
სტრატეგიული მიმართულება  4 მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესება

პროგრამა 4.1.4.მუნიციპალური  ნარჩენების  მართვის  
ეფექტური  სისტემის  დანერგვა  და  განხორციელება

პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი

 პროგრამის მიზანია მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 
ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება და ამოქმედება 
საერთაშორისო სტანდარტებისა და საქართველოს მოქმედი 
კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად. 

ღონისძიებები: შესრულების ინდიკატორი შესრულება

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების  
მონაცემთა საინფორმაციო ბაზის  
(მონაცემების შეგროვებისა და მონაცემთა  
ბაზის სისტემის) ჩამოყალიბება 2018 წლის 
ბოლოსთვის;

მონაცემთა ბაზა ✔

მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა 
და ტრანსპორტირების ეფექტიანი 
მომსახურების (მათ შორის როგორც 
მოსახლების, ისე საწარმოების საკმარისი 
რაოდენობის კონტეინერებით, ნარჩენების 
გატანის საკმარისი სიხშირით 
უზრუნველყოფა) მიწოდება 
მოსახლეობისა და არსებული 
საწარმოებისათვის მუნიციპალიტეტის 
მთელ ტერიტორიაზე;

მომსახურების დაფარვის არეალი (%) ✔

ნარჩენების შეგროვების შემდეგი 
მინიმალური მაჩვენებლების მიღწევა:
o მუნიციპალური ნარჩენების 95%  2021 

წლისთვის;
o სახიფათო მუნიციპალური ნარჩენების 

50%  2021 წლისთვის;

მუნიციპალური ნარჩენების 95%  შეგროვება 
2021 წლისთვის;

სახიფათო მუნიციპალური ნარჩენების 50% 
შეგროვება  2021 წლისთვის;

მიმდინარე

სახიფათო მუნიციპალური ნარჩენების 
მართვის კოორდინირება საქართველოს 
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტროსთან შესაბამისი 
დადგენილების მოთხოვნების 
დაკმაყოფილების მიზნით;

მიმდინარე

ქალაქ ბათუმის ადმინისტრაციულ 
ტერიტორიაზე სახიფათო ნარჩენების 
წარმომქმნელი საწარმოების და მათი 

სახიფათო ნარჩენების წარმომქმნელი 
საწარმოების რაოდენობა

მიმდინარე



დაგროვების რაოდენობების დადგენა 90%-
ით 2021 წლისათვის; 

სამრეწველო, ავტოტექმომსახურეობის და 
ელექტოშემკეთებელ საწარმოებში 
(სპეციფიკური ნარჩენების) 
ინვენტარიზაციის ჩატარება და 
დაგროვების რაოდენობის 90% დადგენა 
2021 წლისათვის.

სამრეწველო, ავტოტექმომსახურეობის და 
ელექტოშემკეთებელ საწარმოებში 
(სპეციფიკური ნარჩენების) დაგროვების 
რაოდენობა
ნარჩენის წარმომქმნელი, აღრიცხული 
სამრეწველო, ავტოტექმომსახურეობის და 
ელექტოშემკეთებელ საწარმოების რაოდენობა

X

ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიაზე 
არსებული სტიქიური ნაგავსაყრელების 
დახურვა/რემედიაცია 2020 წლისთვის;

დახურული არასტანდარტული 
ნაგავსსაყრელების რაოდენობა

მიმდინარე

ქაღალდის, მინის, მეტალისა და 
პლასტიკის წარმოქმნის წყაროსთან 
სეპარირების სისტემის ჩამოყალიბება 2019 
წლისთვის; 

წყაროსთან სეპარირების ლოკაციების 
რაოდენობა

X

ქაღალდის, მინის, მეტალისა და 
პლასტიკის რეციკლირების შემდეგი 
მინიმალური მაჩვენებლების მიღწევა: 
o  ქაღალდი 30% 2020 წლისთვის;
o  მინა 20% 2020 წლისთვის;
o მეტალი 70% 2020 წლისთვის;
o პლასტიკი 30%  2020 წლისთვის;

რეციკლირებული ნარჩენების რაოდენობა X

ქ. ბათუმის მოსახლეობიდან ნარჩენების 
მართვის ხარჯების სრულად ამოღების 
სისტემის შემუშავება და დანერგვა 2020 
წლისთვის;

ამოღების მაჩ მეტრი სანიაღვრე სისტემის და 
ვენებლის ზრდა

მიმდინარე

ბათუმის ადმინისტრაციულ 
ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო 
დაწესებულებებში დაგროვილი 
სამედიცინო ნარჩენების 100%-ით 
შეგროვებისა და ინსინერაციის 
უზრუნველყოფა 2020 წლისათვის; 
სამედიცინო დაწესებულებებიდან 
ნარჩენების შეგროვება გატანა ხდება შპს 
„სანდასუფთავებასთან“ გაფორმებული 
ხელშეკრულების საფუძველზე. ამ 
დროისთვის შპს „სანდასუფთავება“ 
ემსახურება 220 - მდე სამედიცინო 
დაწესებულებას, ხოლო დანარჩენები 
დამოუკიდებლად ახორციელებენ 
ნარჩენების შეგროვებას და გატანას 
ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე.

ინსინირირებული სამედიცინო ნარჩენების 
რაოდენობა

✔



მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება 
ნარჩენების მართვის საკითხებზე;

ცნობიერების ამაღლების ჩატარებული 
ღონისიებების რაოდენობა

✔

ქ. ბათუმის მერიის თანამშრომლების 
უნარ–შესაძლებლობების გაძლიერება 
ნარჩენების მართვის ეფექტიანი სისტემის 
დანერგვის კუთხით. 

ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა ✔

2018 წლის III კვარტალში:

 ტენდერში გამარჯვებულმა პრედენტეტმა უზრუნველყო სატენდერო დოკუმენტაციით 
მოთხოვნილი ერთი ერთეული ავტომანქანის მოწოდება სახიფათო ნარჩენების 
ტრანსპორტირებისათვის;

 მუშავდება  ხარჯთაღრიცხვა  არსებული ინსინირატორის შენობის კაპიტალური 
შეკეთებისათვის და  მზადდება შესაბამისი ტექნიკური დავალება შესყიდვის 
განხორციელებისათვის. მომზადებულია ტენიკური დავალება და და მიმდინარე პერიოდში 
გამოცხადდება ტენდერი ახალი ინსინერატორის დანადგარის შესაძენად.

 გამოვლენილი 46 სტიქიური  ნაგავსაყრელიდან სრულად დახურულია 7 ერთეული და 
გატანილია დაახლოებით 935 კუბ.მეტრი სამშენებლო ნარჩენი და გრუნტი. ამასთანავე, 
ბარცხანის ხიდის გადასასვლელთან არსებულ ტერიტორიაზე წარმოქმნილ სტიქიურ  
ნაგავსაყრელზე არსებული  დაახლოებით 22 000 კუბ.მეტრი ნარჩენიდან ეტაპობრივად 
გატანილია 800 კუბ. მეტრი  სამშენებლო ნარჩენი და გრუნტი.   

 მიმდინარეობს ნარჩენების სეპარირების სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებული 
მიმართულებების შესწავლა.

 მიმდინარეობს დაურეგისტრირებელ აბონეტთა იდენტიფიცირება სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ 
მიერ მოწოდებულ საბაზისო მონაცემებსა და განვითარების სააგენტოს მონაცემების შეჯერებით 
და დაზუსტების შემთხვევაში ხდება აღნიშნულ აბონენტთა რეგისტრაცია. მონაცემთა ბაზების 
სირთულის და რიცხვოვნობიდან გამომდინარე, პროცესი მოიცავს არანაკლებ 2 თვეს, რაც 
შემდგომ პერიოდში გულისხმობს განახლებულ ინფორმაციის მოპოვებას განვითარების 
სააგენტოდან და მონაცემების ხელახალ დამუშავებას და მას აქვს არაერთჯერადი სახე.

 დასუფთავების მოსაკრებლის დარიცხული, ამოუღებელი თანხების ამოღების მქანიზმების 
შემუშავების ფარგლებში: კერძო სექტორთან მიმართებაში მიმდინარეობს მოსაკრებლის 
გადამხდელთა ბაზის სრულყოფა და პარალელურ რეჟიმში მათი პერიოდული ინფორმირება, 
როგორც წერილობით, ასევე უშუალოდ. მათ მიმართ რიცხული ყოველთვიური დარიცხვისა და 
დავალიანებების შესახებ. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიულ განყოფილებას 
პერიოდულად ეგზავნება მსხვილი დავალიანებების მქონე ურჩ გადამდელთა სია შემდგომი 
რეაგირებისთვის, რაც თავისთვავად გულისხმობს არსებული დავალიანებების სასამართლო 
წესით ამოღებას.

 შესასწავლია დასუფთავების სფეროში არსებული კონკურენტების კონკურენტუნარიანობის 
საფუძვლები ფასწარმოქმნასთან  დაკავშირებით. ინტენსიურად მიმდინარეობს 2018წლის 14 
სექტემბრის საქართველოს მთავრობის #472 დადგენილებით ,,ტექნიკური რეგლამენტი-
პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესისი დამტკიცების შესახებ“ 
შესაბამისი ობიექტების გაფრთხილება-ინფორმირება, რომელიც ამოქმედდა მიმდინარე წლის 1 
ოქტომბრიდან.

2018 წლის I-II კვარტალში:



 ჩამოყალიბებულია ნარჩენების შეგროვების მონაცემთა ბაზა შპს „სანდასუფთავევბას“ მიერ;
 შეძენილი და განთავსდებულია 100 ერთული 1100ლიტრი მოცულობის პლასტმასის ევრო 

კონტეინერი;
 ნარჩენების მართვის კოდექსით განსაზღვრულ საწარმოთათვის მათი მოთხოვნის შესაბამისად 

მიწოდებულია სახიფათო ნარჩენების ეფექტური მართვის  კომერციული სერვისი. აღნიშნული 
სერვისი ითვალისწინებს სახიფათო ნარჩენების სპეციალური კონტეინერებით  ნარჩენების 
შეგროვებას და გატანა-უტილიზაციას ინსინერატორის მეშვეობით. აღნიშნული 
ღონისძიებისათის შეძენილი და მიწოდებულია:

- 300ერთული 30ლიტრის მოცულობის სპეც.კონტეინერი;
- 200 ერთეული 50ლიტრის მოცულობის ;
- 100ერთეული 240 ლიტრის მოცულობის სპეც კონტეინერი
- ასევე გამოცხადებულია ტენდერი ერთი ერთეული ავტომანქანის შესაძენად სახიფათო 

ნარჩენების ტრანსპორტირებისათვის;
 მუშავდება  ხარჯთაღრიცხვა  არსებული ინსინირატორის შენობის კაპიტალური 

შეკეთებისათვის და  მზადდება შესაბამისი ტექნიკური დავალება შესყიდვის 
განხორციელებისათვის;

 შედგენილია ტენიკური დავალება და გამოცხადდება ტენდერი ახალი ინსინერატორის 
დანადგარის შესაძენად;

 დასრულდა ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული სტიქიური ნაგავსაყრელების ინვენტარიზაცია 
და მათი  სალიკვიდაციო ხარჯების შეფასება;

 ინტენსიურად მიმდინარეობს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან მუშაობა, 
რათა მოხდეს  ქ. ბათუმის მთელ ტერიტორიაზე არსებულ საყოფაცხოვრებო ფართებზე 
სერვისების სააგენტოს მონაცემების შესაბამისობაში აბონენთა სრული რეგისტრაცია; 

 აბონნტად რეგისტრაციასა და მოსაკრებლის ამოღების სისტემის გაუმჯობესების მიზნით კერძო 
სექტორთან მიმართებაში. მიმდინარეობს მათი პერიოდული ინფორმირება, როგორც 
წერილობით, ასევე უშუალოდ, მათ მიმართ არსებული ყოველთვიური დარიცხვისა და 
დავალიანებების შესახებ. ასევე ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიულ 
განყოფილებას პერიოდულად ეგზავნება მსხვილი დავალიანებების მქონე ურჩ გადამდელთა 
სია შემდგომი რეაგირებისთვის, რაც თავისთვავად გულისხმობს არსებული დავალიანებების 
სასამართლო წესით ამოღებას. პრაქტიკამ აჩვენა, რომ აღნიშნული მეთოდით დავალიანებების 
ამოღების ეფექტურობა თითქმის 100%-ია.

 მონიტორინგის სამსახური აქტიურად მუშაობს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებაზე 
ნარჩენების მართვის საკითხებთან დაკავშირებით. კერძოდ, შემუშავებული და მიწოდებულია 
საინფორმაციო ცნობარები მოსახლეობაზე, ასევე გაფრთხილებულ იქნა კერძო სექტორის, მცირე 
ბიზნესის წარმომადგენლები ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევებით შესაძლო 
დაჯარიმების თაობაზე. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში დაჯარიმებულია 16 
სამართალდამრღვევი პირი.  


