული, ვერცხლისწყლის 

ორგანული და კარბამინის და თიოკარბამინის მჟავების წარმოებულების ორთქლის 

შემთხვევაში მერყეობს 0,5-2 ლ/წთ-ში, ხოლო ამ პესტიციდების აეროზოლების შთანთქმის 

სიჩქარეა 2-5 ლ/წთ-ში. სინჯის აღების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 1 სთ-ს. 

2. ქლორორგანული პესტიციდების ანაორთქლის შეწოვისათვის ჰაერის გაწოვის სიჩქარეა 

1-3 ლ/წთ.-ში და 4-6 ლ/წთ-ში. ჰაერის გაწოვა მშთანთქმელი არის გავლით არ უნდა 

აღემატებოდეს 3 სთ-ს. 

მუხლი 18. სინჯების შეჯამების მეთოდი 

1. ლაბორატორიული გამოცდის დროს თითოეული სინჯის აღებისას ხდება შეწოვილი 

ჰაერის მოცულობის შეჯამება, თუ ჰაერის ნიმუშის მოცულობა მნიშვნელოვნად მეტია 

ჰაერის მოცულობაზე, რომლის გაწოვაც ხდება რეგლამენტირებული სიჩქარით და 

ხანგრძლივობით. ამ შემთხვევაში ხდება იმ სხვადასხვა პარალელური სინჯის 

სორბენტების და ფილტრების გაერთიანება, რომლებიც აღებულია ერთნაირ პირობებში, 

ერთსა და იმავე წერტილში. 

2. ქიმიური დამუშავების დროს და პესტიციდების გამოყენების ადგილიდან 500 მ-ის 

რადიუსში აღებული ჰაერის სინჯების შეჯამება, როგორც წესი, არ ხდება. 
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თავი V.  ნიადაგის ნიმუშების აღება 

მუხლი 19. ნიადაგის ნიმუშის აღების წესები 

1. ნიადაგის ნიმუშების აღება ხდება ისეთ ტერიტორიებზე, რომლებიც ათეული წლების 

განმავლობაში განსაკუთრებით დატვირთული იყო პესტიციდებით და აგროქიმიკატებით. 

2. ნიმუშის აღება გაზაფხულსა და შემოდგომაზე ხდება პესტიციდებისა და 

აგროქიმიკატების გამოყენებამდე და გამოყენების შემდეგ. ნიადაგიდან მცენარეში 

პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების მიგრაციის დინამიკის დასადგენად, სინჯის აღება 

ხდება არანაკლებ 6-ჯერ, რომლის დროსაც იღებენ ფონურ სინჯებს (წამლობის და 

სასუქების შეტანის წინ), შემდეგ 4-ჯერ ვეგეტაციის პერიოდში და საბოლოოდ ერთხელ – 

მოსავლის აღების პერიოდში. 

3. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დაბინძურების ხარისხის განსაზღვრის მიზნით 

ლაბორატორიული გამოცდისათვის იღებენ საწყის ან საშუალო ნიმუშებს. 

4. საწყისი ნიმუშების რაოდენობა დამოკიდებულია ნიადაგის ტიპზე, რელიეფზე, 

კულტურებზე, პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების გამოყენების ინტენსივობაზე და 

კატეგორიაზე. 

მუხლი 20. საწყისი ნიმუშების აღების წესი 

1. პესტიციდების და აგროქიმიკატების ნარჩენი რაოდენობის განსაზღვრისათვის: 

ა) ტყის ზონაში, რომლის ფართობია 1-3 ჰა, ასევე უსწორმასწორო რელიეფის, 

განსხვავებული ნიადაგთწარმომქმნელი ქანებიანი და არაერთგვაროვანი ნიადაგის 

საფარიანი ტერიტორიებიდან აიღება ერთი საწყისი ნიმუში; 

ბ) ტყე-სტეპებისათვის და სტეპებისათვის, რომლებთაც გააჩნიათ დანაწევრებული 

რელიეფი და ერთგვაროვანი ნიადაგის საფარი, რომლის ფართობი 3-6 ჰექტარია, იღებენ 1 

საწყის ნიმუშს; 

გ) სარწყავი ფართობებიდან საწყის ნიმუშს იღებენ სარწყავ რუკებზე დაყრდნობით, 2-3 ჰა-

დან საშუალოდ ერთი ნიმუში; 

დ) მთიან ადგილებში, სადაც სავარგულების ფართობი მცირეა, ხოლო ნიადაგის ტიპები 

მრავალფეროვანი, საწყის ნიმუშს იღებენ 0,5-3 ჰა-დან; 
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ე) 50 ჰექტარამდე ფართობისათვის იღებენ არანაკლებ 3 ნიმუშს, ყოველ მომდევნო 50 

ჰექტარისათვის – 3-3-ს; 

ვ) დიდ ფართობებზე (5-10 ათასი ჰა) საწყის ნიმუშს იღებენ სასინჯი მოედნებიდან 

(100X200მ), არანაკლებ 100 მ-ში ნაკვეთის კიდიდან. 

2. სახნავი ფართობებიდან ნარჩენი რაოდენობის განსაზღვრისათვის იღებენ ცალკეულ და 

შემდეგ ერთ შერეულ საშუალო ნიმუშს 3-5 ჰექტარიდან, ხოლო მრავალწლიანი 

ნარგავებიდან ერთ ნიმუშს – 1-3 ჰექტარიდან. 

3. საწყისი ნიმუშების აღება ხდება სპეციალური ნიმუშის ამღები ბურღით ან ჩვეულებრივი 

ნიჩბით. აგროქიმიკატების განსაზღვრისათვის ნიმუშების აღება ხდება ნიადაგის ორ 

სიღრმეზე 0,20 და 20-40 სმ-ზე. 

4. ზემოთ აღნიშნული ფართობებიდან ამოღებული ნიადაგის საწყისი ნიმუშები 

ერთმანეთის მსგავსი უნდა იყოს შეფერილობით, სტრუქტურით, მექანიკური 

შემადგენლობით. 

მუხლი 21. საწყისი ნიმუშების შესადგენად სინჯების აღების წესი 

1. პესტიციდების/აგროქიმიკატების ნარჩენი რაოდენობის განსაზღვრისათვის საწყისი 

ნიმუშების შედგენა ხდება დიაგონალებზე აღებული 25-30 სინჯისაგან. ამოღებისას ბურღი 

ნიადაგში უნდა ჩაიძიროს სახნავი ფენის სიღრმეზე. უნდა მოხდეს სახნავი ფენის ქვედა 

ნაწილის მოშორება. ბურღის ერთი ამოღება უნდა შეადგენდეს 15-20 გრამს. ყველა ამოღება 

იყრება ერთად, კარგად აირევა და კვარტირების მეთოდით იღებენ ნიმუშს – 400-500 გრამს. 

ნიჩბით აღებისას ერთი წერტილიდან აღებული მასალა იყრება მუშამბაზე, აირევა და 

შემდეგ აქედან იღებენ მკაცრად განსაზღვრული მოცულობის ამონაღებს (1 ჭიქა). 

2. პესტიციდების/აგროქიმიკატების ნაშთების განსაზღვრისათვის აიღება ნიადაგის ცალკე 

ნიმუში, ნაკვეთის ორივე დიაგონალზე, 15-15 წერტილზე. აღებული ნიმუში მოთავსდება 

მუშამბაზე, აირევა კარგად, მოსწორდება, დაიყოფა 4 თანაბარ ნაწილად. თითოეული 

ნაწილიდან იღებენ 100-125 გრ-ს, რომელთა შემდგომი შეერთებით მიიღება საშუალო 

ნიმუში, წონით 400-500 გრამი. 

3. პესტიციდების\აგროქიმიკატების ნარჩენი რაოდენობის განსაზღვრისას დაშვებულია 

საწყისი ნიმუშების შერევა სხვადასხვა საცდელი მოედნებიდან და კვარტი-რების 

მეთოდით საშუალო ნიმუშის აღება მასით 1 კგ-მდე. ნიადაგები, საიდანაც ხდება ნიმუშის 

ამოღება (200X100მ), რომლისგანაც შედგება საწყისი ნიმუში, ერთმანეთის მსგავსი უნდა 

იყოს შეფერვით, სტრუქტურით, მექანიკური შემადგენლობით. 
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4. პესტიციდების\აგროქიმიკატების ნარჩენი რაოდენობის განსაზღვრისათვის 

მრავალწლიანი ნარგავების ნიადაგიდან ნიმუშის აღებისას ყოველი ამონა-ღები 

დაშორებული უნდა იყოს ხის ძირიდან 1 მ-ით, ვენახებიდან და სათოხნი კულტურებიდან. 

სინჯების აღება ხდება ისე, რომ მათში თანაბრად მოხვდეს როგორც რიგების, ისე 

რიგთაშორისების ნიადაგი. 

5. პესტიციდების\აგროქიმიკატების ნარჩენი რაო-დენობის განსაზღვრისათვის სახნავი 

ფენის ქვედა ნაწილის ნიმუშის ასაღებად 5 წერტილში ითხრება ორმოები 50 სმ-ის 

სიღრმეზე. ნიჩბით იჭრება 1,5-2 კგ წონის ნიმუში. შერევის შემდეგ ამ ნიმუშიდან 

კვარტირების მეთოდით აიღება 400-500 გრამი ნიმუში. 

6. სინჯების ლაბორატორიული გამოცდა ტარდება ბუნებრივ ტენიან მდგომარეობაში. თუ 

შეუძ-ლებელია ლაბორატორიული გამოცდის ჩატარება ერთი დღის განმავლობაში, 

ქლორორგანული პესტიციდების განსაზღვრისათვის სინჯებს გამოაშრობენ ბნელ 

სათავსოში, ხოლო ფოსფორორგანული პესტიციდების განსაზღვრისთვისას სინჯებს 

ინახავენ მაცივარში გამოშრობის გარეშე. შედეგების მშრალ ნიმუშზე 

გადაანგარიშებისათვის პარალელურად ხდება ნიადაგის ჰიგროსკოპული წყლის 

განსაზღვრა. 

მუხლი 22. საშუალო სინჯების და საწყისი ნიმუშების შეფუთვა, შენახვა და 

ტრანსპორტირება 

1. თხევადი, ნახევრადთხევადი პროდუქტების და წყლის ნიმუშები თავსდება სუფთა 

მინის ჭურჭელში (ბოთლები, ქილები) და ჰერმერტულად იხურება მინის მილესილი ან 

კორპის საცობებით. 

2. ბოსტნეულის, ფხვიერი მასალის და ნიადაგის ნიმუშები თავსდება ქსოვილის ან მკვრივი 

ქაღალდის ტომსიკებში. ტომსიკებს თავი ეკვრება, შემდეგ კი თითოეული მათგანი ერთად 

თავსდება ქაღალდის ან პოლიეთილენის პაკეტებში. 

3. გაზიანი ნიმუშები თავსდება ჰერმერტულ ტარაში. 

4. წვრილად დაფასოებული ნიმუში ლაბორატორიაში იგზავნება ქარხნული შეფუთვით. 

5. თითოეულ ნიმუშს, მიუხედავად მისი შერჩევის ადგილისა, თან სდევს ეტიკეტი. 

6. ნიმუშები უნდა იყოს დალუქული. 

7. ნიმუშები (გარდა ნიადაგისა) ლაბორატორიას მიეწოდება დაუყოვნებლივ, 

აღებისთანავე. 
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8. ხანგრძლივი ტრანსპორტირებისას ნიმუშების (გარდა ნიადაგისა) ტემპერატურა +2 +4 
0С-მდე უნდა იყოს შენარჩუნებული სპეციალური მაცივრებისა და მოწყობილობების 

გამოყენებით. 

9. გამონაკლის შემთხვევებში ტრანსპორტირებამდე ნიმუშის (გარდა ნიადაგისა) შენახვა 

დასაშვებია მაცივარში +2 +4 0С-ზე 1-2 დღის განმავლობაში. 

10. ავარიული სიტუაციებისას აღებული ნიმუშები ლაბორატორიას გადაეცემა 

დაუყოვნებლივ. 

11. ავარიულ სიტუაციებში აღებული ნიმუში გულდასმით უნდა იყოს შეფუთული, რათა 

დაცულ იქნეს გარეშე ზემოქმედებისაგან. შეფუთვა ილუქება. ნიმუშს თან უნდა ახლდეს 

ნიმუშის აღების აქტი. 

მუხლი 23. ნიმუშის აღების უფლებამოსილი პირები 

1. ლაბორატორიული გამოცდისათვის სურსათის/ცხოველის საკვებისა  და გარემო ობიექტების 

ნიმუშების აღების უფლება აქვთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის −  სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფლებამოსილ პირებს.  

2. ავარიული შემთხვევის დროს ნიმუშების აღებისათვის ავარიული მდგომარეობის 

შესაბამისად იქმნება სპეციალური კომისია. 

3. ნიმუშის აღებისას დგება შესაბამისი აქტი, რომელსაც ხელს აწერენ ნიმუშის აღების 

უფლებამოსილი პირი და ნიმუშის აღების დამსწრე ნებისმიერი პასუხისმგებელი პირი. 

(ობიექტის ხელმძღვანელი ან უფლებამოსილი პირი) (იხ. დანართი №5). 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის  1  ივნისის დადგენილება №312 - ვებგვერდი, 06.06.2018წ.  

მუხლი 24. ნიმუშების ლაბორატორიაში წარდგენის წესი 

1. ლაბორატორიაში ნიმუშებს წარადგენს ნიმუშის ამღები უფლებამოსილი პირი. 

2. ლაბორატორიაში წარსადგენ ყველა ნიმუშს თან ახლავს ეტიკეტი, რომელზეც 

აღნიშნული უნდა იქნეს ნიმუშის სრული დასახელება, ნიმუშების რაოდენობა, ნიმუშის 

აღების ადგილი და თარიღი, დრო, პარტიის ნომერი, რაოდენობა და წონა/მოცულობა, 

საკონტროლო ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა, გარემოს ობიექტების მოცულობა. 

ეტიკეტი დამოწმებულ უნდა იქნეს ნიმუშის ამღები უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა 
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და ბეჭდით, აგრეთვე დამსწრე პირთა ხელმოწერით. დამატებით აღინიშნება კვლევის 

მიზანი და შესაძლო დაბინძურების ძირითადი მიზეზები. 

3. ლაბორატორიაში ნიმუშის წარდგენისას დგება მიღება-ჩაბარების აქტი (დანართი №6). 

4. ნიმუშების გადაგზავნა ლაბორატორიაში ხდება დაუყოვნებლივ, შეფერხების 

შემთხვევაში ნიმუში თავსდება მაცივარში, ნიმუშის აღებიდან არაუმეტეს 3 დღე-ღამისა. 

5. საშუალო ნიმუშები ინახება ლაბორატორიული გამოცდის ბოლომდე. მათში 

პესტიციდების ზდკ-ზე მაღალი მნიშვნელობების დაფიქსირებისას კი – გასატარებელი 

ღინისძიებების მიღებამდე. ამის შემდგომ საშუალო ნიმუშები ნადგურდება. 

მუხლი 25. ნიმუშების აღების უსაფრთხოების ზომები 

ნიმუშების აღებისას: 

ა) ნიმუშები დაცულ უნდა იქნეს დაბინძურებისა და დაზიანებისაგან; 

ბ) პერსონალის ხელები და აღჭურვილობა უნდა იყოს სუფთა და მშრალი, ნიმუშისათვის 

განკუთვნილი ტარა ან შესაფუთი მასალა აგრეთვე უნდა იყოს სუფთა. 

  

დანართი №2 

მცენარეული მასალიდან სინჯების შერჩევა 
 

№  
მინდვრის ან პარტიის 

მაქსიმალური სიდიდე 

სინჯის აღებისას  
მასალა  სინჯის აღების 

მეთოდი  

საშუალო სინჯის ან 

საწყისი ნიმუშის 

სიდიდე  
საშუალო ნიმუშის მომზადება  საშუალო 

ნიმუშის სიდიდე  

1  2  3  4  5  6  7  

  100 ჰა  მარცვლეული  
მეთოდი „ეშ“ –  

0,5 კგ წერტილში  
3 კგ  

მარცვალი დავაქუცმაცოთ, 

ავურიოთ და გამოვყოთ 

საშუალო ნიმუში  
0,25-0,5  

  100 ჰა  

ცხოველთა 

საკვებისათვის 

გამოყოფილი 

თესლი  
        

  100 ჰა  სიმინდი  
მეთოდი „მმ“ 

არანაკლებ 18 

მცენარისა  
18 მცენარის ტარო  

მარცვალი დავაქუცმაცოთ, 

ავურიოთ და გამოვყოთ 

საშუალო ნიმუში  
0,25-0,5  

  50 ჰა  პარკოსნები  მეთოდი „დს“  1000 პარკი  „---------------“  0,5-1  

  50 ჰა  ტექნიკური 

კულტურები  მეთოდი „დს“        
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  50 ჰა/30ტ  რაფსი, მდოგვი,  მეთოდი „მმ“- 0,5კგ 

წერტილში  3კგ  
თესლი გამოვარჩიოთ 

დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და 

გამოვყოთ საშუალო ნიმუში  
0,25  

  50 ჰა/30ტ  ყაყაჩო  მეთოდი „მმ“- 0,5კგ 

წერტილში  3კგ  „---------------“  0,25  

  50 ჰა/30ტ  მზესუმზირა  
მეთოდი „მმ“ –  

5 კალათა წერტილში  
20-30 კალათა  „---------------“  0,25  

  20 ჰა/30ტ  სელი  მეთოდი „მმ“  1კგ კოლოფი  „---------------“  0,25  

  20 ჰა/30ტ  სვია  მეთოდი „დს“ 

რამდენიმე გირჩა  0,30კგ გირჩა  „---------------“  0,25  

  20 ჰა  თამბაქო  მეთოდი „მმ“ 4 

ფოთოლი წერტილში  
დაახლ .20 (1კგ) 

ფოთოლი  

მარცვალი დავაქუცმაცოთ, 

ავურიოთ და გამოვყოთ 

საშუალო ნიმუში  
0,25  

  20გ  მწვანე საფურაჟე 

მასა        0,25  

  100 ჰა/100ტ  სიმინდი, 

მზესუმზირა  

მეთოდი „მმ“ 

მოიჭრას 3-3 მცენარე 

თითო წერტილში  
3 კგ  

მთელი მასალა ქუცმაცდება, 

ერევა და გამოიყოფა 1/4 

ნაწილი, რომელიც ისევ 

ქუცმაცდება, ირევა და 

გამოიყოფა საშუალო ნიმუში  

0,5-1,0  

  50ჰა/100ტ  ძირხვენები, 

ჭარხლის ფოთოლი  
მეთოდი „დს“ 15 

მცენარე  15 ძირხვენა 30კგ  

ძერხვი ირეცხება, შრება 

ოთხად იჭრება, თითოეულის 

1/4 ნაწილი იღება. ირევა და 

მიიღება საშ. ნიმუში  

0,5  

  50ჰა/100ტ  კარტოფილი  
მეთოდი „დს“ 50 

ბუდიდან, 15 

წერტილიდან 30კგ  
3 კგ  

ძერხვი ირეცხება, შრება 

ოთხად ან შუაზე იჭრება, 

ქუცმაცდება და მიირება 

საშუალო ნიმუში  

0,5  

  2-5 ჰა  ბოსტნეული          

  2-5 ჰა  ძირხვენი, 

ბოსტნეული  
მეთოდი „დს“ 10 

მცენარე 4კგ  4კგ  
თითოეული თავისგან 

ავიღოთ1/4. დავაქუცმაცოთ, 

და ავიღოთ საშუალო ნიმუში  
0,5-0,25  

  20ჰა  კომბოსტო  მეთოდი „დს“ 10 

მცენარე 4კგ  4კგ  „---------------“  0,5  

  20ჰა  თეთრი კომბოსტო, 

წითელი  
მეთოდი „დს“ 10 

მცენარე 4კგ  მეთოდი 4კგ  
ყოველი თავიდან ავიღოთ 1/4 

დავაქუცმაცოთ და გამოვყოთ 

საშუალო ნიმუში  
0,5  

  5-10ჰა  ყვავილოვანი 

კომბოსტო  
მეთოდი „დს“ 10 

მცენარე 2კგ  2კგ  დავაქუცმაცოთ და გამოვყოთ 

საშუალო ნიმუში  0,25  

  5ჰა  კოლრაბი  მეთოდი „დს“ 10 

მცენარე 0,5კგ  0,75  „---------------“  0,5  

  5ჰა  ბრიუსელის 

კომბოსტო  
მეთოდი „დს“ 10 

მცენარე  1კგ  დავაქუცმაცოთ და გამოვყოთ 

საშუალო ნიმუში  0,25  

  5ჰა  

ფურცელოვანი 

კომბოსტო 

(სალათი, ისპანახი, 

მჟაუნა)  

მეთოდი „დს“10 

მცენარე  
სალათი 0,5კგ 

მჟაუნა 0,25კგ  „---------------“  0,25  
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  5ჰა  კამა  მეთოდი „დს“ 

მხოლოდ ფურცლები  0,25კგ  „---------------“  0,25  

  5ჰა  
ნორჩი კამა, კამა 

კიტრის 

მწნილისთვის  

მეთოდი „დს“ 

მთლიანი 

ფურცლები  
0,5  „---------------“  0,25  

  10ჰა  ხახვი, ნიორი  მეთოდი „დს“ 

სიმწიფეში  
ხახვი 1კგ ნიორი 

0,5კგ  „---------------“  0,25  

  ბოლქვიანები            

  5ჰა  ხახვი განვითარების 

ადრეულ სტადიაში  

მეთოდი „დს“ 

მთლიანი 

ფურცლები  
1,5-2 კგ  „---------------“  0,25  

  5ჰა  პარკოსნები  
მეთოდი „დს“ 

მთლიანი 

ფურცლები  
0,5-1კგ  

თესლგამოცლილი პარკი 

დავაქუცმაცოთ ავურიოთ და 

ავიღოთ საშუალო ნიმუში  
0,5  

  50ჰა  მწვანე ლობიო  
მეთოდი „დს“ 

მთლიანი 

ფურცლები  
0,5კგ  „---------------“  0,5  

  20ჰა/30ტ  პომიდორი, წიწაკა  
მეთოდი „დს“ 

მთლიანი 

ფურცლები  
1,5-2 კგ  „---------------“  0,5  

  20ჰა/30ტ  კიტრი და სხვა 

ბაღჩეული  

მეთოდი „დს“ 

მთლიანი 

ფურცლები  
1,5-3 კგ  „---------------“  0,5  

  5ჰა  პრასი  
მეთოდი „დს“ 

მთლიანი 

ფურცლები  
0,5კგ  „---------------“  0,5  

  5ჰა  რევანდი  „დს“ ფურცლები 

შერევით  2 კგ  „---------------“  0,25-0,5  

  5ჰა  ქამა სოკო და სხვა 

სახეობები  მეთოდი „კ“  0,5კგ  „---------------“  0,5  

  ხილი 200ჰა/500ტ  თესლოვნები  

მეთოდი „დს“  

30 ხემდე შერჩევით 

ფართობის 

მიხედვით, ხილი 

შეირჩეს ხის 

სხვადასხვა მხრიდან  

30 ხემდე - 5კგ 1ჰა - 

7კგ 1-10ჰა - 10კგ 10-

30ჰა - 12კგ 30ჰა - 

15კგ  

„---------------“  0,5  

  200ჰა/200ტ  კურკოვნები  მეთოდი „დს“  31 ხემდე - 2კგ 1ჰა - 

6კგ 1ჰა - 8კგ  „---------------“  0,5  

  200ჰა/100ტ  ბალი, ალუბალი 

ქლიავი  მეთოდი „დს“  32 ხემდე - 1,5კგ 1ჰა 

- 2კგ 1ჰა - 2,5კგ  „---------------“  0,5  

  10ჰა  კაკალი  მეთოდი „დს“  33 ხემდე - 1კგ 30 - 

1,5კგ  „---------------“  0,25-0,5  

  10ჰა  კენკრა  მეთოდი„მმ“  1-1,5კგ  „---------------“  0,5  

  200ჰა  ყურძენი  მეთოდი „მმ“  1,5კგ  „---------------“  0,5  

  1ჰა  ჟოლო, მარწყვი  მეთოდი „დს“  
500მ2-მდე - 1,5კგ 

500მ2-ზევით - 2,5კგ 

0,25ჰა - 2,5კგ  
„---------------“  0,5  
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დანართი №3 

საკლავი ცხოველის ხორცისა და შინაგანი ორგანოების ნიმუშის აღება 

 
1  2  3  4  5  6  

1  მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვი და ღორი  

შერჩევით: 100 სულიდან-3; 100-200 – 5;  

200-500 – 7; 500-ზე ნაკლები 10 საქონელი. 

იღებენ ცხიმის, კუნთების, შინაგანი 

ორგანოების სინჯებს  

თითოეული ტან-ხორციდან 

0,2-0,5 კგ. კუნთი, ქონი და 

შინაგანი ორგანოები.  

თითოეული საწყისი 

ნიმუში შეადგენს საწყის 

სინჯს  
0,2 - 0,5  

2  ცხვარი  
100 სულიდან – 3; 100-200-დან 5; 200-500-დან 

7; 500-ზე ნაკლები – 10. სინჯებს იღებენ 

კუნთების, შინაგანი ორგანოების და ქონის  

თითოეული ტან-ხორციდან 

0,1-0,2 კგ.  „---------------“  0,2 - 0,5  

3  შინაური ფრინველი  „---------------“  თითოეულიდან 50გ.  „---------------“  0,1 - 0,3  

4  ნანადირევი  „---------------“  
ირემი – 200გ; ტახი და შველი – 

100გ; კურდღელი – 20გ; 

ფრინველები – 5 გ.  
„---------------“  0,2 - 0,5  

5  კვერცხი  
10-20 ერთეული შესყიდვის განსაზღვრული 

პუნქტებიდან. მეფრინველეობის ფაბრიკებში 

– 5 კვერცხი თითოეული პარტიიდან  
20 კვერცხი  

ყოველი საწყისი ნიმუში 

შეესაბამება საშუალო 

ნიმუშს  
20 კვერცხი  

6  რძე  
ჩამოსასხმელი პუნქტებიდან იღებენ 500 მლ. 

განსაზღვრულ მეურნეობაში 1 ძროხიდან 100 

მლ.  
500 მლ  „---------------“  0,5 ლ  

7  თევზი (I)  

100 კგ-ზე ნაკლების შემთხვევაში იღებენ 0,5 

კგ, ურევენ და იღებენ საშუალო სინჯს. თუ 

თევზის წონა 100გ-1კგ იღებენ მთლიან 

ეგზემპლარს თევზისა. თუ თევზის წონა 1-

2კგ იღებენ ნახევარი თევზის 1 განივ ნაწილს. 

თუ თევზის წონა 2 კგ-ზე მეტია ამოიჭრება 

ნიმუში თევზის შუა ნაწილიდან 100-200 გ-ის 

ოდენობით  

0,5 კგ  საშუალო სინჯს თვლიან 

საშუალო ნიმუშად  0,5 კგ  

8  ხიზილალა  ერთი პარტიიდან იღებენ 3 ნიმუშს 100 გ 

თითოეული კასრიდან (ყუთიდან)  0,1 კგ  საშუალო სინჯს თვლიან 

საშუალო ნიმუშად  0,1 კგ  

  

 

 

 

 

დანართი №4 

მასალები საწყობებიდან, ბაზებიდან, საცავებიდან, სატრანსპორტო საშუალებებიდან 
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1  2  3  4  5  6  7  

1    
მარცვალი, კოპტონი, 

შროტი          

2  100 ტ  
მარცვალი, კოპტონი, 

შროტი ბრტყელი 

საცავებიდან  

თითოეული სეგმენტის 

დაახლოებით 100 მ2-ის 

ზედაპირიდან ავიღოთ ნიმუში 

,,კ" მეთოდით 3 შრიდან  

10 კგ  

მარცვალი დავანაწილოთ, 

საგულდაგულოდ 

ავურიოთ და გამოვყოთ 

საშუალო ნიმუში  

1,0 კგ  

3  100 ტ  
მარცვალი, კოპტონი, 

შროტი სატრანსპორტო 

საშუალებებიდან  

თითოეული სატრანსპორტო 

საშუალებებიდან ცალკ-ცალკე 

ავიღოთ ,,სა" მეთოდით 3 

შრიდან, ოთხღერძიანი 

ვაგონებიდან ,,ხ2"  

10 კგ  „---------------“  1,0 კგ  

4  100 ტ  

მარცვალი, კოპტონი, 

შროტი ბეღლიდან, 

გემის ტრიუმიდან და 

ცისტერნებიდან  

იმდენი ნახვრეტიდან 

რამდენიც აქვს მოცემულ 

ტარას სამი ფენიდან ან ,,სა" 

მეთოდით გადმოტვირთვის 

დროს  

10 კგ  „---------------“  1,0 კგ  

5  100 ტ  მარცვალი, კოპტონი, 

შროტი ტომრებში  

,,სა" მეთოდი ცალკეული 

ტომრების სხვადასხვა 

ადგილებიდან  
7 კგ  „---------------“  0,5-1,0 კგ  

6  100 ტ  
მარცვალი, კოპტონი, 

შროტი 

გადმოტვირთვის დროს  

,,სა" მეთოდით ნაკადში 

თანაბარი ინტერვალით  7 კგ  „---------------“  0,5-1,0 კგ  

7  100 ტ  
სილოსი, ჭარხლის 

შაქრის გამონაწური, 

პულპა, ნახარში  

,,სა" მეთოდი ზედა შრის 

მოშორებით 30 სმ-ის 

სიღრმეზე  
2 ლ  ავურიოთ და გამოვყოთ 

საშუალო ნიმუში  0,25 ლ  

8    
მასალა ნაჭრებად 

(კარტოფილი, ჭარხალი 

და ა.შ.(3)  
        

9  100 ტ  საცავებში  ,,სა" მეთოდი ზედა, შუა და 

ქვედა ფენებში  7 კგ  

მასალა გავყოთ ოთხ 

ნაწილად, ავიღოთ 1/4 

ნაწილი, ავურიოთ, 

დავანაწილოთ და ავიღოთ 

საშუალო ნიმუში  

0,5-1,0 კგ  

10  ტრანსპორტის ერთი 

საშუალება  
სატრანსპორტო 

საშუალებებში  
,,სა" მეთოდი ზედა, შუა და 

ქვედა ფენებში  3 კგ  „---------------“    

11    ჩალისმაგვარი მასალა          

12  100 ტ-მდე  დაუპრესავი  
,,სა" მეთოდი ზემოდან და 

ქვემოდან 50 სმ-ის დაშორებით 

20 ადგილიდან  
2 კგ  

დავანაწილოთ, ავურიოთ 

და გამოვყოთ საშუალო 

ნიმუში  
0,1-0,2 კგ  

13  100 ტ-მდე  დაპრესილი  

,,სა" მეთოდი ფუთებიდან 

მავთულის მოხსნის შემდეგ 

ავიღოთ მცირე ნიმუში სამი 

სხვადასხვა ადგილიდან ისე, 

რომ არ დაირღვეს ფუთის 

მთლიანობა  

2 კგ  „---------------“  0,1-0,2 კგ  

14    
ახალი ხილი და 

ბოსტნეული  

სხვადასხვა შეკვრიდან, 

ყუთებიდან და ა.შ. სხვადასხვა 

შრიდან  
შეკვრებიდან  როგორც 3.4.4.1.6. და 

3.4.4.1.9.    

    
ვაშლი, მსხალი, ატამი, 

კომში  

სხვადასხვა შეფუთვიდან, 

ყუთებიდან და ა.შ. სხვადასხვა 

ფენებიდან (შრეებიდან)  

10 კგ 

(არანაკლებ 100 

ცალი)  
როგორც 3.4.4.1.7.1.  0,5 კგ  
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15  

16    გარგარი, ქლიავი  „---------------“  4 კგ (არანაკლებ 

100 ცალი)  როგორც 3.4.4.1.7.3.  0,5 კგ  

17    
ბალი, ალუბალი, 

ყურძენი, მარწყვი  „---------------“  4 კგ  როგორც 3.4.4.1.7.3. და 

3.4.4.1.7.6.  0,5 კგ  

18    
ხურტკმელი, მოცხარი, 

ჟოლო  „---------------“  3 კგ  როგორც 3.4.4.1.7.5.  0,5 კგ  

19    
ბაღის მარწყვი და ტყის 

სხვა კენკრა  „---------------“  2 კგ  როგორც 3.4.4.1.7.7.  0,5 კგ  

20    
კიტრი, კოლრაბი, 

წიწაკა, ბოლოკი, 

პომიდორი, ძირხვენები  
„---------------“  3 კგ  როგორც 3.4.4.1.6.6. და 

3.4.4.1.6.7.  0,5 კგ  

21    

თეთრთავიანი 

კომბოსტო, 

წითელთავიანი 

კომბოსტო, 

ყვავილოვანი 

კომბოსტო, სალათი  

,,ეშ" მეთოდი სხვადასხვა 

შეფუთვიდან, ყუთებიდან და 

ა.შ. სხვადასხვა ფენებიდან 

(შრეებიდან)  

10 თავი  როგორც 3.4.4.1.6.2. და 

3.4.4.1.6.3.  0,5 კგ  

22    ნედლი სიმინდი  „---------------“  10 ტარო  როგორც 3.4.4.1.2.1.  0,25-0,5 კგ  

23    ბოსტნეული კონებად  „---------------“  10 კონა  როგორც 3.4.4.1.6.    

24    ბაღჩეული  „---------------“  5 ცალი  „---------------“    

24    სხვა ბოსტნეული  „---------------“  1 კგ  როგორც 3.4.4.1.6.1.  0,25-0,5 კგ  

25    
ჩირი და გამხმარი 

ბოსტნეული (5,6)  „---------------“        

26  600 შეფუთვა  ხილი და ბოსტნეული 

ნაჭრების სახით  ,,სა" მეთოდით 3 ფენიდან  1-3 კგ  

ნაჭრები ან ბრიკეტი 

დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ 

და გამოვყოთ საშუალო 

ნიმუში  

0,5 კგ  

27    

ბოსტნეული და ხილი 

ფხვნილისა და 

გამხმარი მწვანილის 

სახით  
  0,6 კგ  „---------------“  0,25 კგ  

28    
ბოსტნეული და ხილი 

ბრიკეტების სახით  

ბრიკეტები 1 კგ-ზე მეტი წონის 

,, " მეთოდით, ჩამოვაჭრათ 

ნაპირებიდან 1-2 სმ სექტორი; 

ბრიკეტები წონით 1 კგ-ზე 

ნაკლები- თითო ბრიკეტი  

1-3 კგ  „---------------“  0,25 კგ  

29    
საკვები პროდუქტები 

თხევად ფორმაში          

30    

მსხვილ ტარაში 

(კონტეინერები, 

ცისტერნები, ავზები და 

სხვა)  

,,სა" მეთოდით 2 მეტრამდე 

სიმაღლის ტარაში მთლიანი 

ფენა; 2 მეტრზე მაღალ ტარაში 

3 დონიდან  

2 ლ  

ერთჯერად სინჯებს 

ერთად მოვათავსებთ, 

ვურევთ, გამოვყოფთ 

საშუალო სინჯს და 

საშუალო ნიმუშს  
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31    
პატარა ტარაში 

(ბოთლი, ქილა, 

მათარა)  
 ,,შს" მეთოდი  2 ლ  

საწყის სინჯებს ერთად 

მოვათავსებთ, ვურევთ, 

გამოვყოფთ საშუალო 

სინჯს და საშუალო ნიმუშს  

0,25 ლ  

32    გადმოტვირთვის დროს  
,,სა" მეთოდი ცალკეული 

ტომრების სხვადასხვა 

ადგილიდან  
2 ლ  „---------------“  0,25 ლ  

33    
პასტისმაგვარი და 

მყარი კონსისტენციის 

საკვები პროდუქტები  
        

34    მსხვილ ტარაში  

,,სშ" მეთოდით 2 მეტრამდე 

სიმაღლის ტარაში მთლიანი 

ფენა; 2 მეტრზე მაღალ ტარაში 

3 დონიდან  

0,5-2 კგ  

როგორც 7.1. მასთან, მყარი 

კონსისტენციის მასალის 

საწყისი ნიმუში 

ქუცმაცდება  

0,25 კგ  

35    პატარა ტარაში  ,,შს" მეთოდი  0,2-1 კგ    0,2 კგ  

36    

შეფუთული საკვები 

პროდუქტები 

(კონსერვები, საქონელი 

ქაღალდის ან 

პლასტმასის 

შეფუთვაში, ტომრებში 

და ა.შ.(7)  

        

37    
მშრალი რძე, ჯემი, 

ხილფაფა და სხვა   ,,შს" მეთოდი  1 ქილა ან 2.კგ  

1 ქილის აღების 

შემთხვევაში ის 

წარმოადგენს საშუალო 

ნიმუშს; სხვა შემთხვევაში 

ავურიოთ და გამოვყოთ 

საშუალო ნიმუში  

0,5-1 კგ  

38    ხორცის კონსერვები   ,,შს" მეთოდი  1 კგ  
დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ 

და გამოვყოთ საშუალო 

ნიმუში  
0,5 კგ  

39    
სხვა პროდუქტები 

(ფქვილი, ბურღული, 

ჩაი, ყავა და სხვა)  
 ,,შს" მეთოდი  1 კგ  

მოვაცილოთ შეფუთვა, 

ავურიოთ, თუ საჭიროა 

დავაქუცმაცოთ და 

გამოვყოთ საშუალო 

ნიმუში  

0,25-0,5 კგ  

40    
დანაწევრებული 

პროდუქტი შეფუთვის 

გარეშე  
,,სა" მეთოდი  0,5 კგ  

მოეჭრას საწყისი ნიმუში 

±10 გ-ის ოდენობის 

სხვადასხვა ნაწილზე, 

დავაწვრილმანოთ და 

ავურიოთ  

0.5  

41    
ხორცის პროდუქტები 

(ვიჩინა, ბეკონი, სალა, 

ძეხვი და სხვა)  
    

საშუალო სინჯი 

წარმოადგენს საშუალო 

ნიმუშს  
  

42    სოსისი და სარდელი  ,,ეშ" მეთოდი  0,4 - 0,5 კგ  

გამოვყოთ როგორც 

საწყისი ნიმუში სოსისის 

და სარდელის, ისე რომ არ 

დავარღვიოთ მათი 

მთლიანობა  

0,4 - 0,5 კგ  

43    მაგარი ყველი  ,,სშ" მეთოდი  0,05 - 0,1 კგ  საწყისი ნიმუში 

დავანაწილოთ, ავურიოთ 
0,05 - 0,1 კგ  
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და ისინი წარმოადგენენ 

საშუალო ნიმუშს  
44    რბილი ყველი  როგორც ნ.8        

45    რძე          

46    
ჩამოსასხმელი 

პუნქტიდან  

100მლ. ცისტერნებიდან 

(ტანკებიდან) სინჯები 

სხავადასხვა სიღრმიდან 

100მლ.ნაკადიდან 3 სინჯი 

რამდენიმე წუთის 

ინტერვალით  

  
ყოველი საშუალო სინჯი 

წარმოადგენს საშუალო 

ნიმუშს  
3000  

47    რძის ფერმებიდან  
10 არჩეული ძროხიდან 

განსაზღვრულ მეურნეობაში 

100მლ.  
1,0 ლ  „---------------“  0,5 ლ  

 48    სავაჭრო ქსელიდან  ,,ეშ" მეთოდი. ბოთლები ან 

სხვა შეფუთვა    „---------------“  `---------------~  

49    
რძის სასმელები 

(არაჟანი, იოგურტი და 

ა.შ.)  
„---------------“  „---------------“  „---------------“  „---------------“  

50    
რძის ქარხნიდან და 

სავაჭრო ქსელიდან  

ცისტერნებიდან (ტანკებიდან) 

სამი სინჯი სხვადასხვა 

სიღრმიდან. შეფუთვიდან – 

,,ეშ" მეთოდით  

100 მლ  
ყოველი შუალედური 

სინჯი ითვლება 

შუალედურ ნიმუშად  
300 მლ  

51    კარაქი    0,5 2 კგ  
ერთჯერადი სინჯები 

შეერევა და გამოიყოფა 

შუალედური ნიმუშები  
0,2 - 0,5  

52    ყველეული          

53    მკვრივი ყველი  ,,სა" მეთოდი  0,05 - 0,1კგ  

საშუალო სინჯი 

დაქუცმაცდეს და აირიოს, 

რაც შეადგენს შუალედურ 

ნიმუშს  
  

54    
რბილი ყველი 

შეფუთვაში  ,,ეშ" მეთოდი  0,5 - 2კგ 0,5 კგ  როგორც 3.4.4.3.11.3-ის 

შემთხვევაში  0,2 0,25 0,2  

  

დანართი №5 

სამკურნალო და არომატული მცენარეების სინჯების შერჩევა 
 

№  მასალა  სინჯის აღების 

მეთოდი  

საშუალო 

სინჯის ან 

საწყისი 

ნიმუშის 

სიდიდე  

საშუალო ნიმუშის მომზადება  
საშუალო 

ნიმუშის 

სიდიდე  

  არყის კვირტები  
სინჯშემკრების 

მეთოდი (ყველა 

შემთხვევაში)  

150  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
50  

  ფიჭვის კვირტები  350  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
100  
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  მთლიანი ფოთლები გარდა:  400  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
100  

  

სინამაქის ხის ფოთლებისა, 

დათვის კენკრისა და 

წითელი მოცვის 

ფოთლებისა  

  

150  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
50  

  სხვადასხვა ფოთლები  200  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
50  

  ყვავილები გარდა:  300  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
100  

  
ქერიფქლა, გულსოსანა, 

ჭინჭრის დედა, ხოროსანი  150  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
50  

  დიდგულას ყვავილები  75  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
50  

  
ბაბუნა, სამკურნალო 

გვირილა  200  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
100  

  
დლამატიური გვირილას 

ყვავილები  400  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
200  

  მთლიანი ბალახები გარდა:  600  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
250  

  
ბალახები გარდა ძიძოსი, 

ბეგქონდარასი, დურღენისა  150  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
50  

  ავშანას ბალახი  

  

100  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
50  

  დაჭრილი ბალახი  200  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
75  

  წვნიანი ნაყოფი გარდა :    200  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
100  

  
ჟოლოსა და ასკილის 

ნაყოფი    300  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
150  

  წიწაკის ნაყოფი    500  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
  

  
მშრალი ნაყოფები და 

თესლი, გარდა:      
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
  

  ლემას თესლი      
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
  

  
მთლიანი ფესვები და 

ფესვურები გარდა:    250  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
100  

  
წიწინაურისა და საპონას 

თესლები    1 ცალის მასა  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
100  

  კატაბალახას ფესვები    400  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
100  
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გვიმრას ფესვურა, 

რევანდის ფესვი    1300  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
250  

  
ძირტკბილას 

გასუფთავებული ფესვები    2200  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
250  

  კოწახურის ფესვები    5200  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
500  

  
დაქუცმაცებული ფესვები 

და ფესვურები    200  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
100  

  მთლიანი ქერქი    600  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
250  

  დაქუცმაცებული ქერქი    200  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
100  

  
სხვა მცენარეული 

ნედლეული      
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
  

  მცენარეული ფხვნილი    100  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
100  

  
მუხის ხავსი, ისლანდიური 

ხავსი    150  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
100  

  ლიკოპოდიუმი    150  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
50  

  მცენარეული ღრუბელი    550  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
250  

  მატიტელა    150  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
50  

  უჯანგარი    3000  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
500  

  ზღვის კომბოსტო    5000  
ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის 

ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ 

საშუალო ნიმუში  
500  

  

დანართი №6 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის  1  ივნისის დადგენილება №312 - ვებგვერდი, 06.06.2018წ.   

ნიმუშის აღების აქტი № 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო 

კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − სურსათის 

ეროვნული სააგენტოს სტრუქტურული ერთეული/ტერიტორიული ორგანო.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                              (დასახელება)  

ნიმუშის აღების მიზანი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(მიუთითეთ სურსათი/ცხოველთა საკვები, გარემოს ობიექტი) 

ნიმუშის დასახელება და აღების ადგილი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––– 

 (წარმოების, შენახვის, რეალიზაციის ადგილი, სატრანსპორტო საშუალება და სხვა) 

პარტიის № --------------------------, გამოშვების თარიღი ---------------------------------- 

რაოდენობა (ცალი, წონა) --------------------------------------------------------------------- 

დამატებითი ინფორმაცია –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ნორმატიული დოკუმენტი, რომლის შესაბამისად მოხდა ნიმუშის აღება ––––––––––––––––

–– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ნიმუშის რაოდენობა-მოცულობა (კგ, ლიტრი)–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ლუქი (ბეჭედი) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ნიმუშის ამღები პირი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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(სახელი, გვარი, სამსახური/თანამდებობა) 

ნიმუშის აღების თარიღი და დრო „---------“ ---------------------------- ------------------------------ 

                                                                                (რიცხვი, თვე, წელი) 

----------- --------------- სთ/წთ 

ნიმუში გაგზავნილია –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

                                                        (ლაბორატორიის დასახელება) 

ნიმუში აიღო–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                              (ხელმოწერა) 

 დამსწრე პირები –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                         (სახელი, გვარი, ხელმოწერა)                                                      ბ.ა. 

  

  

დანართი №7 

ლაბორატორიაში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების 

ნიმუშების მიღება-ჩაბარების 

ა ქ ტ ი № 

ნიმუშის ჩამბარებელი -------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

                                                           (გვარი, სახელი, სამსახური/თანამდებობა) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

ლაბორატორიის დასახელება ----------------------------------------------------------------------------------

-- 
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ნიმუშის მიმღები --------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

                                                              (გვარი, სახელი, სამსახური/თანამდებობა) 

ნიმუშის დასახელება ---------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

ნიმუშის რაოდენობა ----------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

ნიმუშის აღების ადგილი და თარიღი, დრო ---------------------------------------------------------------

-- 

ნიმუშის ტარა, შეფუთვა, მარკირება -------------------------------------------------------------------------

-- 

დამატებითი ინფორმაცია ---------------------------------------------------------------------------------------

-- 

------------------------------------- 

ნიმუშის ლაბორატორიაში შემოსვლის თარიღი ---------------------------------------------------------

--- 

ჩასატარებელი კვლევები ----------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

ნიმუშის ჩამბარებლის 

ხელმოწერა 

  

 

ნიმუშის მიმღების 

ხელმოწერა 

  

 

 

 



საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა                                        №1(59/ზ) თებერვალი, 2021 

 

43 

 

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №422 

2015 წლის 11 აგვისტო, ქ. თბილისი  
 

ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის 

შესახებ 

მუხლი 1 

საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის 49-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ 

ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12  მუხლის 

შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული დადგენილება „ნარჩენების აღრიცხვის 

წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ“.   

 

მუხლი 2 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა 2017 წლის პირველ 

სექტემბრამდე გამოსცეს ბრძანება „აღრიცხვა-ანგარიშგების ელექტრონული ფორმებისა და 

ნარჩენების მონაცემთა ბაზის ელექტრონული ფორმების შევსების წესის შესახებ.  

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28  ივლისის  დადგენილება №365 - ვებგვერდი, 29.07.2016წ.  

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24  იანვრის  დადგენილება №19  - ვებგვერდი, 26.01.2017წ.  

 

მუხლი 3 

1. დადგენილების პირველი მუხლი ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.  

1 1. დადგენილების პირველი მუხლის მოქმედება შეჩერდეს 2018 წლის 1 იანვრამდე.  

2. დადგენილების მე-2 მუხლი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2015 

წლის 1 აგვისტოდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.  

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28  ივლისის  დადგენილება №365 - ვებგვერდი, 29.07.2016წ.  

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24  იანვრის  დადგენილება №19  - ვებგვერდი, 26.01.2017წ.  

 

პრემიერ-მინისტრი  ირაკლი ღარიბაშვილი 
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ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების 

ფორმა და შინაარსი 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები  

1. წინამდებარე დადგენილება განსაზღვრავს საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის 

29-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული პირების მიერ ნარჩენების შესახებ 

ინფორმაციის აღრიცხვის წარმოებისა და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტროს (შემდგომში – სამინისტრო) წინაშე ანგარიშების 

წარდგენის წესს.    

2. ნარჩენების აღრიცხვის წარმოებისა და ანგარიშგების მიზანია ნარჩენების მართვასთან 

დაკავშირებული საქმიანობების შესახებ სრული და საიმედო ინფორმაციის მიღება, რაც 

მიიღწევა მონაცემების ელექტრონული დოკუმენტირებისა და ანგარიშგების 

პროცედურების დადგენილი წესით და ასევე იმ ფიზიკური და იურიდიული პირების 

ვალდებულებების განსაზღვრით, რომლებიც წარმოქმნიან, აგროვებენ, გადაზიდავენ ან/და 

ამუშავებენ ნარჩენებს.  

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება  

ამ დადგენილებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ იგივე მნიშვნელობა, რაც ნარჩენების 

მართვის კოდექსის მე-3 მუხლით გათვალისწინებულ ტერმინებს.  

მუხლი  3. აღრიცხვა-ანგარიშგების განხორციელებაზე ვალდებული სუბიექტები  

ნარჩენების აღრიცხვისა და სამინისტროს წინაშე შესაბამისი ანგარიშგების ვალდებულება 

ეკისრებათ: 

ა) ნარჩენების მართვის კოდექსის 24-ე და 26-ე მუხლებით გათვალისწინებული 

საქმიანობების განმახორციელებელ პირებს; 

ბ) ნარჩენების წარმომქმნელს, რომლის სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად, წლის 

განმავლობაში, 2 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენი (გარდა მუნიციპალური ნარჩენისა) ან 

ნებისმიერი რაოდენობის სახიფათო ნარჩენი წარმოიქმნება.  

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28  ივლისის  დადგენილება №365 - ვებგვერდი, 29.07.2016წ.  

მუხლი 4. ნარჩენების მონაცემთა ბაზა  

1. აღრიცხვა-ანგარიშგების ფორმების შევსება და სამინისტროში წარდგენა 

წარმოებს  ელექტრონული ფორმით, ნარჩენების მონაცემთა ბაზაში.  
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2. ნარჩენების მონაცემთა ბაზის ადმინისტრირებას ახორციელებს  სამინისტრო, რომელიც 

უფლებამოსილია გამოსცეს შესაბამისი ინსტრუქციები, მათი პრაქტიკაში გატარების 

მიზნით.  

3. აღრიცხვა-ანგარიშგების ელექტრონულ ფორმებს და ნარჩენების მონაცემთა 

ბაზის  ელექტრონული ფორმების შევსების წესს ბრძანებით ამტკიცებს საქართველოს 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი.  

მუხლი 5. აღრიცხვა-ანგარიშგების განხორციელების წესი 

1. ნარჩენების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია სავალდებულოა მე-3 მუხლით 

განსაზღვრული პირებისათვის, რისთვისაც ისინი ავსებენ ელექტრონული რეგისტრაციის 

ფორმას სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდის  www.moe.gov.ge-ს  მეშვეობით.  

2. სამინისტრო 5 დღის ვადაში აგზავნის რეგისტრაციის დადასტურების 

შესახებ  შეტყობინებას რეგისტრაციის ფორმაში მითითებულ ელექტრონული ფოსტის 

მისამართზე, რაც ჩაითვლება რეგისტრაციის ოფიციალურ დადასტურებად.  

3. ნარჩენების მართვის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის დადასტურების შემდეგ, 

რეგისტრირებულ პირს ენიჭება მომხმარებლის სახელი და პაროლი.  

4. ამ დადგენილების მე-3 მუხლით განსაზღვრული სუბიექტების მიერ აღრიცხვა-

ანგარიშგების დადგენილი წესით წარმოების შემოწმებას ახორციელებს სამინისტრო 

კანონმდებლობის შესაბამისად.  

 მუხლი  6.  პასუხისმგებლობა ნარჩენების აღრიცხვისა და ანგარიშგების ვალდებულების 

შეუსრულებლობისთვის  

პასუხისმგებლობა ნარჩენების აღრიცხვისა და ანგარიშგების ვალდებულების 

შეუსრულებლობისთვის პირს დაეკისრება ნარჩენების მართვის კოდექსის 44-ე მუხლის 

შესაბამისად.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.moe.gov.ge/
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საქართველოს მთავრობის დადგენილება №145 

2016 წლის 29 მარტი, ქ. თბილისი  
 

სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების შესახებ 

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

მუხლი 1 

ნარჩენების მართვის კოდექსის 49-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის,  პროდუქტის 

უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის შესაბამისად, 

დამტკიცდეს „სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სპეციალური 

მოთხოვნების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტი დანართებთან ერთად. 

 

მუხლი 2 

1. ამ დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი, გარდა ტექნიკური 

რეგლამენტის მე-4 და მე-7 მუხლებისა, ამოქმედდეს  2016 წლის 1 აგვისტოდან. 

2.  ამ დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მე-4 და მე-7 მუხლები 

ამოქმედდეს 2018 წლის 1 თებერვლიდან. 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28  ივლისის  დადგენილება №366 - ვებგვერდი, 29.07.2016წ.  

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24  იანვრის  დადგენილება №20  - ვებგვერდი, 26.01.2017წ.  

 

პრემიერ-მინისტრი  გიორგი კვირიკაშვილი 
 

 

 

 

ტექნიკური რეგლამენტი 

სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სპეციალური მოთხოვნები 

 

მუხლი 1. მიზანი 

სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების შესახებ 

ტექნიკური რეგლამენტის (შემდგომში – ტექნიკური რეგლამენტი) მიზანია, ნარჩენების 

მართვის კოდექსის მე-20 მუხლის შესაბამისად განსაზღვროს: 

ა) სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სპეციალური მოთხოვნები; 

ბ) სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნიდან საბოლოო განთავსებამდე მათი მიკვლევადობის 

მექანიზმები; 
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გ) სახიფათო ნარჩენების შეფუთვისა და ეტიკეტირების მოთხოვნები; 

დ) მოთხოვნები სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტისთვის; 

ე) მოთხოვნები მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების ნარჩენებისადმი; 

ვ) მოთხოვნები ისეთი სახიფათო ნარჩენებისადმი, როგორებიცაა: ნარჩენი ზეთი, აზბესტის 

ნარჩენი და სხვა. 

 მუხლი 2. მოქმედების სფერო 

1. ტექნიკური რეგლამენტი ვრცელდება ნარჩენების მართვის კოდექსის მე-3 მუხლის „ბ“ 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სახიფათო ნარჩენების: 

ა) წარმოქმნაზე; 

ბ) დროებით შენახვაზე; 

გ) ტრანსპორტირებასა და დამუშავებაზე. 

2. ტექნიკური რეგლამენტის მოქმედება არ ვრცელდება მუნიციპალურ ნარჩენებზე, 

რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნარჩენების ფრაქციებს. 

 მუხლი 3. ტერმინთა განმარტება 

1. ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის, ქვემოთ მოცემულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი 

მნიშვნელობა: 

ა) შეუთავსებელი ნარჩენები – ნარჩენები, რომლებიც ავარიის შემთხვევაში შეიძლება 

შევიდეს რეაქციაში სხვა ნარჩენებთან ან მასალებთან, რაც გამოიწვევს ხანძარს, აფეთქებას ან 

ტოქსიკური აირების წარმოქმნას; 

ბ) ნარჩენი ზეთის რეგენერაცია – ნებისმიერი სახის რეციკლირება, რომლის საშუალებითაც 

შესაძლებელია საბაზო ზეთების წარმოება, ნარჩენი ზეთის რაფინირების გზით (ზეთებისგან 

დამბინძურებლების, მჟანგავი პროდუქტებისა და დანამატების მოცილება); 

გ) მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების ნარჩენები (შემდგომში – მოდის ნარჩენები) – 

ნარჩენები, რომლებიც შედგება ან შეიცავს „მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების 

შესახებ“ სტოკჰოლმის კონვენციის A ან B დანართით განსაზღვრულ ნივთიერებებს. 

 2. ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის ასევე გამოიყენება ნარჩენების მართვის 

კოდექსის მე-3 მუხლში მოცემული ტერმინები. 

 მუხლი 4. სახიფათო ნარჩენის საინფორმაციო ფურცელი 



საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა                                        №1(59/ზ) თებერვალი, 2021 

 

48 

 

1. სახიფათო ნარჩენების წარმომქმნელი ვალდებულია მოამზადოს სახიფათო ნარჩენების 

საინფორმაციო ფურცელი თითოეული ნარჩენისთვის ცალ-ცალკე, ამ ტექნიკური 

რეგლამენტის დანართი 1-ის შესაბამისად. 

2. სახიფათო ნარჩენების საინფორმაციო ფურცელი თან უნდა ახლდეს სახიფათო ნარჩენებს 

ტრანსპორტირებისას. 

 მუხლი 5. ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა 

სახიფათო ნარჩენების აღდგენის ან განთავსების მიზნით, ახალი ტექნოლოგიების 

საქართველოში დანერგვის სურვილის შემთხვევაში, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტრო (შემდგომში – სამინისტრო) უფლებამოსილია, 

დაინტერესებულ პირს მოთხოვოს ინფორმაცია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 

განვითარების ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებში აღნიშნული ტექნოლოგიის წარმატებით 

დანერგვის შესახებ. 

 მუხლი 6. სახიფათო ნარჩენების შერევა 

სამინისტრო უფლებამოსილია, ოპერატორის თხოვნის არსებობის შემთხვევაში, 

წერილობითი თანხმობა გასცეს სახიფათო ნარჩენების შერევაზე, თუ შერევის ოპერაციები 

ხორციელდება საუკეთესო არსებული ტექნიკის მეშვეობით და აუმჯობესებს რეციკლირების 

ან აღდგენის საბოლოო პროდუქტის ხარისხს ან/და განთავსების შემდეგ ან 

ტრანსპორტირებისას ამცირებს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზიანის მიყენების 

რისკს. 

 მუხლი 7. სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირება 

1. სახიფათო ნარჩენების გადამზიდველი ვალდებულია, სახიფათო ნარჩენების 

ტრანსპორტირებისას თან იქონიოს სახიფათო ნარჩენების საინფორმაციო ფურცელი 

(დანართი I) და სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების ფორმა (დანართი II). 

2. მიმღები (ნარჩენების დამუშავების, განთავსების ან დროებითი შენახვის ობიექტის 

ოპერატორი) ვალდებულია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღოს სახიფათო ნარჩენები, თუ მას 

თან ახლავს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დანართები და თუ 

სახიფათო ნარჩენები შეესაბამება დანართებში მოცემულ ინფორმაციას. 

 მუხლი 8. სახიფათო ნარჩენების შეფუთვა 

1. შეგროვებული, ტრანსპორტირებული და დროებით შენახული სახიფათო ნარჩენები 

სათანადოდ უნდა შეიფუთოს, რათა შემცირდეს ნარჩენების სახიფათო თვისებების გავლენა 

ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე. 

2. სახიფათო ნარჩენების მფლობელმა უნდა უზრუნველყოს: 
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ა) სახიფათო ნარჩენების შეფუთვა ისეთი საშუალებით, მათ შორის, მყარი და ნახევრად მყარი 

ნარჩენებისთვის - კონტეინერებით და თხევადი ნარჩენებისთვის - ავზებით, რომლებიც 

რეზისტენტულია მასში მოთავსებული ნარჩენების მიმართ; 

ბ) სახიფათო ნარჩენების შეფუთვის დახურულ და დაუზიანებელ მდგომარეობაში არსებობა, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ხდება მისი შევსება ან დაცლა; 

გ) შეფუთვის ეტიკეტირება, ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-9 მუხლის შესაბამისად. 

 

 მუხლი 9. სახიფათო ნარჩენების ეტიკეტირება 

„ტექნიკური რეგლამენტის – „სატრანსპორტო საშუალებებით სახიფათო ტვირთების 

გადაზიდვის წესის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 

თებერვლის №89 დადგენილების დანართ №8-ის შესაბამისად, სახიფათო ნარჩენები უნდა 

აღინიშნოს საშიშროების კლასის აღმნიშვნელი ნიშნით (ეტიკეტით) და განთავსდეს:  

ა) სახიფათო ნარჩენების კონტეინერსა და შეფუთვაზე;  

ბ) სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ადგილზე;  

გ) სახიფათო ნარჩენების დამუშავებისა და წინასწარი დამუშავების ობიექტების 

საინფორმაციო ტაბლოზე;  

დ) სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირებისთვის გამოსაყენებელ სატრანსპორტო 

საშუალებაზე.  

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2  ივლისის დადგენილება №304 - ვებგვერდი, 05.07.2019წ.  

  

 მუხლი 10. სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტი 

1. სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტისთვის აუცილებელია: 

 ა) 10 ტონაზე მეტი მოცულობის ობიექტის შემთხვევაში, „გარემოზე ზემოქმედების 

ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად გაცემული გარემოზე ზემოქმედების 

ნებართვა; 

 ბ) არანაკლებ 2 და არა უმეტეს 10 ტონა მოცულობის ობიექტის შემთხვევაში, „ნარჩენების 

შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი დამუშავებისა და დროებითი შენახვის 
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რეგისტრაციის წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების 

შესაბამისად განხორციელებული საქმიანობის რეგისტრაცია. 

2. სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ადგილმდებარეობის შერჩევისას 

უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ტერიტორიის დაცულობა წყალდიდობის, მეწყრისა და სხვა 

ბუნებრივი მოვლენებისგან. 

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვა 

დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ: 

 ა) სახიფათო ნარჩენებით ზედაპირული ან მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების თავიდან 

აცილების მიზნით, შენახვის ადგილი აღჭურვილია წვიმის წყლის შეგროვების სისტემით; 

 ბ) სახიფათო ნარჩენების გარემოში მოხვედრის პრევენციისა და კონტროლის მიზნით, 

შენახვის ადგილი აღჭურვილია მაფრთხილებელი ნიშნებით (რომლებიც მიუთითებენ 

შენახულ სახიფათო ნარჩენებზე (კატეგორია, სახეობა)) და ხანძარსაწინააღმდეგო და სხვა 

მოწყობილობებით; 

 გ) შენახვის ადგილის ქვედა ფენა (ძირი) დამზადებულია ისეთი მასალისგან, რომელიც არ 

შედის რეაქციაში ან არ იწოვს შენახულ ნარჩენებს, წყალგაუმტარია და ითვალისწინებს 

ნარჩენების დაღვრის/გაფანტვის რისკს; 

 დ) კონტეინერი, რომელიც გამოიყენება სახიფათო ნარჩენებისთვის, შენახვის ადგილზე 

მოთავსებულია იმგვარად, რომ ნარჩენებთან წვდომა მარტივი და უსაფრთხოა. 

კონტეინერების 2 მწკრივს შორის მანძილი უნდა იყოს ყველაზე დიდი ზომის კონტეინერზე, 

სულ მცირე, 2-ჯერ მეტი; 

 ე) საკმარისი ადგილია კონტეინერების გარეცხვისა და გამართვისთვის. 

 4. კონტეინერების ნარეცხი წყალი მიიჩნევა სახიფათო ნარჩენად და დაუშვებელია მისი 

ჩაშვება საკანალიზაციო სისტემაში წინასწარ განეიტრალების გარეშე. 

5. იმ შემთხვევაში, თუ სახიფათო ნარჩენების შესანახად გამოიყენება ავზი, აუცილებელია ამ 

უკანასკნელის მოთავსება სითხეგაუმტარ შემოფარგლულ ტერიტორიაზე, რომელიც 

შეაკავებს თხევად სახიფათო ნარჩენებს დაღვრის ან ავარიის შემთხვევაში. ავზები უნდა იყოს 

აღჭურვილი გადავსების საწინააღმდეგო და გამართული განგაშის სისტემით. 

  

 მუხლი 11. სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტის ოპერირების სპეციალური 

მოთხოვნები 
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1. არანაკლებ 2 ტონა სახიფათო ნარჩენის შენახვის ობიექტზე ვრცელდება შემდეგი 

სპეციალური მოთხოვნები: 

ა) დაუშვებელია ერთმანეთთან შეუთავსებელი ნარჩენების მოთავსება ერთსა და იმავე 

კონტეინერში, ასეთი ნარჩენები უნდა ინახებოდეს იმგვარად, რომ გამოირიცხოს მათი 

კონტაქტის შესაძლებლობა ავარიული გაჟონვის შემთხვევაში; 

ბ) დაუშვებელია სახიფათო ნარჩენების მოთავსება გაურეცხავ კონტეინერში, რომელშიც 

ინახებოდა ამ ნარჩენებთან შეუთავსებელი ნარჩენები ან სხვა მასალა; 

გ) დროებითი შენახვის ობიექტი დაცული უნდა იყოს არაუფლებამოსილი პირების 

შეღწევისგან; 

დ) სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტის ოპერატორი ვალდებულია, თვეში 

ერთხელ შეამოწმოს სახიფათო ნარჩენების შესანახად გამოყენებული კონტეინერების 

მდგომარეობა და შემოწმება აღრიცხოს ამ მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად. 

2. სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტის ოპერატორი ვალდებულია, 

აღრიცხოს: 

 ა) შენახვის მიზნით შემოსული სახიფათო ნარჩენების რაოდენობა, სახეობა და წარმოშობა; 

 ბ) შენახვის მიზნით შემოსული სახიფათო ნარჩენების ადგილი საცავში; 

 გ) ადგილი, სადაც გაიგზავნა სახიფათო ნარჩენები დროებითი შენახვის ობიექტიდან. 

  

 მუხლი 12. მოდის ნარჩენები 

1. მოდის ნარჩენების წარმომქმნელი არის პირი, რომლის საქმიანობის შედეგად წარმოიქმნება 

მოდის ნარჩენები. თუ მოდის ნარჩენების წარმომქმნელი უცნობია, წარმომქმნელის 

ვალდებულებები ეკისრება იმ ტერიტორიის მესაკუთრეს, სადაც მოთავსებულია ასეთი 

ნარჩენები. 

2. მოდის ნარჩენების წარმომქმნელი ვალდებულია, მიიღოს ყველა საჭირო ზომა, რათა 

თავიდან იქნეს აცილებული მოდის ნარჩენებით სხვა ნარჩენების დაბინძურება. 

3. 2 ტონაზე მეტი ოდენობის ისეთი აკუმულირებული ნარჩენების მფლობელი, რომელიც 

შეიცავს მოდის ნარჩენებს, ვალდებულია, დაიცვას ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-11 

მუხლის მოთხოვნები. 
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4. 50 კგ-ზე მეტი და 2 ტონაზე ნაკლები მოდის ნარჩენების ან ასეთი ნარჩენების შემცველი 

ნარჩენების მფლობელი ვალდებულია, ნარჩენების განთავსებამდე ან აღდგენამდე 

ყოველწლიურად მიაწოდოს სამინისტროს ინფორმაცია ამ აკუმულირებული ნარჩენების 

სახეობასა და ოდენობასთან დაკავშირებით. 

5. მოდის ნარჩენების განთავსება ან აღდგენა დასაშვებია მხოლოდ: 

ა) ფიზიკურ-ქიმიური დამუშავების გზით (D9); 

ბ) მიწაზე ინსინერაციით (D10); 

გ) საწვავად ან ენერგიის მიღების სხვა საშუალებად გამოყენებით (R1), გარდა 

პოლიქლორირებული ბიფენილების (შემდგომში – პქბ) /პოლიქლორირებული 

ტერფენილების (შემდგომში – პქტ) შემცველი ნარჩენებისა. 

6. აუცილებელია მოდის ნარჩენების ექსპორტი, თუ საქართველოს ტერიტორიაზე არ 

არსებობს მისი დამუშავების ტექნიკური ან/და ტექნოლოგიური შესაძლებლობა. 

7. დაუშვებელია ისეთი სახის განთავსების ან აღდგენის ოპერაციების განხორციელება, 

რომელთა შედეგად შესაძლებელია მოხდეს მოდის ნარჩენების რეციკლირება, რეკლამაცია ან 

ხელახალი გამოყენება. 

  

 მუხლი 13. აზბესტის ნარჩენები 

1. აზბესტის ნარჩენების წარმომქმნელი/მფლობელი ვალდებულია, აღნიშნული ნარჩენები 

მართოს ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად. 

2. აზბესტის ნარჩენების მართვასა და დამუშავებაზე ვრცელდება შემდეგი სპეციალური 

მოთხოვნები: 

ა) დემონტაჟის დროს აუცილებელია აზბესტის ნარჩენების წყლით დანამვა. დემონტაჟით 

დაკავებული პირი აღჭურვილი უნდა იყოს დამცავი სპეცტანსაცმლით. გამოყენებული 

დამცავი აღჭურვილობა საჭიროებს აზბესტის ნარჩენების ანალოგიურ მოპყრობას; 

ბ) აზბესტის ნარჩენები წარმოქმნის ადგილზე ინახება დროებით, სხვა ნარჩენებისგან 

განცალკევებით; 

გ) აზბესტის ნარჩენები დაუყოვნებლივ უნდა შეიფუთოს და დაილუქოს 2 ერთმანეთისგან 

დამოუკიდებელი პლასტიკატის ფენით; 
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დ) შეფუთულ აზბესტის ნარჩენებზე უნდა გაკეთდეს აღნიშვნა სახიფათო ნარჩენების - 

აზბესტის შემცველობის შესახებ; 

ე) აზბესტის ნარჩენების ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ დახურული სატრანსპორტო 

საშუალებით; 

ვ) შეფუთული აზბესტის ნარჩენები არ მიიჩნევა სახიფათოდ და შესაძლებელია მისი 

განთავსება არასახიფათო ან სახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე, მხოლოდ ასეთი 

ნარჩენებისთვის გამოყოფილ შესაბამის სექტორში/უჯრედში; 

ზ) ნაგავსაყრელის ოპერატორი ვალდებულია, აწარმოოს აზბესტის ნარჩენების 

ნაგავსაყრელზე განთავსების ადგილების აღრიცხვა; 

თ) დაუშვებელია აზბესტის ნარჩენების აღდგენა. 

  

 მუხლი 14. ნარჩენი ზეთი 

ამ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული მოთხოვნების გარდა, ნარჩენი ზეთის მართვასა 

და დამუშავებაზე ვრცელდება შემდეგი სპეციალური მოთხოვნები: 

ა) სავალდებულოა წარმოქმნის ადგილზე ნარჩენი ზეთების განცალკევება სხვა 

ნარჩენებისგან; 

ბ) ნარჩენი ზეთები ინახება დახურულ კონტეინერებში ან ავზებში, რომლებიც დაცულია 

გაჟონვისგან და აღჭურვილია ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობით; 

გ) ნარჩენი ზეთების აღდგენა ხდება რეგენერაციის გზით ან თუ ეს არ არის შესაძლებელი, 

ენერგიის აღდგენის გზით; 

დ) დაუშვებელია პქბ/პქტ-ის შემცველი ნარჩენი ზეთების შერევა სხვა ნარჩენ ზეთებთან. 

ასეთი ნარჩენი ზეთების მართვა ხორციელდება ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-12 მუხლის 

შესაბამისად. 

  

 მუხლი 15. პასუხისმგებლობა 

ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების დარღვევისთვის, პირს პასუხისმგებლობა 

დაეკისრება ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად. 
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დანართი №1:  

სახიფათო ნარჩენის საინფორმაციო ფურცელი  

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2  ივლისის დადგენილება №304 - ვებგვერდი, 05.07.2019წ.  

     სახიფათო ნარჩენის კოდი                                                         სახიფათო ნარჩენის დასახელება  

                ..........................                                                                                   ....................  

    

სახიფათო თვისებები  

კლასიფიკაციის 

სისტემა  

  

H კოდები  

  

საშიშროების კლასი  

ძირითადი:      

დამატებითი:      

პროცესი/საქმიანობა, რომლის 

შედეგად წარმოიქმნება სახიფათო 

ნარჩენები  
  

ფიზიკური თვისებები  

მყარი □         თხევადი □   

ლექი  □  

აირი  □  

შენიშვნა  

ქიმიური თვისებები  

მჟავა □  

ტუტე □  

ორგანული □  

არაორგანული □  

ხსნადი □  

უხსნადი □  

შენიშვნა  
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გამოსაყენებელი შეფუთვის ან კონტეინერის 

სახეობა  

....................  

საშიშროების ნიშნები, რომლებიც გამოყენებული 

უნდა იყოს შენახვის/ტრანსპორტირების დროს  

............................  

პირველადი დახმარება  

.......................................  

ზომები საგანგებო სიტუაციის დროს  

....................................... 

  

საინფორმაციო ფურცლის შევსების ინსტრუქცია  

  ნარჩენების ნუსხის მიხედვით, სახიფათო ნარჩენებად კლასიფიკაციისთანავე, ასეთი 

ნარჩენების წარმომქმნელმა უნდა მოამზადოს სახიფათო ნარჩენების საინფორმაციო 

ფურცელი. ეს ფურცელი უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას ნარჩენების წარმოშობის, 

კლასიფიკაციისა და სახიფათო თვისებების შესახებ, ასევე ინფორმაციას უსაფრთხოების 

ზომებისა და პირველადი დახმარების შესახებ ავარიის შემთხვევისთვის. სახიფათო 

ნარჩენების საინფორმაციო ფურცელი ასევე უნდა შეიცავდეს სათანადო საშიშროების კლასის 

აღმნიშვნელი ნიშნების ნიმუშებს კონტეინერების/სატრანსპორტო საშუალებების 

მარკირებისთვის, რომლებიც შეიცავენ/გადაზიდავენ სახიფათო ნარჩენებს.  

სახიფათო ნარჩენების საინფორმაციო ფურცელი თან უნდა ახლდეს სახიფათო ნარჩენების 

ყოველ გადაზიდვას.  

სახიფათო ნარჩენების საინფორმაციო ფურცელი უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:  

● სახიფათო ნარჩენის კოდი – მიუთითეთ სახიფათო ნარჩენის კოდი ნარჩენების ნუსხის 

მიხედვით, „სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა 

და კლასიფიკაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 17 აგვისტოს №426 

დადგენილების შესაბამისად;  

● სახიფათო ნარჩენების დასახელება – მიუთითეთ სახიფათო ნარჩენების დასახელება 

ნარჩენების ნუსხის მიხედვით, „სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების 

ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 17 

აგვისტოს №426 დადგენილების შესაბამისად;  

● სახიფათო ნარჩენების თვისებები – მიუთითეთ ინფორმაცია ძირითად და დამატებით 

სახიფათო თვისებებზე, რომლებიც გააჩნია ან შეიძლება გააჩნდეს ნარჩენებს. სახიფათო 

თვისებები ჩამოთვლილია ნარჩენების მართვის კოდექსის დანართ 3-ში. საშიშროების 

კლასები − „ტექნიკური რეგლამენტის – „სატრანსპორტო საშუალებებით სახიფათო 
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ტვირთების გადაზიდვის წესის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 

წლის 15 თებერვლის №89 დადგენილების დანართ №8-ში;  

●პროცესი/საქმიანობა, რომლის შედეგად წარმოიქმნება სახიფათო ნარჩენები – მოკლედ 

აღწერეთ პროცესი ან საქმიანობა, რომლის შედეგადაც წარმოიქმნა სახიფათო ნარჩენები. ხაზი 

გაუსვით მასალებს, რომლებიდანაც რჩება ნარჩენები;  

●ფიზიკური თვისებები – განსაზღვრეთ ნარჩენების ფიზიკური მდგომარეობა სათანადო 

სიტყვის მონიშვნით. თუ არსებობს დამატებითი რელევანტური ინფორმაცია ნარჩენების 

ფიზიკური თვისებების შესახებ, მიუთითეთ შენიშვნების გრაფაში;  

● ქიმიური თვისებები – განსაზღვრეთ ნარჩენების ქიმიური თვისებები სათანადო სიტყვის 

მონიშვნით. თუ არსებობს დამატებითი რელევანტური ინფორმაცია ნარჩენების ქიმიური 

თვისებების შესახებ, მიუთითეთ შენიშვნების გრაფაში;  

● გამოსაყენებელი შეფუთვის ან კონტეინერის სახეობა – თუ არის რაიმე 

განსაკუთრებული  მოთხოვნა სახიფათო ნარჩენების  შეფუთვის ან კონტეინერის შესახებ 

შენახვის ან ტრანსპორტირების დროს, მიუთითეთ შენიშვნების გრაფაში;  

● საშიშროების ნიშნები, რომლებიც გამოიყენება შენახვის/ტრანსპორტირების დროს 

–  განსაზღვრეთ  საშიშროების    ნიშნები, „ტექნიკური რეგლამენტის – 

„სატრანსპორტო  საშუალებებით  სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის წესის“ დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 

თებერვლის  №89  დადგენილების  დანართ  №8-ის  შესაბამისად, ნარჩენების სახიფათო 

თვისებების მიხედვით;  

● პირველადი დახმარება – მიუთითეთ ინფორმაცია სპეციალური 

პირველადი  დახმარების  თაობაზე  სახიფათო  ნარჩენებით  გამოწვეული დაზიანების 

დროს;  

● ზომები საგანგებო სიტუაციის დროს – მიუთითეთ ინფორმაცია განსაკუთრებული 

ზომების შესახებ, რომლებიც უნდა იქნეს მიღებული სახიფათო ნარჩენების დაღვრის, 

შეფუთვის დარღვევის ან სხვა ავარიული გამოთავისუფლების დროს.  
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დანართი II:    სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების ფორმა  

  

1. გამგზავნი  

კომპანია  საკონტაქტო პირი  მისამართი/ ტელეფონი  

2. მიმღები  

კომპანია  საკონტაქტო პირი  მისამართი/ ტელეფონი  

3. დატვირთვის ადგილი  

კომპანია  საკონტაქტო პირი  მისამართი/ ტელეფონი  

4. გადმოტვირთვის ადგილი  

კომპანია  საკონტაქტო პირი  მისამართი/ ტელეფონი  

5. გადამზიდველი №1  

კომპანია  საკონტაქტო 

პირი  მისამართი/ტელეფონი:  

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალების 

რეგისტრაციის 

ნომერი:  

ტრაილერის 

რეგისტრაციის 

ნომერი:  

სარკინიგზო 

გადაზიდვა N:  

6. გადამზიდველი № 2  

კომპანია  საკონტაქტო 

პირი:  მისამართი/ტელეფონი:  

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალების 

რეგისტრაციის 

ნომერი:  

ტრაილერის 

რეგისტრაციის 

ნომერი:  

სარკინიგზო 

გადაზიდვა N:  

 ტრანსპორტირება  

7. №  8. ნარჩენის კოდი  9. ნარჩენის დასახელება  10. ოდენობა (კგ)  
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 დადასტურება:  

11. ნარჩენები გადაეცა 

გადამზიდველს  
12. ნარჩენები მიიღო 

გადამზიდველმა  
13. ნარჩენები გადაეცა 

მიმღებს  

14. ნარჩენები მიღებულია  

შენახვის/აღდგენის/განთავსების 

მიზნით  
თარიღი/დრო  თარიღი/დრო  თარიღი/დრო  თარიღი/დრო  
გამგზავნის 

ხელმოწერა  გადამზიდველის ხელმოწერა  გადამზიდველის ხელმოწერა  მიმღების ხელმოწერა  

  

ნაწილი ა: სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების ფორმის შევსების ინსტრუქცია  

1. გამგზავნი = იურიდიული პირი, რომელიც არის სახიფათო ნარჩენების 

ტრანსპორტირების ინიციატორი.  

2. მიმღები = იურიდიული პირი, რომელიც იღებს სახიფათო ნარჩენებს.  

3. დატვირთვის ადგილი = სახიფათო ნარჩენების რეალური დატვირთვის ადგილი 

(რომელიც შეიძლება არ ემთხვეოდეს გამგზავნის მისამართს).  

4. გადმოტვირთვის ადგილი = ადგილი, სადაც რეალურად ხდება სახიფათო ნარჩენების 

გადმოტვირთვა (შენახვის, დამუშავების ობიექტი, რომელიც შეიძლება არ 

ემთხვეოდეს მიმღების მისამართს).  

5. გადამზიდველი N1 = იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს სახიფათო 

ნარჩენების ტრანსპორტირებას; მოიცავს სატრანსპორტო საშუალების 

საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, რეგისტრაციის ნომერს ან/და სარკინიგზო 

გადაზიდვის ნომერს.  

6. გადამზიდველი N2 = ასეთის არსებობის შემთხვევაში, იურიდიული პირი, რომელიც 

ახორციელებს სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირებას; მოიცავს სატრანსპორტო 

საშუალების საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, რეგისტრაციის ნომერს ან/და 

სარკინიგზო გადაზიდვის ნომერს.  

7. თუ ხორციელდება რამდენიმე სახის სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირება, 

საჭიროა მათი დანომვრა.  

8. გადაზიდული ნარჩენების კოდები ნარჩენების ნუსხის შესაბამისად.  

9. გადაზიდული ნარჩენების დასახელება ნარჩენების ნუსხის შესაბამისად.  

10. ტრანსპორტირების მასა ნეტო.  

11. გამგზავნის დადასტურება იმის თაობაზე, რომ ნარჩენები გადაეცა გადამზიდველს №1.  

12. გადამზიდველის დადასტურება ნარჩენების მიღების თაობაზე.  

13. გადამზიდველის დადასტურება, რომ ნარჩენების გადაეცა მიმღებს.  

14. მიმღების დადასტურება იმის თაობაზე, რომ მან მიიღო ნარჩენები შენახვის, აღდგენის 

ან განთავსების მიზნით.  
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ნაწილი ბ: სახიფათო ნარჩენების გადაზიდვის ტრანსპორტირების ფორმის გამოყენების 

ინსტრუქცია  

სახიფათო ნარჩენების გამგზავნი – ტრანსპორტირების დაწყებამდე ელექტრონულ სისტემაში 

ავსებს და სამინისტროში აგზავნის სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების ფორმას.  

სახიფათო ნარჩენების გადამზიდველი – ელექტრონულ სისტემაში სახიფათო ნარჩენების 

გამგზავნის მიერ შევსებულ სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების ფორმაში ადასტურებს 

ნარჩენების მიღებას.  

 სახიფათო ნარჩენების გადამზიდველი ვალდებულია სახიფათო ნარჩენები მიიტანოს 

ტრანსპორტირების ფორმაში დასახელებულ ნარჩენების მიმღებთან. ტრანსპორტირების 

დასრულების შემდეგ გადამზიდველი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით ადასტურებს 

სახიფათო ნარჩენების მიმღებისთვის ჩაბარებას.  

მიმღები – სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების ფორმაში ადასტურებს 

შენახვის/აღდგენის/განთავსების მიზნით სახიფათო ნარჩენების მიღებას და ელექტრონული 

სისტემის მეშვეობით აგზავნის ინფორმაციას სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების 

დასრულების შესახებ.  

  

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება №2-774  

2020 წლის 31 აგვისტო, ქ. თბილისი  
 

ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით 

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ელექტრონული რეესტრის წარმოების 

წესის დამტკიცების შესახებ 

 

„ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვის ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 25 მაისის №326 

დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის  მე-6 მუხლის 

შესაბამისად,  ვბრძანებ : 
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მუხლი 1 

დამტკიცდეს თანდართული ,,ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების  ნარჩენების 

მართვასთან დაკავშირებით მწარმოებლის გაფართოებული 

ვალდებულების  ელექტრონული რეესტრის წარმოების წესი“.  

 

მუხლი 2 

ეს ბრძანება ამოქმედდეს  2020 წლის 1 სექტემბრიდან.  

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის მინისტრი 
 

ლევან 

დავითაშვილი 
 

 

 

 

საქართველოს მთავრობის  დადგენილება №362 

2012 წლის 6 სექტემბერი, ქ. თბილისი  

შპ ს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის “ სახსრებით საქონლისა და 

მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ 

მუხლი 1. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი 

პუნქტის „ა.თ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, დამტკიცდეს თანდართული შპს „საქართველოს მყარი 

ნარჩენების მართვის კომპანიის“ სახსრებით საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური 

წესი. 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და ძალაშია 2 წლის განმავლობაში. 

 

პრემიერ-მინისტრი      ი . მერაბიშვილი  

შეტანილი ცვლილებები:  

1. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 2 მაისის დადგენილება №103 – ვებგვერდი, 08.05.2013წ.  

შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“  სახსრებით საქონლისა და 

მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესი  

    მუხლი 1. ზოგადი დებულებები  

1 . შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ სახსრებით საქონლისა და 

მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესი (შემდგომში – წესი ) შემუშავებულია „სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე -3 მუხლის პირველი პუნქტის „ა .თ“ ქვეპუნქტის 

შესაბამისად და ადგენს შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ სახსრებით 

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალურ წესს .  
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2 . ამ წესის მიზანია განსახორციელებელი მომსახურებისა და საქონლის შესყიდვების 

პროცედურების გამარტივება , კომპანიის მიზნების შეუფერხებლად განხორციელების 

უზრუნველყოფა . 

3 . შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ მიერ განსახორციელებელ სხვა 

დანარჩენ შესყიდვაზე ვრცელდება საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ . 

4 . შესყიდვების განხორციელებისას შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მსოფლიო ბანკის , 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის , ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის , 

აზიის განვითარების ბანკის , სხვა დონორი (დამფინანსებელი ) ორგანიზაციებისა და ქვეყნების მიერ 

განსაზღვრული შესყიდვის პროცედურები , თუ შესყიდვების განხორციელებასთან დაკავშირებული 

სამართალურთიერთობის მონაწილე რომელიმე ზემოაღნიშნული სუბიექტია . იმ შემთხვევაში , თუ 

სუბიექტები არ არიან შესყიდვების განხორციელებასთან დაკავშირებული სამართალურთიერთობის 

მონაწილენი , მათი , აგრეთვე სხვა სუბიექტების შესყიდვების პროცედურები შესაძლებელია 

გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე . 

5 . საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება ამ წესის 

შესაბამისად . 

6 . წესი არ მოქმედებს იმ შესყიდვებზე , რომლებზეც არ ვრცელდება „სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვ ნები/მოქმედება .  

    მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება  

ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა : 

ა ) შესყიდვა – შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ მიერ ამ წესის №1 

დანართით განსაზღვრული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა;  

ბ ) შემსყიდველი ორგანიზაცია – შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“;  

გ ) შესყიდვის ობიექტი – შესასყიდი საქონელი ან/და მომსახურება;  

დ ) შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტი – იდენტური , ასევე არაიდენტური , მაგრამ მსგავსი 

კომპონენტების , ტექნიკური მაჩვენებლების (მახასიათებლების ) ან/და ფუნქციების მქონე შესყიდვის 

ობიექტები . შესყიდვის ობიექტების ერთგვაროვნება დგინდება „შესყიდვის ობიექტების 

იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – სახელმწიფო 

შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის №7 ბრძანებით;  

ე ) საქონელი – ნებისმიერი სახისა და აღწერილობის ქონება (გარდა უძრავი ქონებისა ), როგორც 

მყარ , ისე თხევად ან აირად მდგომარეობაში , აგრეთვე საქონლის მიწოდების თანმდევი მომსახურება 

, თუ ამ მომსახურების ღირებულება არ აღემატება საქონლის ღირებულებას;  

ვ ) მომსახურება – შესყიდვის ნებისმიერი ობიექტი , საქონლისა და სამუშაოს გარდა;  

ზ ) პრეტენდენტი – შესყიდვის მონაწილე პირი , რომელიც წარადგენს პირობათა გამოკითხვის 

წინადადებას;  

თ ) მიმწოდებელი – პირი , რომელმაც შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 

კომპანიასთან“ დადო ხელშეკრულება შესყიდვის შესახებ;  

ი ) გადაუდებელი აუცილებლობა – ვითარება , რომელიც რეალურ საფრთხეს უქმნის შემსყიდველი 

ორგანიზაციის ფუნქციონირებას და რომელიც არ შეიძლებოდა ყოფილიყო წინასწარ განსაზღვრული 

ან/და რომლის დადგომა არ არის გამოწვეული შემსყიდველი ორგანიზაციის ქმედებით ან რომელმაც 

შეიძლება მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს შემსყიდველი ორგანიზაციის ქონებას;  

კ ) პირობათა გამოკითხვა – გამარტივებული საშუალება საქონლისა და მომსახურების 

შესყიდვებისათვის;  
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ლ ) გამარტივებული შესყიდვა – შესყიდვის საშუალება , როდესაც დასაშვებია მიმწოდებლის 

პირდაპირი შერჩევა;  

მ) კომისია – შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ დირექტორის ბრძანებით 

შექმნილი კომისია , რომელიც იღებს ამ წესით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილებებს.  

    მუხლი 3. შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ უფლება-მოვალეობები  

1 . შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ უფლებამოსილია : 

ა ) ამ წესის შესაბამისად შეარჩიოს პრეტენდენტები;  

ბ ) ამ წესის დაცვით შეარჩიოს მიმწოდებელი;  

გ ) ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეაჩეროს ან შეწყვიტოს შესყიდვის პროცედურა 

, თუ აღნიშნული შესყიდვა შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიისათვის“ 

წამგებიანი აღმოჩნდება;  

დ ) განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლი 

და ზედამხედველობა;  

ე ) შეაჩეროს ან შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შემთხვევების არსებობისას . 

2 . შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ ვალდებულია განახორციელოს 

შესყიდვის პროცედურები კომპანიის შესყიდვებისათვის გამოყოფილი თანხის ფარგლებში , ამ წესით 

დადგენილი პირობების დაცვით . 

    მუხლი 4. ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების პირობები და წესები  

1 . ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის შემთხვევაში შესყიდვის განხორციელებასთან 

დაკავშირებული პირი (შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ თანამშრომელი , 

კონსულტანტი , ექსპერტი და სხვ .) ვალდებულია განაცხადოს წერილობითი უარი შესყიდვის 

განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში მონაწილეობის თაობაზე .  

2 . დაუშვებელია , რომ შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ“ შესყიდვის 

მომზადება , განხორციელება ან/და მასზე ზედამხედველობა დააკისროს პირს ან კონსულტანტად 

(ექსპერტად ) მოიწვიოს პირი , თუ იგი : 

ა ) ფიზიკური პირია და არის შესყიდვის მონაწილე იურიდიული პირის ხელმძღვანელის ახლო 

ნათესავი;  

ბ ) პირადი ინტერესით დაკავშირებულია ან ასეთი კავშირის დასამყარებლად მოლაპარაკებას 

აწარმოებს შესყიდვის მონაწილე იურიდიულ ან ფიზიკურ პირებთან . 

3 . ამ მუხლის მე -2 პუნქტის მოთხოვნები ვრცელდება აგრეთვე : 

ა ) ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი პირების მიმართ;  

ბ ) გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით შესყიდვის განხორცი ელების შესახებ მოლაპარაკების 

მონაწილე პირების მიმართ . 

4 . ამ მუხლის დებულებები არ ვრცელდება და ინტერესთა კონფლიქტად არ ჩაითვლება, თუ 

შესყიდვა ხორციელდება იმ საწარმოდან , რომელსაც მართვის უფლებით გადაცემული აქვს 

შემსყიდველი ორგანიზაციის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული წილი . 

    მუხლი 5. შესყიდვების დაგეგმვა  

1 . შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ შესყიდვებს ახორციელებს წინასწარ 

განსაზღვრული წლიური გეგმის შესაბამისად , რომელსაც ამტკიცებს შპს „საქართველოს მყარი 

ნარჩენების მართვის კომპანიის“ დირექტორი . 
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2 . შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით , ერთი საბიუჯეტო (საფინანსო ) წლის 

განმავლობაში შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტების შესყიდვა შესაძლებელია განხორციელდეს 

ეტაპობრივად.  

    მუხლი 6. შესყიდვის საშუალებები  

1 . შესყიდვა ხორციელდება პირობათა გამოკითხვის საშუალებით , თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ 

არის გათვალისწინებული .  

2 . შესყიდვა შეიძლება განხორციელდეს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით , შემდეგი 

პირობებიდან ერთ -ერთის არსებობისას : 

ა ) შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტების სავარაუდო ღირებულება არ აღემატება 500 000 ლარს;  

ბ ) საქონლის მიწოდება ან მომსახურების გაწევა არის მხოლოდ ერთი პირის ექსკლუზიური 

უფლება;  

გ ) მიმწოდებლისაგან შესყიდული ობიექტის ხარისხის გაუარესების თავიდან აცილების ან/და 

მისი შემდგომი ექსპლუატაციის უზრუნველყოფის მიზნით აუცილებელია შესყიდვა იმავე 

მიმწოდებლისაგან , გარდა იმ შემთხვევებისა , როდესაც განსახორციელებელი შესყიდვის ობიექტის 

სავარაუდო ღირებულება აღემატება თავდაპირველი მიწოდების ღირებულებას;  

დ ) ხორციელდება ერთი ან ერთზე მეტი ავტოსატრანსპორტო საშუალების , კომპიუტერული 

ტექნიკის ან ნებისმიერი სიმძლავრისა და ტიპის ელექტროგენერატორის ახალი , იმავე ან 

გაუმჯობესებული პარამეტრების მქონე ერთი ან ერთზე მეტი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით , 

კომპიუტერული ტექნიკით ან/და ნებისმიერი სიმძლავრისა და ტიპის ელექტროგენერატორით 

ჩანაცვლება; ასეთ შემთხვევაში ახალი ავტოსატრანსპორტო საშუალების , კომპიუტერული ტექნიკის 

ან/და ნებისმიერი სიმძლავრისა და ტიპის ელექტროგენერატორის ღირებულების ნაწილი 

ანაზღაურდება ჩასანაცვლებელი ავტოსატრანსპორტო საშუალების , კომპიუტერული ტექნიკის ან/და 

ნებისმიერი სიმძლავრისა და ტიპის ელექტროგენერატორის მიმწოდებლისათვის დაბრუნებით ან 

სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირისათვის გადაცემით , რომელიც ახდენს მსგავსი პროდუქციის 

(საქონლის ) რეალიზაციას;  

ე ) საქონლის ან მომსახურების შესყიდვა ხორციელდება კომპანიის პარტნიორისაგან ან კომპანიის 

პარტნიორის მიერ მართვის უფლებით გადაცემული წილის მფლობელისაგან;  

ვ ) ხორციელდება წარმომადგენლობით ხარჯებთან დაკავშირებული შესყიდვა . ამ წესის 

თავისებურებათა გათვალისწინებით წარმომადგენ ლობითი ხარჯები განისაზღვრება საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის მიხედვით;  

ზ ) შესყიდვა ხორციელდება საქართველოს ნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელების 

გადახდის გზით;  

თ ) ხორციელდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული წლოვანების ან/და 

პირობების მქონე გარანტიის ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მომსახურების ან/და 

ასეთი მომსახურებისათვის საჭირო სათადარიგო ნაწილების ან/და საცხებ-საპოხი მასალების 

სახელმწიფო შესყიდვა;  

ი ) არსებობს ამ წესის მე -2 მუხლის „ი“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გადაუდებელი აუცილებლობა 

, რის შესახებაც გადაწყვეტილებას იღებს შემსყიდველი ორგანიზაციის დირექტორი ან კომისია.  

3 . შესყიდვის ობიექტის ამ მუხლის მე -2 პუნქტის „ბ“ – „თ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად , შესყიდვის 

განხორციელებისას მისი ღირებულება არ უჯამდება ამ შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტების 

სავარაუდო ღირებულებას . 

 4. პირობათა გამოკითხვის პროცედურებს ახორციელებს კომისია. გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვა შესაძლებელია განხორციელდეს კომისიის გარეშეც შესაბამის 
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ტერიტორიულ ერთეულებში შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ 

დირექტორის მიერ უფლებამოსილი პირ( ებ)ის მიერ. ამასთან, თითოეულ ტერიტორიულ ერთეულში 

უფლებამოსილი პირის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების ღირებულება არ უნდა 

აღემატებოდეს თვეში 10 000 (ათი ათასი) ლარს.  

5. შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით, შესაძლებელია საქონლისა და მომსახურების 

შესყიდვები ელექტრონული ტენდერისა და გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით, 

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.  

    მუხლი 7. კომისიის შექმნისა და საქმიანობის წესი  

1. პირობათა გამოკითხვას ატარებს კომისია, რომელსაც ბრძანებით ქმნის შპს „საქართველოს მყარი 

ნარჩენების მართვის კომპანიის“ დირექტორი არანაკლებ 3 წევრის შემადგენლობით.  

2. კომისიის წევრებად ინიშნებიან შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ 

თანამშრომლები.  

3. კომისიას თავმჯდომარეობს შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ 

ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილების მქონე პირი, ან მის მიერ დანიშნული პირი.  

4. კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე, კომისიაში ექსპერტებად და კონსულტანტებად 

შეიძლება მოწვეულ იქნენ შესაბამისი დარგის სპეციალისტები.  

5. კომისია გადაწყვეტილებებს იღებს კომისიის წევრთა სიითი შე მადგენლობის უმრავლესობით. 

კომისიის წევრს, რომელიც არ ეთანხმება კომისიის გადაწყვეტილებას, უფლება აქვს, წერილობით 

წარადგინოს თავისი აზრი, რომელიც უნდა დაერთოს კომისიის გადაწყვეტილებას. ხმათა თანაბრად 

განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია კომისიის თავმჯდომარის ხმა.  

6. კომისიის სხდომის შესახებ დგება ოქმი, რომელსაც ხელს აწერენ სხდომაზე დამსწრე კომისიის 

წევრები და კომისიის თავმჯდომარე.  

    მუხლი 8. განცხადება პირობათა გამოკითხვის ჩატარების შესახებ  

1. პირობათა გამოკითხვის ჩატარებისას კომისია პირობათა გამოკითხვის დოკუმენტაციას 

(შემდგომში – დოკუმენტაცია) უგზავნის თავის მიერ შერჩეულ არანაკლებ სამ პირს. თუ ვერ 

მოხერხდა სამი პირის შერჩევა, ან კომისიის გადაწყვეტილებით, პირობათა გამოკითხვის შესახებ 

განცხადება ქვეყნდება გაზეთ „24 საათში“ ან სხვა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში.  

2. პირობათა გამოკითხვის ჩატარების შესახებ განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს:  

ა) შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ რეკვიზიტები;  

ბ) შესასყიდი საქონლისა და მომსახურების სახეობა, ხარისხი და სავარაუდო ღირებულება. 

აგრეთვე სხვა მონაცემები, რომელთა მითითებას შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 

კომპანია“ საჭიროდ მიიჩნევს შესყიდვის ობიექტის აღწერის მიზნით;  

გ) შესასყიდი საქონლის მიწოდებისა და მომსახურების გაწევის სასურველი ან სავალდებულო 

ვადები;  

დ) პირობათა გამოკითხვის შესახებ წინადადებების წარდგენის ვადა, ადგილი და ენა;  

ე) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, ასეთის მოთხოვნის 

შემთხვევაში;  

ვ) დოკუმენტაციის გატანის წესი, ვადა და ადგილი.  

3. პირობათა გამოკითხვის ჩატარების შესახებ განცხადებას ამტკიცებს კომისია.  

4. კომისიას უფლება აქვს, შეცვალოს პირობათა გამოკითხვის ჩატარების შესახებ განცხადებაში 

მითითებული ინფორმაცია. ეს ცვლილებები უნდა გამოქვეყნდეს იმავე საინფორმაციო 

საშუალებებში, რომლებშიც გამოქვეყნდა განცხადება პირობათა გამოკითხვის ჩატარების შესახებ, 
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ასევე უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია წერილობითი სახით იმ პრეტენდენტებს, რომელთაც 

დაეგზავნათ ან რომლებმაც გაიტანეს დოკუმენტაცია.  

5. პირობათა გამოკითხვის ჩატარების შესახებ განცხადებაში შეტანილი ცვლილებები უნდა 

გამოქვეყნდეს გონივრულ ვადებში, შესყიდვის ობიექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე.  

   

    მუხლი 9. საკვალიფიკაციო მონაცემები  

შესყიდვის მონაწილეობის მსურველთათვის საკვალიფიკაციო მონაცემების შესახებ მოთხოვნებს 

ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განსაზღვრავს კომისია.  

    მუხლი 10. პირობათა გამოკითხვის დოკუმენტაცია  

1. კომისია დოკუმენტაციას ამტკიცებს პირობათა გამოკითხვის ჩატარების შესახებ განცხადების 

გაგზავნამდე ან მის გამოქვეყნებამდე.  

2. დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს:  

ა) განაცხადს პირობათა გამოკითხვის პროცედურაში მონაწილეობისათვის;  

ბ) ინფორმაციას ტექნიკური შესაბამისობის შესახებ (შესყიდვის ობიექტის დასახელება, შესყიდვის 

ობიექტის აღწერილობა);  

გ) ინფორმაციას ფასებისა და მიწოდების გრაფიკის შესახებ;  

დ) პირობათა გამოკითხვის წინადადებას;  

ე) შეფასების კრიტერიუმებს.  

    მუხლი 11. პრეტენდენტთა პირობათა გამოკითხვის წინადადების წარდგენისა და განხილვის წესი  

1. პირობათა გამოკითხვის წინადადების (შემდგომში – წინადადება) წარდგენა შესაძლებელია 

დახურული კონვერტით. შეთავაზებული წინადადებების შერჩევა ხდება პრეტენდენტთა 

თანდასწრებით.  

2. პრეტენდენტებს უფლება აქვთ, კონვერტების გახსნამდე ნებისმიერ დროს წერილობით 

გამოითხოვონ ან შეცვალონ წინადადება.  

3. შესული წინადადებების შერჩევა ხდება იმავე დღეს, წინადადების მიღების დამთავრებისთანავე.  

4. კომისია პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას ახდენს იმ შემთხვევაში, თუ:  

ა) კომისიის მოთხოვნის შემთხვევაში პრეტენდენტი ვერ შეძლებს ან არ მოახდენს პირობათა 

გამოკითხვის განცხადებითა და დოკუმენტაციით მოთხოვნილი დოკუმენტაციის დაზუსტებას, 

შევსებას, წარდგენას ან დადასტურებას;  

ბ) შესყიდვის პროცედურების დროს ადგილი ექნება პრეტენდენტის არაკეთილსინდისიერ 

ქმედებას;  

გ) შესყიდვის პროცედურების მონაწილე პირის მიერ წარდგენილი მონაცემები ან/და მათი 

დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;  

დ) წინადადებით წარდგენილი ფასი (ლოტების მიხედვით) აღემატება შემსყიდველი 

ორგანიზაციის ფინანსურ შესაძლებლობებს.  

5. შემსყიდველი ორგანიზაცია იტოვებს უფლებას, წარდგენილ დოკუმენტაციაში რაიმე სახის 

ეჭვის გამოვლენის შემთხვევაში მოსთხოვოს პრეტენდენტს აღნიშნული დოკუმენტის ხელახალი 

წარდგენა.  

6. წინადადების შერჩევის დროს უნდა შემოწმდეს, არის თუ არა მასში დაშვებული მექანიკური 

შეცდომები. შეცდომების გამოვლენის შემთხვევაში კომისიამ ამ წინადადების წარმდგენ 

პრეტენდენტს უნდა შესთავაზოს შეცდომის გამოსწორება.  
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7. კომისია ვალდებულია ზეპირ ვაჭრობაზე მოიწვიოს ის პრეტენდენტები, რომლებიც შერჩევის 

პროცედურების დასრულების შემდეგ დაიშვებიან შეფასებაზე. ამასთან, ზეპირი ვაჭრობის დროს 

დასაშვებია მხოლოდ წინადადებით წარდგენილი ფასის შეცვლა.  

8. წინადადებები შეფასდება დოკუმენტაციაში მითითებული კრიტერიუმებისა და ამ 

კრიტერიუმების პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით.  

9. წინადადების შეფასებისას შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შემდეგი კრიტერიუმები:       

ა) წინადადების ღირებულება;  

ბ) საქონლის მიწოდებისა და მომსახურების გაწევის ვადები;  

გ) საქონლისა და მომსახურების ხარისხობრივი პარამეტრები და ფუნქციონალური 

მახასიათებლები;  

დ) ანგარიშსწორების ფორმები და პირობები.  

10 . შეფასებისას გამოყენებულ თითოეულ კრიტერიუმს უნდა გააჩნდეს ციფრობრივად 

გამოსახული ხვედრითი წონა ჯამურ შეფასებაში (პრიორიტეტულობის მაჩვენებელი ), რომელიც 

უნდა გამოიხატოს კოეფიციენტის სახით , ამასთან , ყველა კრიტერიუმის პრიორიტეტულობის 

კოეფიციენტების ჯამი უნდა უდრიდეს ერთ მთელს . მათ შორის ფასთა გამოკითხვის კოეფიციენტი 

გათვალისწინებული იქნება არანაკლებ 0 .4 -ით. 

11 . კომისიის თითოეული წევრი წერილობითი ფორმით აფასებს ყოველი პრეტენდენტის 

წინადადებას ცალ -ცალკე , ყოველი კრიტერიუმის მიხედვით , 10- ქულიანი სისტემით . თითოეული 

კრიტერიუმის მიხედვით პრეტენდენტისათვის მინიჭებული ქულა მრავლდება ამ კრიტერიუმის 

პრიორიტეტულობის კოეფიციენტზე , ხოლო მიღებული ნამრავლის დაჯამებით გამოითვლება 

თითოეული პრეტენდენტის წინადადების ჯამური შეფასება . კომისიის წევრის მიერ ერთ -ერთი 

პრეტენდენტისათვის მინიჭებული ყველაზე მაღალი ჯამური შეფასება ჩაითვლება ამ 

პრეტენდენტისათვის მიცემულ ერთ ხმად . 

12. პრეტენდენტი გამარჯვებულად ჩაითვლება, თუ მას კომისიის წევრთა სიითი შემადგენლობის 

უმრავლესობის დასკვნით მიენიჭება უპირატესობა. ხმათა თანაბრად განაწილების შემთხვევაში 

გადამწყვეტია კომისიის თავმჯდომარის დასკვნა.  

13. კომისიის გადაწყვეტილება პირობათა გამოკითხვის პროცედურაში გამარჯვებული 

პრეტენდენტის შესახებ ფორმდება კომისიის სხდომის ოქმით, რომელსაც თან ერთვის კომისიის 

წევრთა დასკვნები. ოქმში აგრეთვე მოკლედ უნდა იყოს აღწერილი პრეტენდენტების მიერ 

წარდგენილი წინადადებები.  

    მუხლი 12. პირობათა გამოკითხვისას ზეპირი ვაჭრობის ჩატარების წესი და პირობები  

1. ზეპირი ვაჭრობა გაიმართება შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ დოკუმენტაციაში მითითებულ 

ადგილზე.  

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია შერჩევის პროცედურის დასრულებისთანავე 

დაადგინოს დოკუმენტაციაში მითითებულ დღეს ზეპირი ვაჭრობის დაწყების კონკრეტული დრო და 

ამის შესახებ დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს შეფასებაზე დაშვებულ პრე ტენ დენტებს.  

3. კომისია ვალდებულია ზეპირ ვაჭრობაზე მოიწვიოს ის პრეტენდენტები, რომლებიც შერჩევის 

პროცედურების დასრულების შემდეგ დაიშვებიან შეფასებაზე.  

4. ზეპირ ვაჭრობაზე გამოუცხადებლობა ან/და ზეპირ ვაჭრობაში მონაწილეობაზე უარი არ 

გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.  

5. ზეპირი ვაჭრობის გამართვის დროს კომისია წარუდგენს ზეპირი ვაჭრობის მონაწილე 

პრეტენდენტებს მათ მიერ წინადადებებით წარდგენილ ფასებს ან/და ერთეულის ფასებს (მათი 

არსებობის შემთხვევაში) (შემდგომში – ფასი). აღნიშნული ინფორმაციის მიღების შემდეგ თითოეულ 
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მონაწილე პრეტენდენტს უფლება აქვს, სამჯერ მოახდინოს წინადადების ფასის ცვლა კლებადობის 

პრინციპის დაცვით.  

6. ზეპირი ვაჭრობის მონაწილე პრეტენდენტების მიერ წინადადების ფასის ცვლა ხორციელდება 

რიგითობით. წინადადების ფასის ცვლას თითოეულ რაუნდზე იწყებს შეფასებაზე დაშვებული 

უმაღლესი წინადადების ფასის მქონე და რიგითობის პრინციპით აგრძელებს ყოველი წინაზე უფრო 

დაბალი ფასის წარმდგენი.  

7. ზეპირი ვაჭრობა დასრულებულად ითვლება ყოველი მონაწილის მიერ თავისი ფასის სამჯერ 

შეცვლის ან/და საბოლოო ფასის დაფიქსირების მომენტში. ზეპირი ვაჭრობის პროცედურა უნდა 

დასრულდეს მისი ჩატარების დღეს.  

8. ზეპირი ვაჭრობის მსვლელობა, მათ შორის, თითოეული მონაწილე პრეტენდენტის წინადადების 

ფასი და ყოველ ჯერზე შეცვლილი დაფიქსირებული ფასი, უნდა აისახოს შესაბამის ოქმში, რომელსაც 

ხელს აწერენ კომისიის ყველა წევრი და მონაწილე პრეტენდენტები. ზეპირი ვაჭრობის მონაწილე 

პრეტენდენტების მიერ ოქმის ხელმოწერაზე უარის თქმა მიიჩნევა, როგორც უარი მათ მიერ ზეპირ 

ვაჭრობაზე დაფიქსირებულ ყველა შეცვლილ ფასზე და ძალაში დარჩება მათი წინადადებების 

პირვანდელი ფასები.  

9. ზეპირ ვაჭრობაზე საბოლოო ფასების დაფიქსირების შემდეგ შეფასება ხორციელდება ამ წესის 

შესაბამისად.  

    მუხლი 13. გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების დადება  

1. ამ წესის შესაბამისად გამარჯვებული პრეტენდენტის წინადადებით განსაზღვრული პირობების 

საფუძველზე, გამარჯვებულ პრეტენდენტსა და შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 

კომპანიას“ შორის იდება ხელშეკრულება.  

2. გამარჯვებული პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციის ან მის მიერ ხელშეკრულების დადებაზე 

უარის თქმის შემთხვევაში კომისია მიმართავს პირობათა გამოკითხვის პროცედურის მონაწილე 

დანარჩენ პრეტენდენტებს წინადადებათა ხელახალ განხილვაში მონაწილეობის თაობაზე. თუ არც 

ერთმა პრეტენდენტმა არ გამოთქვა თანხმობა წინადადებათა ხელახალ განხილვაში მონაწილეობის 

მიღებაზე, ტარდება ხელახალი პირობათა გამოკითხვა ან, კომისიის გადაწყვეტილებით, 

აუცილებლობის შემთხვევაში, სახელმწიფო შესყიდვა ხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით. თუ წინადადებათა ხელახალ განხილვაში მონაწილეობაზე თანხმობა გამოთქვა ერთმა 

ან რამდენიმე პრეტენდენტმა, ხდება მათი წინადადებების ხელახალი განხილვა. 

    მუხლი 14. ჩაშლილი პირობათა გამოკითხვა  

1. პირობათა გამოკითხვა ითვლება ჩაშლილად, თუ:  

ა) დადგენილ ვადებში არ იქნა წარდგენილი არც ერთი პირის საკვალიფიკაციო მონაცემები და/ან 

წინადადება;  

ბ) არც ერთი პირის მიერ წარდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ან/და წინადადება არ 

შეესაბამებოდა შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ მოთხოვნებს;  

გ) წარდგენილი წინადადების ფასებიდან არც ერთი არ შეესაბამებოდა შპს „საქართველოს მყარი 

ნარჩენების მართვის კომპანიის“ ფინანსურ შესაძლებლობებს.  

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ტარდება ხელახალი 

პირობათა გამოკითხვა ან, კომისიის გადაწყვეტილებით, აუცილებლობის შემთხვევაში, სახელმწიფო 

შესყიდვა ხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.  
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    მუხლი 15. ხელახალი პირობათა გამოკითხვა  

1. პირობათა გამოკითხვის ჩაშლილად გამოცხადების შემდეგ კომისიას შეაქვს საჭირო 

ცვლილებები ახალ დოკუმენტაციაში და ატარებს ხელახალ პირობათა გამოკითხვას.  

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შპს „საქართველოს მყარი 

ნარჩენების მართვის კომპანიის“ დირექტორს უფლება აქვს, შეცვალოს კომისიის შემადგენლობა.  

    მუხლი 16. შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობები და მათი გადასინჯვის წესი  

1. შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება იდება წერილობითი ფორმით და უნდა შეიცავდეს შემდეგ 

ინფორმაციას:  

ა) მხარეთა ზუსტ დასახელებასა და რეკვიზიტებს;  

ბ) ხელშეკრულების ობიექტის დასახელებას, კლასიფიკატორის შესაბამისი კლასის, ჯგუფის ან 

დანაყოფის კოდს, ტექნიკურ პარამეტრებს, ძირითად მახასიათებლებს, რაოდენობას, ერთეულის და 

მთლიან ღირებულებას (ფასდათმობების, გადასახადების, ტრანსპორტირების, დაზღვევისა და სხვა 

ფაქტორების გათვალისწინებით);  

გ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ თანხას – ხელშეკრულების ღირებულებას;  

დ) საქონლის მიწოდების, მომსახურების გაწევის ვადასა და ადგილს;  

ე) ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის ან დაზღვევის პირობებს (გამოყენების შემთხვევაში);  

ვ ) საქონლის, მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესს ; 

ზ ) ანგარიშსწორების ფორმას , გრაფიკსა და ადგილს ;  

თ) ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის პირობებს ; 

ი) ხელშეკრულების მოქმედების კონკრეტულ ვადას;  

კ ) ხელშეკრულების დადების სამართლებრივ საფუძველს . 

2. წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარუდგინოს 

შემსყიდველ ორგანიზაციას წინასწარ გადასა ხდელი თანხის ოდენობის გარანტია ხელშეკრულებით 

გათვა ლისწინებული პირობებით, გარდა ამ მუხლის მე-6 პუნქტით განსაზღვრული შესყიდვისა და 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევებისა.  

3. ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის ან დაზღვევის მოთხოვნა სავალდებულოა, თუ 

ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 200 000 ლარს.  

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტში გათვალისწინებულ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების 

გარანტია ან დაზღვევა შეიძლება მოთხოვნილ იქნეს ხელშეკრულების ღირებულების 2%-იდან 10%-

მდე ოდენობით.  

5. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია ხელშეკრულებაში გაითვალისწინოს დამატებითი 

პირობები.  

6. ხელშეკრულების დადება არ არის სავალდებულო:  

ა) ინტერნეტით გამოწერის გზით გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელებული 

სახელმწიფო შესყიდვისას;  

ბ) წარმომადგენლობით ხარჯებთან დაკავშირებული შესყიდვის განხორციელებისას;  

გ) საქართველოს ნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელების გადახდის გზით 

განხორციელებული შესყიდვისას;  

 დ) დირექტორის მიერ უფლებამოსილი პირ(ებ)ის მიერ, თუ ერთეული შესყიდვის ობიექტის 

სავარაუდო ღირებულება არ აღემატება 5 000 ლარს; 
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 ე) ამ წესის მე-6 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, შესაბამის ტერიტორიულ 

ერთეულებში შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ დირექტორის მიერ 

უფლებამოსილი პირ(ებ)ის მიერ ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორების წესის გამოყენებით.  

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ხელშეკრულება შესაძლებელია 

ჩანაცვლდეს შესყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტით, რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ 

ინფორმაციას:  

ა) შესყიდვის ობიექტის დასახელებას;  

ბ) შესყიდვის ობიექტის ღირებულებას;  

გ) შესყიდვის ობიექტის ღირებულების გადახდის დადასტურებას;  

დ) მიმწოდებლის დასახელებასა და საიდენტიფიკაციო ნომერს.  

8. ინტერნეტით გამოწერის გზით გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განსახორციელებელი 

შესყიდვის შემთხვევაში, ამ მუხლის მე-7 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტი 

შესაძლებელია ჩანაცვლდეს ინტერნეტის საშუალებით გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტით.  

9. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება 

ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი 

ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი 

შემთხვევებისა.  

10. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების 

დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური 

ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.  

    მუხლი 17. ანგარიშის წარდგენა  

შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის “ მიერ განხორციელებული საქონლისა 

და მომსახურების შესყიდვებ ზე ინფორმაცია წარედგინება საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – 

კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ყოველწლიურად, არა უგვიანეს მომდევნო 

წლის 20 თებერვლისა. ანგარიში წარედგინება №2 დანართის შესაბამისად. 

 

დანართი №1  
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 2 მაისის დადგენილება №103 – ვებგვერდი, 08.05.2013წ.  

შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ საქმიანობის სპეციფიკასთან 

დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების ჩამონათვალი  

№  საქონლის დასახელება  

1.        სპეცტანსაცმელი და აღჭურვილობა  

2.        სამეურნეო საქონელი  

3.        სამუშაო იარაღები და ხელსაწყოები  

4.        ქიმიური ხსნარები  

5.        ჰიგიენის საგნები  

6.        სანიტარიულ-ჰიგიენური  საგნები  

7.        რესპირატორები, რესპირატორის კარტრიჯები  

8.        სპეცტექნიკა  

9.        სპეცმანქანები  
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10.   ავტომანქანები სხვადასხვა გამავლობის  

11.   საწვავი  

12.   ავტომანქანის ნაწილები  

13.   სპეცტექნიკის ნაწილები  

14.   სპეცმანქანების ნაწილები  

15.   ავტომანქანის საცხებ-საპოხი მასალები და სპეცზეთები  

16.   სპეცმანქანების და სპეცტექნიკის საცხებ-საპოხი მასალები  

17.   ავტომანქანის რეცხვის ტალონები  

18.   ზეთები, ფილტრები  

19.   საკანცელარიო საქონელი  

20.   ელექტროგამათბობლები  

21.   მაცივრები  

22.   ტელევიზორები  

23.   სატელიტური ანტენები  

24.   ტელეფონის აპარატები (მათ შორის, უკაბელო ტელეფონის აპარატები)  

25.   კონდიციონერები  

26.   ფოტოაპარატები და ვიდეოკამერები  

27.   ვენტილატორები  

28.   კომპიუტერული ტექნიკა და აქსესუარები  

29.   ჟურნალ-გაზეთები და სპეცლიტერატურა  

30.   სავიზიტო ბარათები (სხვადასხვა)  

31.   ქვითრები და ბლანკები  

32.   აბრები, ფირნიშები, ბანერები  

33.   ინტერნეტმოდემები  

34.   წარმომადგენლობითი ხარჯები  

35.   ორგანიზაციის ბეჭდები  

36.   ინერტული მასალები  

37.   საგზაო მაფრთხილებელი ნიშნები  

38.   სახანძრო უსაფრთხოების სტენდები (კომპლექტი)  

39.   სამშენებლო მასალები  

40.   დროშა  

41.   ავეჯი  

42.   რაციები  

43.   განათების სისტემები  

44.   სასწორები  

45.   ელექტრომოწყობილობები და ელექტროაპარატურა  

46.   სამედიცინო ხარჯები (ფარმაცევტული პროდუქტი-პირველადი დახმარების საგნები)  

47.   მზა შენობები/საცხოვრებელი ვაგონები  

48.   გამაფრთხილებელი ნათებები  
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49.  ნაჭრის ჩანთები  

50.  ფარდა-ჟალუზი  

51.  მინისადგური  

52.  ტექნიკური სახელმძღვანელო წიგნები  

53.  საინფორმაციო პანელები  

54.  ვაგონი და/ან კონტეინერი  

  

№  მომსახურების   დასახელება  

1.        ნარჩენებთან და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები  

2.        სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის/ინჟინერიის მანქანა-დანადგარებისა და მათი 

ოპერატორების დაქირავება  

3.        სატრანსპორტო საშუალებების მომსახურება  

4.        სპეც. ტექნიკით მომსახურება  

5.        ა/მანქანისა და სპეც. ტექნიკის იჯარა და მათი ოპერატორების დაქირავება  

6.        სამრეწველო ავტომობილების დაქირავება მძღოლთან ერთად  

7.        კომპიუტერული მომსახურება  

8.        კარტრიჯების აღდგენა-დამუხტვა  

9.        პროგრამული უზრუნველყოფა  

10.     განცხადებებისა და ინფორმაციების გამოქვეყნება  

11.     საინფორმაციო მომსახურება  

12.     ინტერნეტსაიტის  დამზადება  

13.     თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება  

14.     საპროექტო მომსახურება  

15.     სანოტარო მომსახურება  

16.     აუდიტორული მომსახურება  

17.     საკონსულტაციო მომსახურება  

18.     იურიდიული მომსახურება  

19.     რუკების დაბეჭდვა  

20.     სადეზინფექციო მომსახურება  

21.     უძრავი ქონების რეგისტრაცია  

22.     დასაქმებულთა დაზღვევა  

23.     ავტომანქანების დაზღვევა  

24.     კავშირგაბმულობა (შიდასაქალაქო, საქალაქთაშორისო, მობილური, ინტერნეტი, ფაქსი)  

25.     ფოსტა  

26.     დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება  

27.     საკაბელო ტელევიზია  

28.     დაცვის მომსახურება  

29.     განგაშის სისტემის მონიტორინგის მომსახურება  

30.     სარეკლამო მომსახურება (მათ შორის, ბეჭდვა)  
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31.     დიზაინი  

32.     სამეურნეო რემონტი  

33.     თარგმანი  

34.     უსაფრთხოების სისტემების დაყენება  

35.     მიწის აზომვითი სამუშაოები  

36.  ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები  

37.  სურათების დაბეჭდვა  

38.  საექსპერტო მომსახურება  

39.  სასტუმროს მომსახურება  

40.  სასტუმროში შეხვედრებთან და კონფერენციებთან დაკავშირებული მომსახურება  

41.  ნებართვების და სპეც. ფორმების აღება  

42.  ა/მანქანებისა და სამშენებლო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურება  

43.  ა/მანქანების და სამშენებლო ტექნიკის რემონტი  

44.  გრეიდერების იჯარა  

45.  გრეიდერების მომსახურება  

46.  ექსკავატორების იჯარა  

47.  ექსკავატორების მომსახურება  

48.  ბულდოზერების იჯარა  

49.  ბულდოზერებით მომსახურება  

50.  სატკეპნების იჯარა  

51.  სატკეპნებით მომსახურება  

52.  ვიბრო სატკეპნის იჯარა  

53.  ვიბრო სატკეპნით მომსახურება  

54.  რესაიკლერის იჯარა  

55.  რესაიკლერით მომსახურება  

56.  დასასუფთავებელი მანქანების იჯარა  

57.  დასასუფთავებელი მანქანებით მომსახურება  

58.  ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირების მომსახურება  

59.  ავტოთვითმცლელების იჯარა  

60.  ავტოთვითმცლელების მომსახურება  

61.  წყლის მზიდი მანქანების იჯარა  

62.  ავტოამწეების იჯარა  

63.  ფრეზის იჯარა  

64.  ფრეზის მომსახურება  

 65.  საზედამხედველო მომსახურება  
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დანართი №2  

ანგარიში  

№  

შესყიდვის 

საშუალება 

(გამარტივებული 

შესყიდვა, 

პირობათა 

გამოკითხვა)  

შესყიდვის 

ობიექტი  

მიმწოდებლის 

დასახელება  

სახელშეკრუ  

ლებო თანხა  

საქონლის 

მოწოდების, 

მომსახურების 

გაწევის  

სახელშეკრუ  

ლებო ვადები  

ხელშეკრუ  

ლებით ნაკისრი 

ვალდებულე  

ბების შესრულების 

მიმდინარეობა  

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

   

 

 

 

 

 

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება 

„ჩვეულებრივი იარაღის მეტისმეტი დაზიანების მიმყენებელ ან განურჩეველი მოქმედების 

სახეობათა გამოყენების აკრძალვის ან შეზღუდვის შესახებ“ გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის 1980 წლის 10 ოქტომბრის კონვენციის V ოქმთან „ომის ფეთქებადი 

ნარჩენების შესახებ“ შეერთების თაობაზე 

 

საქართველოს პარლამენტი ადგენს: 

 

საქართველო შეუერთდეს „ჩვეულებრივი იარაღის მეტისმეტი დაზიანების მიმყენებელ ან 

განურჩეველი მოქმედების სახეობათა გამოყენების აკრძალვის ან შეზღუდვის შესახებ“ 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 1980 წლის 10 ოქტომბრის კონვენციის V ოქმს „ომის 

ფეთქებადი ნარჩენების შესახებ“. 

 

საქართველოს პარლამენტის  

თავმჯდომარის პირველი მოადგილე    

მ. მაჭავარიანი 

 

თბილისი,  2008 წლის 21 ოქტომბერი. 

№368–IIს 
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საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება №2-775  

2020 წლის 31 აგვისტო, ქ. თბილისი 

  

ბატარეებისა და აკუმულატორების ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით 

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ელექტრონული რეესტრის წარმოების 

წესის დამტკიცების შესახებ 

„ბატარეებისა და აკუმულატორების ნარჩენების მართვის ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 25 მაისის   №324 

დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის  მე-7 მუხლის 

შესაბამისად, ვბრძანებ : 
 

მუხლი 1 

დამტკიცდეს თანდართული ,,ბატარეებისა და აკუმულატორების ნარჩენების მართვასთან 

დაკავშირებით მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ელექტრონული რეესტრის 

წარმოების წესი". 
 

მუხლი 2 

ეს ბრძანება ამოქმედდეს  2020 წლის 1 სექტემბრიდან. 

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის მინისტრი 
 

ლევან 

დავითაშვილი 
 

 

ბატარეებისა და აკუმულატორების ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით 

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების  ელექტრონული რეესტრის  

წარმოების წესი 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

1. ბატარეებისა და აკუმულატორების ნარჩენების მართვასთან 

დაკავშირებით   მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ელექტრონული 

რეესტრის (შემდგომში „მგვ რეესტრი“) წარმოების წესი შემუშავებულია „ნარჩენების 

მართვის კოდექსით“ და   „ბატარეებისა და აკუმულატორების ნარჩენების მართვის 

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 

25 მაისის №324 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით 

გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულების მიზნით და განსაზღვრავს ბატარეებისა 

და აკუმულატორების ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით მწარმოებლის 
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გაფართოებულ ვალდებულებას დაქვემდებარებული პროდუქტის (ბატარეების და 

აკუმულატორების) მწარმოებლების (შემდგომში „მწარმოებელი“) და მწარმოებლის 

გაფართოებული ვალდებულების ორგანიზაციების (შემდგომში „მგვ ორგანიზაცია“) მგვ 

რეესტრში რეგისტრაციის პირობებს და ანგარიშგების წესს. 

2. მგვ რეესტრს ქმნის და ადმინისტრირებას უწევს საქართველოს გარემოს დაცვისა 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო (შემდგომში „სამინისტრო“).   

 

 

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება 

1. ამ წესის მიზნებისათვის  მასში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ  შემდეგი მნიშვნელობა: 

ა) მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებას დაქვემდებარებული პროდუქტი  – 

ბატარეები და აკუმულატორები; 

ბ) ახალი მწარმოებელი  – პირი, რომელსაც მგვ რეესტრში რეგისტრაციის ვალდებულება 

წარმოეშობა 2021 წლის  1 ივნისის შემდეგ. 

2. ამ წესის მიზნებისათვის ასევე გამოიყენება „ნარჩენების მართვის კოდექსით“ 

და  „ბატარეებისა და აკუმულატორების ნარჩენების მართვის ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 25 მაისის №324 

დადგენილებით განსაზღვრული ტერმინები. 

 

მუხლი 3. მგვ რეესტრის ადმინისტრირება 

1. მგვ რეესტრის ადმინისტრირებას ახორციელებს სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური 

ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტი, რომელიც ახორციელებს წარდგენილი 

ინფორმაციის მიღებას, დამუშავებას, ანალიზს, მონიტორინგს, შესაბამისი ანგარიშების 

მომზადებას, საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას და კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ სხვა ფუნქციებს. 

2. მგვ რეესტრის ტექნიკურ ადმინისტრირებას ახორციელებს სამინისტროს სსიპ 

„გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი“, რომელიც პასუხისმგებელია 

მგვ რეესტრის პროგრამულ  უზრუნველყოფასა და გამართულ მუშაობაზე, მონაცემთა 

დაცვაზე და სხვა სახის ტექნიკურ მხარდაჭერაზე. 

3. მგვ რეესტრის პროგრამული უზრუნველყოფა ხდება დადგენილი სტანდარტების 

შესაბამისად, მისი არსებულ მონაცემთა ბაზებთან და საინფორმაციო სისტემებთან 

თავსებადობის გათვალისწინებით. 

 

მუხლი 4. მგვ რეესტრის  მონაცემების საჯაროობა 

1. მგვ რეესტრში შეტანილი მონაცემებიდან საჯაროა და სამინისტროს ოფიციალურ 

ვებგვერდზე ქვეყნდება  შემდეგი მონაცემები: 

ა) ინფორმაცია წლის განმავლობაში ბაზარზე განთავსებული ბატარეებისა და 

აკუმულატორების ჯამური რაოდენობისა და წონის შესახებ; 
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ბ) მგვ ორგანიზაციების და მისი წევრების სია. 

2. ინფორმაცია კონკრეტული მწარმოებლის მიერ ბაზარზე განთავსებული ბატარეებისა და 

აკუმულატორების  შესახებ არ არის საჯარო. 

 

მუხლი 5. მგვ რეესტრში რეგისტრაცია 

1.  ყველა მწარმოებელი ვალდებულია, 2021 წლის 1 ივნისამდე, გაიაროს რეგისტრაცია მგვ 

რეესტრში. 

2. ახალი მწარმოებელი ვალდებულია, მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებას 

დაქვემდებარებული პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე გაიაროს რეგისტრაცია მგვ 

რეესტრში. 

3. მგვ ორგანიზაცია ვალდებულია, ავტორიზაციის მიღებიდან 10 სამუშაო დღის 

განმავლობაში დარეგისტრირდეს მგვ რეესტრში. 

4. მგვ რეესტრში რეგისტრაცია ხორციელდება  ვებგვერდზე my.mepa.gov.ge სპეციალური 

ფორმის  შევსების გზით. 

5. მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებას დაქვემდებარებული პროდუქტის 

მწარმოებელი, მგვ რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით, ავსებს ამ წესის დანართ 1-ს. 

6. მგვ ორგანიზაცია, მგვ რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით, ავსებს ამ წესის დანართ 2-ს. 

7. მგვ რეესტრში ინფორმაციის სრულად შეტანის შემდეგ, მწარმოებელს/მგვ ორგანიზაციას 

ენიჭება უნიკალური კოდი და იგი ითვლება რეგისტრირებულად. 

8. სარეგისტრაციო ფორმაში (დანართი 1, დანართი 2) წარმოდგენილი ინფორმაციის 

ცვლილებისას მწარმოებელი/მგვ ორგანიზაცია ვალდებულია მგვ რეესტრში ასახოს 

აღნიშნული ცვლილება მომდევნო თვის 10 რიცხვამდე. 

9. მწარმოებელი/მგვ ორგანიზაცია პასუხისმგებელია სარეგისტრაციო ფორმაში 

წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორეზე. 

 

მუხლი 6. რეგისტრაციის გაუქმება 

1. მწარმოებელი აუქმებს მგვ რეესტში რეგისტრაციას, თუ იგი წყვეტს მწარმოებლის 

გაფართოებულ ვალდებულებას დაქვემდებარებული პროდუქტის ბაზარზე განთავსებას. 

2. მგვ რეესტრის ადმინისტრატორი აუქმებს მგვ ორგანიზაციის რეგისტრაციას 

ავტორიზაციის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებიდან 15 კალენდარული დღის 

ვადაში. 

 

მუხლი 7. ანგარიშგება მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებას 

დაქვემდებარებული პროდუქტის შესახებ 

1. მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებას დაქვემდებარებული პროდუქტის შესახებ 

ანგარიშგება ხორციელდება ყოველთვიურად. წინა თვის ინფორმაცია ბაზარზე 

განთავსებული პროდუქციის შესახებ შეტანილ უნდა იქნას მომდევნო თვის 10 რიცხვამდე. 
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2. მწარმოებელი უფლებამოსილია მგვ ორგანიზაციას მიანიჭოს უფლებამოსილება მგვ 

რეესტრში მისი სახელით მოახდინოს ბაზარზე განთავსებული პროდუქტების შესახებ 

ანგარიშგება. 

3. მწარმოებელი/მგვ ორგანიზაცია, დანართი 3-ის შესაბამისად, წარადგენს ინფორმაციას მგვ 

რეესტრში. 

4. იმ შემთხვევაში, თუ  თვის განმავლობაში მწარმოებლების მიერ არ ხორციელდება 

ბაზარზე პროდუქტების განთავსება, დეკლარაციის წარდგენა უნდა მოხდეს ნულოვანი 

რაოდენობით. 

 

მუხლი 8. მგვ რეესტრში შეტანილი ინფორმაციის  ცვლილება /განახლება 

1. მგვ ორგანიზაციას/მწარმოებელს უფლება აქვს ერთჯერად შეასწოროს ამ წესის მე-7 

მუხლის შესაბამისად მგვ რეესტრში შეტანილი ინფორმაცია. 

2. შესწორება უნდა განხორციელდეს მიმდინარე თვის არაუგვიანეს 20 რიცხვისა. ამ ვადის 

გასვლის შემდეგ ინფორმაციის შეცვლა არ დაიშვება. 

3. თუ შესწორება ეხება წინა თვეების მონაცემების ცვლილებას, მგვ 

ორგანიზაცია/მწარმოებელი ვალდებულია მგვ რეესტრში შეიტანოს შემდეგი ინფორმაცია: 

ა) მოთხოვნა შესწორების შესახებ; 

ბ) სწორი ინფორმაცია, რომლითაც  ჩანაცვლდება ძველი მონაცემები; 

გ) კომენტარების ველში – შესწორების მიზეზი. 

4. მგვ რეესტრში ფიქსირდება შესწორების შეტანის და შეტყობინების წარდგენის თარიღები, 

ასევე  შესწორების არსი და  მიზეზი. 
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წყაროები: 

 

   
 

 

 

 

გამოცემაზე მუშაობდნენ აკაკი ფანჩულიძე და მარიკა ფიროსმანაშვილი 

რედაქტორი: მარიკა ფიროსმანაშვილი 

 

 

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები - 

საქართველო 

საქართველო, თბილისი, სლავა მეტრეველის 4/6 

ელ-ფოსტა: info@greens.ge 

ვებ-გვერდი: www.greens.ge 
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