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1. შესავალი

ნარჩენების პრობლემა სულ უფრო აქტუალური ხდება როგორც გლობალურ, 
ასევე რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე. ადამიანის საქმიანობის შედეგად წა-
რმოქმნილი მყარი ნარჩენები ჩვეულებრივ იყრება და უსარგებლოდ ითვლება. წა-
რმოებისა და მოხმარების სწრაფი ზრდის შედეგად ადამიანები  მეტ მყარ ნარჩენს 
წარმოქმნიან, რაც სხვადასხვა წყაროდან წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის 
ზრდას იწვევს. მყარი ნარჩენები აბინძურებენ როგორც ადგილობრივი, ასევე გლო-
ბალური გარემოს ყველა სასიცოცხლო კომპონენტს. ამ პირობებში მყარი ნარჩენების 
სათანადო მართვა, რომელშიც პრიორიტეტი წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენო-
ბის შემცირებას, რეციკლირებას, ხელახალ გამოყენებას და უსაფრთხო განთავსე-
ბას ენიჭება, მდგრად განვითარებაზე ორიენტირებული გრძელვადიანი პოლიტიკის 
ერთ-ერთი ცენტრალური კომპონენტია.

ნარჩენების არასწორი მართვა სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ადამიანების ჯან-
მრთელობას და იწვევს დამატებით ხარჯებს, როგორც მოკლე, ასევე გრძელვადიან 
პერსპექტივაში.  

ნარჩენების მართვა შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებში, განსაკუთრებით ყოფილ 
საბჭოთა ქვეყნებში, ერთ-ერთი პრიორიტეტული გარემოსდაცვითი საკითხია, ვინაი-
დან ამ ქვეყნებში ნარჩენები გარემოს დაბინძურების მნიშვნელოვან წყაროს წარმო-
ადგენენ.

ყველა სახის ნარჩენი, რომელიც ადამიანის საქმიანობის შედეგად წარმოიქმნება, 
ქალაქ უნგენსა და მის მიმდებარე რაიონებს სერიოზულ პრობლემას უქმნის, რო-
გორც რაოდენობის, ასევე სახეობის თვალსაზრისით (რომლებიც აბინძურებენ გა-
რემოს, წარმოადგენენ  ინფექციების წყაროს და საფრთხეს უქმნიან ადამიანების 
ჯანმრთელობას). ნარჩენებში დიდი რაოდენობითაა ნედლეული, მრავალჯერადი გა-
მოყენების და ენერგეტიკული ღირებულების მქონე მასალები, რომლებიც შეიძლება 
დაექვემდებაროს აღდგენას და ეკონომიკურ ციკლში ჩაბრუნებას.  რეგიონის ურ-
ბანული და სამრეწველო განვითარება, აგრეთვე მოსახლეობის ცხოვრების დონის 
გაუმჯობესება, მეტი რაოდენობით ნარჩენის წარმოქმნას განაპირობებს. ნარჩენებში 
არსებული ორგანული და არაორგანული ნივთიერებების მრავალფეროვნება მიკრო-
ორგანიზმების მიერ აერობული და ანაერობული დეგრადაციის პროცესს ართულებს, 
რაც, ნარჩენების უკონტროლო დაყრისა და განთავსების შემთხვევაში, ნიადაგის, ჰა-
ერისა და წყლის დაბინძურებას იწვევს.

ქალაქ უნგენსა და მის მეზობელ რაიონებში ნარჩენებით გამოწვეული დაბინძუ-
რება გავლენას გარემოს ყველა კომპონენტის ხარისხზე, მათ შორის მოსახლეობის 
ჯანმრთელობაზეც ახდენს. ამიტომ აუცილებელია კონკრეტული ზომების მიღება 
ნარჩენების მართვის ადეკვატური სისტემის დასანერგად, მათ შორის ნარჩენების 
სეპარირებული შეგროვების ხელშეწყობა, რომელიც გულისხმობს შეფუთვის ნარჩე-
ნების, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ან სხვა სახის ნარჩენების ცალ-ცალკე შეგრო-
ვებას (ნარჩენების ან მასალების სახეობების მიხედვით).

ბროშურაში „რეციკლირება ქალაქ უნგენში“ განხილულია მყარი ნარჩენების მა-
რთვასთან დაკავშირებული ცალკეული საკითხები, აღწერილია ამ სფეროში ევრო-
კავშირისა და მოლდოვას რესპუბლიკის არსებული პოლიტიკა, აგრეთვე წარმო-
დგენილია ქალაქ უნგენში დანერგილი კარგი პრაქტიკის მაგალითები, რომლებსაც 
შეუძლიათ ხელი შეუწყონ რეციკლირების მაჩვენებლების ზრდას რეგიონულ და 
ადგილობრივ დონეზე.
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2. მოლდოვას რესპუბლიკა ევროკავშირის
„ნულოვანი ნარჩენების“ გზაზე

„მოლდოვას რესპუბლიკის სტრატეგიული ხედვა ნარჩენების მართვის 
სფეროში: 2027 წლისთვის ნარჩენების მართვის ინტეგრირებული და 
ეკონომიკურად ეფექტიანი სისტემის შემუშავება და გარემოსა და სა-
ზოგადოების ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა“.

მოლდოვას რესპუბლიკაში ნარჩენების მართვის არ-
სებული სისტემა არასრულყოფილია და რეფორმირებას 
საჭიროებს. ნარჩენების მართვის დარგის განვითარები-
სათვის აუცილებელია ამ სფეროში სხვა ქვეყნების გამოც-
დილების გათვალისწინება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია 
ნარჩენების მართვის პროცესის სათანადოდ დასაგეგმად.

ნარჩენების მართვა კვლავ რჩება მოლდოვას რესპუბლიკის გარემოსდაცვითი 
პოლიტიკის პრიორიტეტად, რომელიც ორიენტირებულია ნარჩენების მართვის სფე-
როში ევროკავშირის დირექტივებზე, ცირკულარული ეკონომიკის ხელშეწყობაზე, 
გამოწვევების შესაძლებლობად გადაქცევასა და უფრო მდგრადი ეკონომიკური 
ზრდის მიღწევაზე. 

გარემოს დაცვის სფეროში მთავრობის სამოქმედო პროგრამით გათვალისწინე-
ბული პრიორიტეტული ღონისძიებების განხორციელების, მოსახლეობის, ბიზნესე-
ბისა და ორგანიზაციების მიერ წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის ზემოქმედები-
საგან გლობალური, ეროვნული და ადგილობრივი გარემოს სათანადოდ დასაცავად 
საჭირო ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების განვითარების, აგრეთვე მოლდოვას 
ნარჩენების მართვის პრაქტიკის ევროკავშირის პრაქტიკასთან ჰარმონიზაციისთვის 
საჭირო საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩოს შექმნის მიზნით, 2013 აპრილში 
დამტკიცებულ იქნა მოლდოვას რესპუბლიკის 2013-2027 წწ. ნარჩენების მართვის 
სტრატეგია.  

მოლდოვას რესპუბლიკის 2013-2027 წწ. ნარჩენების მართვის სტრატეგიის გან-
სახორციელებლად საჭირო ინვესტიციების მოსაზიდად და გაწეული ხარჯების ამო-
ღების უზრუნველსაყოფად, ნარჩენების მართვის დაგეგმვაში აუცილებელია რეგიო-
ნული მიდგომის გამოყენება.

                                     
სტრატეგიის ამოცანებია:
1. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის ინტეგრირებული სისტემების გა-

ნვითარება საკანონმდებლო, ინსტიტუციური და ნორმატიული ჩარჩოების 
ევროკავშირის სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის გზით, რეგიონული მიდგო-
მისა და ქვეყნის ტერიტორიის ნარჩენების მართვის 8 რეგიონად დაყოფის 
საფუძველზე; 

2. მყარი ნარჩენების განთავსების რეგიონული ინფრასტრუქტურისა და ნარჩე-
ნების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა ევროკავშირის წევრი ქვეყნე-
ბის პრაქტიკის შესაბამისად;

3. სპეციფიკური ნარჩენების ნაკადების (ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობები, რეზინი, ბატარეები და ა.შ.) შეგროვებისა და დამუშავების 
სისტემების შექმნა „მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების“ პრი-
ნციპის ხელშეწყობის/განხორციელების გზით. 
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ეროვნულ დონეზე მუნიციპალური მყარი ნარჩენე-
ბის მართვის ტრანსფორმაციის აუცილებლობა განა-
პირობა მოლდოვა-ევროკავშირს შორის ასოცირების 
შესახებ შეთანხმების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად 
გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკური და საკანო-
ნმდებლო ჩარჩოების განახლებამ და საერთაშორისო 
დონორების, მათ შორის ევროკავშირის, ტექნიკური 
დახმარების პროექტების განხორციელებამ. 

გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით 
გარემოს დაცვის სამინისტრო აპირებს, გააახლოს ნა-
რჩენების მართვის პრაქტიკა და უზრუნველყოს გეგ-
მებში გათვალისწინებული ყველა სახის ნარჩენის მა-
რთვა ნარჩენების მართვის იერარქიის შესაბამისად.

ნარჩენების მართვის იერარქია წარმოადგენს ნა-
რჩენების მართვის ყველაზე ეფექტიანი ღონისძიებე-
ბის გამარტივებულ კონცეპტუალურ ჩარჩოს, რომე-
ლიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

1. `ნარჩენების წარმოქმნის თავიდან აცილება” 
– იერარქიის ყველაზე მაღალ საფეხურზე 
მდგომი ღონისძიება, რომელიც ითვალისწი-
ნებს ნარჩენების წარმოქმნის ზრდის მაჩვენებ-
ლისა და წარმოქმნილი ნარჩენების სახიფათო 
მახასიათებლების შემცირებას;

2. `ხელახალი გამოყენებისთვის მომზადება” – ნარჩენის შემოწმება, გასუფთა-
ვება ან აღდგენა შეკეთების გზით, რომლის შედეგადაც პროდუქტი ან მისი 
კომპონენტი, რომელიც ნარჩენად იქცა, ყოველგვარი სხვა სახის წინასწარი 
დამუშავების გარეშე მზადაა ხელახალი გამოყენებისთვის;

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

4. `მასალების აღდგენა” – აღდგენითი ღონისძიება, ენერგიის აღდგენისა და 
ისეთ მასალებად გადამუშავების გამოკლებით, რომლებიც გამოიყენება სა-
წვავად ან ენერგიის გამომუშავების სხვა საშუალებებად. ის, სხვა საქმიანო-

ბებთან ერთად, მოიცავს ნარჩენე-
ბის ხელახალი გამოყენებისთვის, 
რეციკლირებისა და ამოვსების 
ოპერაციებისთვის  მომზადებას.
5. ̀ სხვა სახით აღდგენა” – საქმია-
ნობა, რომლის ძირითადი შედეგია 
ნარჩენების სასარგებლო მიზნე-
ბისთვის გამოყენება იმ მასალების 
ჩანაცვლებით, რომლებიც სხვა პი-
რობებში რაიმე ფუნქციის შესას-
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რულებლად იქნებოდა გამოყენებული, ან ნარჩენების მომზადება  საწარმოში 
ან ეკონომიკაში მათი ამ მიზნით გამოსაყენებლად;

6. “აღმოფხვრა” – საქმიანობა, რომელიც არ ითვალისწინებს აღდგენას იმ შემ-
თხვევაშიც კი, როდესაც მისი მეორადი შედეგი ნივთიერების ან ენერგიის აღ-
დგენაა. 

ნარჩენების მართვის პოლიტიკა ითვალისწინებს მოსახლეობის, ბიზნესებისა და 
ორგანიზაციების მიერ წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის ზემოქმედებისაგან გლო-
ბალური, ეროვნული და ადგილობრივი გარემოს სათანადოდ დასაცავად საჭირო 
ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების განვითარებას.

მოლდოვის რესპუბლიკის „მწვანე“ ეკონომიკის ხელშეწყობის 2018-2020 წწ. პროგ-
რამისა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ მოლდო-
ვას მთავრობის დადგენილება N160/2018-ის თანახმად, ცირკულარულ ეკონომიკაზე 
გადასვლა ეროვნულ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ცირკულარულ ეკონომიკაში პრო-
დუქტების, მასალების და რესურსების ღირებულება ეკონომიკაში მაქსიმალურად 
დიდხანს არის შენარჩუნებული. ხოლო ნარჩენების წარმოქმნა – მინიმუმამდე დაყვა-
ნილი. ეროვნული ეკონომიკის დარგებში „მწვანე“ ეკონომიკის ხელშეწყობა პრიორი-
ტეტულ ღონისძიებად არის განსაზღვრული ეროვნული განვითარების სტრატეგიაში 
„მოლდოვა 2030“.

ნარჩენების მართვის სექტორის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზების მიზნით, ნა-
რჩენების მართვის N5 რეგიონში (ნისპორენის, უნგენისა და კალარაშის რაიონები) და-
იგეგმა პილოტური პროექტის განხორციელება. პროექტი დაფინანსებულია ევროპის 
საინვესტიციო ბანკის მიერ პროექტის „მყარი ნარჩენები 
მოლდოვას რესპუბლიკაში“ ფარგლებში უზრუნველყო-
ფილი მაკროდაფინანსების სახსრებით. პროექტისთვის 
გათვალისწინებული პირველი ტრანში შეადგენს 25 მი-
ლიონ ევროს 100 მილიონი ევროს ოდენობის სასესხო 
პროგრამის ფარგლებში, რომელიც განკუთვნილია ნა-
რჩენების მართვის რეგიონებში ინფრასტრუქტურის 
(რეგიონული ნაგავსაყრელები, დახარისხების სადგუ-
რები, კომპოსტირების ობიექტები, გადამტვირთავი 
სადგურები, და სხვ.) განვითარებისათვის. აღნიშნული 
ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ნარჩენების ინტე-
გრირებული მართვის პირველადი სისტემის მთავარ 
რგოლს, რომელშიც უნდა მოხდეს ნარჩენების აღდგე-
ნის სხვა ისეთი ტექნოლოგების ინტეგრირება, რომლე-
ბიც ორიენტირებულია ცირკულარულ ეკონომიკაზე.

აქედან გამომდინარე, ნარჩენების მართვის იერარ-
ქიის მიხედვით რეგიონულ დონეზე ნარჩენების მართვის ეფექტიანობის საჩვენებ-
ლად, 2022 წელს ნარჩენების მართვის N5 რეგიონში დაიწყება ნარჩენების მართვის 
ინფრასტრუქტურის პროექტირება და მშენებლობა, 2022-2025 წლებში ანალოგიური 
სამუშაოები ჩატარდება ნარჩენების მართვის N1 რეგიონში (ბრიჩენის, ოკნიცას, ედი-
ნეცის, დონდუშენის რაიონები) და N8 რეგიონში (კანტემირის რაიონი, ქალაქი კა-
გული, ტარაკლიის რაიონი და გაგაუზიის ავტონომიურ-ტერიტორიული ერთეული, 
ვულკანეშტი და ჩადირ-ლუნგა), რაც სამომავლოდ ნარჩენების მართვის სხვა რეგიო-
ნებისათვის სამაგალითო გახდება. 
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3. მოლდოვას რესპუბლიკაში ნარჩენების მართვის
სამართლებრივი ჩარჩო და ინსტიტუციური სტრუქტურა

ნარჩენების მართვის კანონმდებლობა შედგება ნორმატიული აქტებისაგან, რომ-
ლებიც არეგულირებენ:

u ეროვნულ დონეზე ნარჩენების მართვის ღონისძიებების ორგანიზებას, მათ 
შორის ნარჩენების სახეობების მიხედვით;

u ადგილობრივ დონეზე ნარჩენების მართვის ღონისძიებების ორგანიზებას, 
მათ შორის მომსახურების მართვის დელეგირების საკითხებს. 

ნარჩენების მართვის სფეროში მთავარ დოკუმენტს მთავრობის 2013 წლის 10 აპ-
რილის დადგენილება N248-ით დამტკიცებული მოლდოვას რესპუბლიკის 2013-2027 
წწ. ნარჩენების მართვის სტრატეგია წარმოადგენს. სტრატეგია განსაზღვრავს მნიშ-
ვნელოვან ასპექტს, რომელიც ხელს უწყობს რეგიონულ დონეზე ნარჩენების ინტეგ-
რირებული მართვის სისტემის ჩამოყალიბებას – „ნარჩენების მართვის რეგიონული 
ასოციაციების შექმნის მიზნით საერთაშორისო თანამშრომლობის ხელშეწყობა და 
ინსტიტუციურ სისტემაში ფუნქციების მკაფიოდ განსაზღვრა“.

ნარჩენების მართვის სფეროს ნარჩენების შესახებ კანონი N209/2016 არეგული-
რებს. კანონის შესრულების მიზნით მიღებულ იქნა შემდეგი მნიშვნელოვანი ნორმა-
ტიული აქტები: 

u ნარჩენების, მათ შორის სახიფათო ნარჩენების ნუსხა, დამტკიცებული ნა-
რჩენების კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ მთავრობის დადგენილება 
N99/2018-ით;

u სამედიცინო საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის სანი-
ტარული წესები, დამტკიცებული მთავრობის დადგენილება N696/2018-ით;

u ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მართვის ტექნიკური 
რეგლამენტი, დამტკიცებული მთავრობის დადგენილება N212/2018-ით;

u შეფუთვისა და ნარჩენი შეფუთვის მართვის ტექნიკური რეგლამენტი, და-
მტკიცებული მთავრობის დადგენილება N561/2020-ით;

u ბატარეებისა და აკუმულატორების და ნარჩენი ბატარეებისა და აკუმულატო-
რების მართვის ტექნიკური რეგლამენტი, დამტკიცებული მთავრობის დადგე-
ნილება N586/2020-ით.

კანონი N209/2006 განსაზღვრავს ნარჩენების მართვის სფეროში ხელისუფლების 
ადგილობრივი ორგანოების ფუნქციებსა და ვალდებულებებს (მუხლი 11): 

ა) ნარჩენების შეგროვების ეფექტიანი სისტემის და ნარჩენების სეპარირებული 
შეგროვებისა და ტრანსპორტირებისათვის საჭირო პირობების ეტაპობრივად 
შექმნა და ამოქმედება, ამ კანონისა და სხვა ნორმატიული აქტების შესაბამი-
სად;

ბ) ნარჩენების, მათ შორის მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებას დაქ-
ვემდებარებული ნარჩენების სეპარირებული შეგროვებისთვის საჭირო ტე-
რიტორიების გამოყოფა, ტერიტორიებზე ნარჩენების სახეობის შესაბამისი 
კონტეინერების მოწყობა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

გ) სეპარირებულად შეგროვებული ნარჩენების შესანახად სათანადო ფართობის 
მქონე სპეციალური სივრცეების მოწყობა, გარემოს დაცვისა და მოსახლეო-
ბის ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად;
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დ) მუნიციპალური ნარჩენების შენახვა მხოლოდ სპეციალურად მოწყობილ 
ადგილებში, ქალაქგეგმარების დოკუმენტების შესაბამისად; 

ე) ხელშეკრულების საფუძველზე ნარჩენებისა და მუნიციპალური ნარჩენების 
შეგროვების შესახებ მონაცემებისა და ინფორმაციის მიღება მოსახლეობის-
გან, კომერციული ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებიდან, და ნარჩენების 
მართვის ოპერატორების საშუალებით ამ მონაცემების ყოველწლიურად წა-
რდგენა სოფლის მეურნეობის, რეგიონული განვითარებისა და გარემოს და-
ცვის სამინისტროში, აღრიცხვისა და ინფორმაციის გადაცემის  მთავრობის 
მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგიით. 

ამ მუხლის პუნქტი (2) ადგენს, რომ ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოები, ამ 
კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში, ვალდებული არიან, ხელი 
შეუწყონ რეგიონულ დონეზე  ნარჩენების მართვის ინტეგრირებული სისტემის ჩამო-
ყალიბებას და უზრუნველყონ რეგიონულ თანამშრომლობა ნარჩენების მართვის რე-
გიონული ასოციაციების შექმნის მიზნით.

4. ქალაქ უნგენში ნარჩენების მართვის სტრატეგიული გეგმებისა
და პროგრამების მომზადება 

გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ დაფინან-
სებული პროექტის „გარემოს დაცვის სფეროში ფისკა-
ლური რეფორმის განხორციელების შესაძლებლობების 
გაძლიერება ეროვნული და გლობალური გარემოსდა-
ცვითი პრიორიტეტების შესასრულებლად“ ფარგლებში 
მომზადდა 2015-2020 წწ. ადგილობრივი გარემოსდა-
ცვითი სამოქმედო გეგმა (LEAP) – დოკუმენტი, რო-
მელიც განსაზღვრავს ქალაქ უნგენის ადგილობრივი 
ხელისუფლების გარემოსდაცვით პოლიტიკას და ადგი-
ლობრივ დონეზე გარემოსდაცვითი პრობლემების გა-
მოვლენისა და გადაჭრის მოკლე და საშუალოვადიან 
პროგრამას, მდგრადი განვითარების პრინციპებისა და 
სხვა მოქმედი ადგილობრივი და ეროვნული საკანონ-
მდებლო აქტების შესაბამისად. 

ადგილობრივი გარემოსდაცვითი სამოქმედო გეგმა უზრუნველყოფს ინტეგრი-
რებულ და ყოვლისმომცველ საფუძველს ქალაქის გარემოსდაცვითი პრობლემე-
ბის გამოვლენისა და გადაჭრისათვის. ადგილობრივი გარემოსდაცვითი სამოქმედო 
გეგმა 2015-2020 წლებში განხორციელდა. მონიტორინგისა და შეფასების ანგარიშის 
საფუძველზე გეგმა გადაიხედა და განახლდა. გეგმის წარმატებით განხორციელება 
უნგენის ადგილობრივი ხელისუფლებისა და მოქალაქეების: საჯარო ორგანიზაციე-
ბის, ბიზნეს სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების ერთობლივმა ძალისხმევამ 
უზრუნველყო. 

ადგილობრივი გარემოსდაცვითი სამოქმედო გეგმის ხედვა ემყარება გარემოს და-
ცვის სფეროში განხორციელებულ რეფორმას, რომელიც მიზნად ისახავს  ეროვნული 
და ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისი ინსტიტუციური, ადმინისტრაციული და 
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გარემოსდაცვითი მართვის სისტემების შექმნას, გარემოს მდგრადობისა და გარემო-
სდაცვითი ფაქტორების ხარისხის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად. ადგილობ-
რივი გარემოსდაცვითი სამოქმედო გეგმის მიზანია გარემოსდაცვითი მართვის ისეთი 
ეფექტიანი სისტემის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს გარემოს ხარისხის ამაღლე-
ბას და უზრუნველყოფს მოსახლეობის უფლებას სუფთა, ჯანსაღ და მდგრად გარე-
მოზე საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში. ნარჩენების მართვა, გარემოსდა-
ცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და გარემოსდაცვითი განათლება ამ გეგმის 
პრიორიტეტული მიმართულებებია.

ქალაქ უნგენის ნარჩენების მართვის გეგმაში (2015 – 2020 წწ.) აღწერილია ქალაქ 
უნგენში ნარჩენების მართვის მიზნები და ამოცანები, გარემოზე შესაძლო მნიშვნე-
ლოვანი ზემოქმედებები, აგრეთვე წარმოდგენილია გარემოზე უარყოფითი ზემოქმე-
დების თავიდან აცილების/შემცირების და კომპენსირების ღონისძიებები.

ქალაქ უნგენის ნარჩენების მართვის გეგმა მიზნად შემდეგი ამოცანების შესრუ-
ლებას ისახავს:

u მუნიციპალური/ადგილობრივი გარემოსდაცვითი პოლიტიკის შემუშავება ნა-
რჩენების მართვის ინტეგრირებული სისტემის დანერგვის მიზნით 

u ინსტიტუციური და ორგანიზაციული ჩარჩოს ადაპტირება და განვითარება 
ეროვნული მოთხოვნებსა და ევროპულ სტრუქტურებთან თავსებადობის უზ-
რუნველსაყოფად 

u სათანადო ადამიანური რესურსების უზრუნველყოფა რაოდენობისა და კვალი-
ფიკაციის თვალსაზრისით

u ნარჩენების მართვის სფეროში ეკონომიკური და ფინანსური სისტემებისა და 
მექანიზმების შექმნა და გამოყენება ზოგადი პრინციპების, განსაკუთრებით, 
„დამბინძურებელი იხდის“ პრინციპის შესაბამისად

u ინფორმირების, ცნობიერების ამაღლებისა და 
წახალისების სისტემების ამოქ მედება ყველა 
ჩართული მხარისთვის 

u ისეთი სრული და ზუსტი მონაცემებისა და ინ-
ფორმაციის მოპოვება, რომლებიც აკმაყოფი-
ლებენ ეროვნულ და ევროპულ დონეზე ანგა-
რიშგების მოთხოვნებს 

u ნარჩენების წარმოქმნის მაქსიმალურად თავი-
დან აცილება

u ნარჩენების აღსადგენად ყველა ტექნიკური და 
ეკონომიკური შესაძლებლობის გამოყენება

u ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირე-
ბის ინტეგრირებული სისტემის გაუმჯობესება/
განვითარება

u ნარჩენების დამუშავების ხელშეწყობა რაცი-
ონალური გარემოსდაცვითი მართვის უზრუნ-
ველსაყოფად გადაყრილი ნარჩენი შეფუთვის რაოდენობის შემცირება

u ნაგავსაყრელებზე ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების რაოდენობის შემცირება  
u ნარჩენების სათანადო მართვა სტრატეგიული პრინციპების შესაბამისად და 

გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების მინიმუმამდე შე-
მცირება 

u ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება
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u ნარჩენების შემცირება, ხელახალი გამოყენება, რეციკლირება და ნარჩენების 
კომპონენტების აღდგენა

u ნარჩენების განთავსება ნარჩენების მართვის კანონმდებლობის მოთხოვნების 
შესაბამისად, საზოგადოების ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის მიზნით.

5.  სტრატეგიული გეგმებისა და პროგრამების მომზადებაში
ქალაქ უნგენის გამოცდილების გამოყენების საუკეთესო გზა

ნარჩენების მართვის სტრატეგიული გეგმებისა და პროგრამების მომზადებაში 
უნგენის მერიის გამოცდილების გამოყენების საუკეთესო  გზას ამ გამოცდილებიდან 
ძირითადი ასპექტების გამოკვეთა და საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინება წარმო-
ადგენს. 

1. უნგენის მერიის მიერ შემუშავებულმა და განხორციელებულმა სტრატეგიუ-
ლმა გარემოსდაცვითმა დოკუმენტებმა ხელი შეუწყვეს საბაზისო მომსახურე-
ბის – საჯარო სივრცეებში ნარჩენების მართვის მოდერნიზებას.

2. საჯარო სივრცეებსა და კერძო სექტორში წარმოქმნილი ნარჩენების შეგრო-
ვებასა და რეციკლირებასთან დაკავშირებით მიღებულმა გადაწყვეტილე-
ბებმა ხელი შეუწყვეს გარემოს დაბინძურების შემცირებას:
u ნარჩენების (პლასტიკის, ქაღალდის, მინის) სეპარირებული შეგროვე-

ბისთვის კონტეინერების შეძენა და ქალაქის სხვადასხვა უბნებში მრავა-
ლსართულიანი კორპუსების ეზოებში განთავსება; 

u ნარჩენების (პლასტიკი, PET, ქაღალდი, მუყაო, მინა) სეპარირებული შე-
გროვება ქალაქის სხვადასხვა უბნებში მრავალსართულიანი კორპუსე-
ბის ეზოებსა და ქალაქის მთავარ ქუჩებზე განთავსებული სპეციალური 
კონტეინერების საშუალებით;

u ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების სეპარირებული 
შეგროვებისთვის კონტეინერებისა და სპეციალური სატრანსპორტო სა-
შუალებების შეძენა და ამ სახის ნარჩენების შესანახი პუნქტის მოწყობა; 

u ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების უსასყიდლოდ 
შეგროვება მოქალაქეებისგან და იურიდიული პირებისაგან: ტრანსპო-
რტირების, დახარისხებისა და შენახვის უზრუნველყოფა;

u საჯარო სივრცეებში ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების შესაძლებ-
ლობების გაძლიერება;

u გარემოსდაცვითი ღონისძიებების განხორციელებაში მოქალაქეების, ხე-
ლისუფლების ორგანოების, საჯარო და კერძო ორგანიზაციების მონაწი-
ლეობა;

u რეციკლირებადი ნარჩენების (განსაკუთრებით ქაღალდის, მუყაოს, PET-
ის) აღდგენა;

u გარემოსდაცვითი ღონისძიებების, როგორიცაა საინფორმაციო, საგან-
მანათლებლო და ცნობიერების ამაღლების კამპანიები, რეციკლირების 
კამპანიები, საგაზაფხულო და საშემოდგომო გარემოსდაცვითი ღონის-
ძიებები, საჯარო სივრცეების დასუფთავება/გამწვანების ღონისძიებები, 
ეროვნული და საერთაშორისო გარემოსდაცვითი დღეების აღნიშვნა და 
ა.შ., რეგულარულად განხორციელება; 
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u ნარჩენების რეციკილირების წახალისება ყველა ასაკის მოქალაქეები-
სათვის მოხალისეობრივი და პროაქტიური გარემოსდაცვითი ღონისძიე-
ბების ჩატარებით.

საჯარო სივრცეებში ნარჩენების სეპარირებული
შეგროვებისთვის შეძენილი კონტეინერები 
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3. მოქალაქეებმა იციან, რომ:
u ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება არის პროცესი, რომელიც სხვა-

დასხვა სახის მასალების: ქაღალდი-მუყაო, მინა, PET და ა.შ. გადამუშავე-
ბის შესაძლებლობას იძლევა.  ეს ეკონომიკური თვალსაზრისითა ძალიან 
მომგებიანი მეთოდია.

რეციკლირებადი მასალების სეპარირებული შეგროვებით:
u ვამცირებთ ნაგავსაყრელზე გატანილი ნარჩენების რაოდენობას
u ვზოგავთ ნედლეულს, ენერგიას, ფულსა და დროს
u ვიცავთ ტყეებს და სუფთა ჰაერს
u ვამცირებთ ჰაერისა და წყლის დაბინძურებას
u ვიღებთ შესანახ ადგილს სხვა ნარჩენებისთვის
  
სეპარირებული შეგროვების განსახორციელებლად აუცილებელია:
u ნარჩენების სეპარირებული შეგროვებისთვის სპეციალური კონტეინერების 

დადგმა
u მოსახლეობის მომზადება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვებისთვის
u შეგროვება-რეციკლირების სრული ციკლის დაცვა 
u ნედლეულის ხელახალი გამოყენება

საზოგადოებისთვის განკუთვნილი ყველაზე ეფექტიანი გზავნილები
და გაფრთხილებები:
u შეაგროვე ნარჩენები სეპარირებულად ჯანმრთელობისა და უფრო სუფთა გა-

რემოსათვის!
u	არ დაყარო ნარჩენები საჯარო სივრცეში!
u არ დატოვო ნარჩენებით სავსე პარკი კონტეინერთან!

ნარჩენების რეციკლირება ამცირებს რესურსების გაუმართლებელ
ხარჯვას და უზრუნველყოფს მათ უფრო ეფექტიან გამოყენებას. 

რეციკლირების ყველაზე მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი სარგებელი დაკავში-
რებულია პირველადი ნედლეულის ნაცვლად გადამუშავებული ნედლეულის გამო-
ყენების შედეგად ბუნებრივი რესურსებისა და ენერგიის დაზოგვასა და წარმოების 
პროცესში დაბინძურების შემცირებასთან. ყველაზე ადვილია შემდეგი ნარჩენების 
რეციკლირება: 
u ქაღალდი (ძველი წიგნები, სუფთა გაზეთები, ნაბეჭდი ქაღალდები, ჟურნა-

ლები, მუყაოს შეფუთვა და ა.შ.)
u პლასტიკის შეფუთვა (PET, პლასტიკის პარკები).

რეციკლირებადი ნარჩენების შეგროვების, დამუშავების, ტრანსპორტირებისა და 
აღდგენილი მასალებიდან ახალი პროდუქტების დამზადების შედეგად მცირდება 
ჰაერისა და წყლის დაბინძურება, წარმოების პროცესში წარმოქმნილი მყარი ნა-
რჩენებისა და გამოყენებული პირველადი ნედლეულის რაოდენობა.
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4. უნგენის მერიამ და მეზობელმა რაიონებმა გააძლიერეს თანამშრომლობა AVE 
UNGHENI-თან – ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების ოპერატორთან – და 
მიიღეს შემდეგი შედეგები:

მოხდა საოპერაციო 
შესაძლებლობების 

ოპტიმიზაცია, 
გაიზარდა 

შეგროვების 
ეფექტიანობა: 

გალამაზებული 
საჯარო სივრცეები, 

ცხოვრების 
გაუმჯობესებული 

ხარისხი:

მდგრადი პრაქტიკა, 
ნახშირბადის 

შემცირებული 
ემისიები

ნარჩენების 
შეგროვებისა და 
ტრანსპორტირებისათვის 
შეძენილ იქნა 
კონტეინერის 
ამწევი მექანიზმის 
მქონე სპეციალური 
ნაგავმზიდები, 
რომლებიც ქალაქსა და 
რამდენიმე მიმდებარე 
სოფელს ემსახურებიან.

საჯარო სივრცეების 
სისუფთავესა და 
ესთეტიკას ნარჩენების 
სეპარირებული 
შეგროვება და გატანა 
უზრუნველყოფს 

შემუშავდა და დაინერგა 
რეციკლირების 
სამოქალაქო პროგრამა, 
შეგროვების თითოეულ 
პუნქტში სხვადასხვა 
სახის ნარჩენების 
შეგროვებით

შემცირდა ნარჩენების 
შემგროვებელი 
მანქანების გამოყენება 
სამუშაო საათები, 
მანქანების ცვეთა და 
საწვავის მოხმარება

უფრო სუფთა და მწვანე 
საჯარო სივრცეები, 
კონტეინერებში 
ნარჩენების ნაკლები 
რაოდენობით

შემცირდა ნახშირბადის 
და CO2-ის ემისიები, 
საწვავის მოხმარება და 
ჰაერის დაბინძურება

შეგროვების 
მარშრუტების 
ოპტიმიზაციისა 
და რესურსების 
გადანაწილების შედეგად 
გაიზარდა შეგროვების 
ეფექტიანობა

საგზაო უსაფრთხოება 
(სატვირთო მანქანების 
მოძრაობის, ხმაურისა და 
საცობების შემცირება)

მეტი საჯარო 
სივრცე უფრო 
სუფთა და მდგრადი 
გარემოთი ნარჩენების 
სეპარირებული 
შეგროვების შედეგად

რეციკლირების სფეროში აუცილებელია შემდეგი სტრატეგიების შესრულება:
u ნარჩენების წარმოქმნის პრევენცია
u ნარჩენების აღდგენა შეგროვებისა და დახარისხების სისტემების ოპტიმიზა-

ციის გზით
u იმ ნარჩენების საბოლოო განთავსება, რომლებიც აღდგენას არ ექვემდება-

რება
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6. ნარჩენების შეგროვება ქალაქ უნგენში – ისტორია

2008 წლამდე, საყოფაცხოვრებო სექტორი (საცხოვრებელი სახლები) დასუფთა-
ვების მომსახურებით ვერ სარგებლობდა. ნარჩენების შეგროვებას და გატანას თავად 
მოსახლეობა ინდივიდუალურად ახორციელებდა.

ეს იყო ნარჩენების მოძველებული სისტემა შემდეგი მახასიათებლებით:
u ნარჩენების შესაგროვებელი ძველი კონტეინერები არასაკმარისი რაოდენო-

ბით;
u 9 სართულიან სახლებში მოწყობილი ნაგვის ჩასაყრელი ბუნკერების არასათა-

ნადო სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა;
u ნარჩენების შეგროვების გაუმართავი და მცირე ტევადობის მქონე პუნქტები;
u ნარჩენების ხელით შეგროვება, თანამშრომლების სიმცირე.

2008 წლის შემდეგ ჩამოყალიბდა შემდეგი ორგანიზაციული სტრუქტურის მქონე 
შეგროვების სისტემა:
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დასუფთავების სამსახურის, მათ შორის ქალაქ უნგენში ნარჩენების 
შეგროვების, ორგანზაციული სტრუქტურა

AVE Energy AG
ავსტრია

შერეული კომპანია
AVE უნგენი შპს

შპს (2014)
AVE უნგენი 

(მუნიციპალური 
საწარმო “Salubrity”-ს 

დამფუძნებელი)

უნგენის მერია

ქალაქის საბჭოს 
დადგენილება 

N04.07.2008

კეთილმოწყობის 
სამსახურის შექმნა 

(2020) 
(96 თანამშრომელი)

მუნიციპალური
საწარმო

„უნგენის კომუნალური 
სამსახური“

u ნსაყოფაცხოვრებო და მსგავსი 
ნარჩენების შეგროვება და ტრან- 
 სპორტირება, ცალკე რეციკლი-
რებადი ნარჩენების სეპარირე-
ბული შეგროვება, ნაგავსაყრე-
ლის ექსპლუატაცია

u ქუჩების ნარჩენების შეგროვება

შპს „AVE უნგენი“-ს 
ფუნქციები

კეთილმოწყობის 
სამსახური
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1.1 მ3 მოცულობის 
900 კონტეინერი 

ნარჩენების 
შესაგროვებლად

ნარჩენების 
შეგროვების 78 
პლატფორმა, 
მოწყობილი 

საჯარო 
უწყებებთან, 

საწარმოებთან 
და 

საცხოვრებელ 
უბნებში

240 ლიტის 
მოცულობის

296 ურნა

120 ლიტის 
მოცულობის

4947 ურნა

5 სატვირთო 
მანქანა, 

აღჭურვილი 
ნარჩენების 

კონტეინერებისა 
და ურნების 
დაცლის და 
ნარჩენების 
დატკეპნის 

მოწყობილობით

1.1 მ3 
მოცულობის

234 
სტანდარტული 

კონტეინერი 
(პლატფორმაზე 
მოტავსებული)

45
კონტეინერი

PET-ის 
შესაგროვებლად

7. ტექნიკური აღჭურვილობა

შპს “AVE უნგენი”-ს ნარჩენების შეგროვების ინფრასტრუქტურა ქალაქ უნგენში შედ-
გება საწარმოს ტექნიკური და სპეციალური აღჭურვილობისა და კონტეინერებისაგან:
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2008 წლიდან ქალაქ უნგენში ნარჩენების სეპარირებულ შეგროვებას მხოლოდ შპს 
“AVE უნგენი” უზრუნველყოფს. პლასტიკისა და ქაღალდის ნარჩენები გროვდება ლა-
კულუის ქუჩაზე მდებარე ნარჩენების დახარისხების სადგურზე, სადაც ხდება მათი 
რეალიზაცია რეციკლირების მიზნით. 2019 წელს გაიყიდა 263.13 ტონა რეციკლირე-
ბადი ნარჩენი, აქედან 27.25 ტონა PET და 235.9 ტონა მუყაო.

კომპანია, შესაბამისი ანაზღაურებით, უზრუნველყოფს სამშენებლო ნარჩენების 
შეგროვებას და ამისათვის 7 მ3 მოცულობის კონტეინერს იყენებს. სამშენებლო ნა-
რჩენები გამოიყენება გზების სარემონტო სამუშაოებში, ან ხდება მათი დასაწყობება. 
იმ შემთხვევაში, თუ სამშენებლო ნარჩენები შერეულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებ-
თან, ისინი სოფელ ჩეტირენში მდებარე ნაგავსაყრელზე გააქვთ.

სამშენებლო ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერები 

გარდა ამისა, 2016 წლიდან კომპანია აგროვებს ნარჩენ ელექტრო და ელექტრო-
ნულ მოწყობილობებს. ეს შესაძლებლობა კომპანიას მიეცა ისეთი პროექტების განხო-
რციელების წყალობით, როგორიცაა შავი ზღვის აუზის 2014-2020 წწ. ერთობლივი სა-
ოპერაციო პროგრამის მიერ დაფინანსებული პროექტი „ნარჩენებისგან თავისუფალი 
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მდინარეები სუფთა შავი ზღვისთვის“ და პროექტი „ქალაქ უნგენში ნარჩენი ელექტრო 
და ელექტრონული მოწყობილობების სეპარირებული შეგროვება“, რომლის თანადა-
ფინანსება სლოვაკეთის საერთაშორისო თანამშრომლობისა და განვითარების სააგე-
ნტომ უზრუნველყო.

ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების შეგროვების სისტემის 
ინფრასტრუქტურა შემდეგი აღჭურვილობისაგან შედგება:

u 50 კონტეინერი მცირე ზომის ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყო-
ბილობებისთვის, 35-55 ლ მოცულობის  

u მუყაოს 40 კონტეინერი ფლუორესცენტური ნათურებისა და ბატარეების შე-
საგროვებლად 

u ლითონის 7 კონტეინერი მცირე ზომის ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობებისთვის სასაწყობე ცენტრში 

u 1 შესანახი კონტეინერი, 32.85 მ3 მოცულობის     
u ბატარეების 2 შესანახი კონტეინერი სასაწყობე ცენტრში
u ლითონის 3 კონტეინერი, 8 მ3 მოცულობის      
u პლასტიკის კონტეინერი/ხის ყუთი 6 ცალი, 1200x1000x790 მმ
u პლასტიკის კონტეინერი/ხის ყუთი 3 ცალი, 1200x1000x650 მმ
u ლითონის 4 კონტეინერი, 4.5  მ3 მოცულობის      
u 25 კონტეინერი მცირე ზომის ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყო-

ბილობებისთვის, 1.1  მ3 მოცულობის      
u მცირე ზომის 1 სატვირთო ავტომანქანა ნარჩენი ელექტრო და ელექტრო-

ნული მოწყობილობების შესაგროვებლად
u სატვირთო ავტომანქანა IVECO ML 170 E22H ავტომანქანა ნარჩენი ელექტრო 

და ელექტრონული მოწყობილობების ტრანსპორტირებისათვის.

ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების
შეგროვების სისტემა
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8. ნარჩენების მართვა ქალაქ უნგენში –
შპს AVE უნგენი – მომსახურების არეალი

უნგენის რაიონში დასუფთავების მომსახურებით სარგებლობს ქალაქში მცხო-
ვრები ოჯახების 75%, ხოლო სოფლად მცხოვრები ოჯახების მხოლოდ 13%. სოფლე-
ბის უმეტეს ნაწილში ნარჩენების მართვის მომსახურება საერთოდ არ არის და ამი-
ტომ მოსახლეობის 2/3 ამ მომსახურებით ვერ სარგებლობს. 

ქალაქ უნგენის  (ოპერატორი შპს “AVE უნგენი”) იმ რაიონებში, სადაც მრავალსა-
რთულიანი სახლებია, ნარჩენების შეგროვება და გატანა ფიქსირებული ადგილები-
დან ყოველდღიურად ხდება, ხოლო იმ უბნებში, სადაც ძირითადად კერძო სახლებია 
და ოპერატორის მომსახურების არეალში შემავალ სოფლებში ნარჩენები წინასწარ 
დადგენილი მარშრუტითა და დადებული ხელშეკრულებების საფუძველზე თვეში 
1-2-ჯერ გროვდება. 

ტერიტო-
რიულ-

ადმინის-
ტრაციული
ერთეული

მოსახლეობა
(2020)

ოჯახების
რაოდენობა

მომსახურე-
ბით უზრუნ-
ველყოფილი
ოჯახების
რაოდენობა

მომსახურების
არეალი % 

ქალაქი უნგენი 34833 14441 9673 67%

ზაგარანცეას 
თემი (სოფ. 
ზაგარანცეა, 
სემენი)

3419 2034 639 31%

პეტრეშტის 
თემი

4109 1846 110 6%

ვალეა მარეს 
თემი 
(სოფ. ვალეა 
მარე, ბუზდუ-
განი-დე-სუსი 
ბუზდუგა-
ნი-დე-ჟოსი, 
მორენი ვეჩი) 

3041 1650 274 17%

სკულენის თემი 
(სოფ. სკულენი, 
გერმანი, ფლო-
რენი, ბლინდე-
შტი)

5004 2404 380 16%

სულ 50406 22375 11076 50%
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დასუფთავების მომსახურების არეალის გაზრდის და განსაკუთრებით ნარჩენე-
ბის (პლასტიკი, მუყაო/ქაღალდი) რეციკლირების შესაძლებლობების დასადგენად, 
პროექტის „თანამშრომლობა სუფთა გარემოსთვის“, BSB-1138, უნგენის რაიონის 
5 სოფელში: პირლიცაში, ვალეა მარეში, მანოილეშტში, ზაგარანცეასა და კოსტუ-
ლენში ნარჩენების შეგროვების პილოტური პუნქტები მოეწყო. 

ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებისას მოსახლეობა შემდეგი ინსტრუქციე-
ბით ხელმძღვანელობს: 

12 თვის განმავლობაში 205 მ3 ნარჩენი შეგროვდა. 

სეპარირებულად შეგროვებული ნარჩენები
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9. თანამშრომლობა და შესაძლებლობების გაძლიერება
ქალაქ უნგენში ნარჩენების ეფექტიანი რეციკლირების
უზრუნველსაყოფად   

ნარჩენების რეციკლირების სფეროში საზოგადოების სხვადასხვა სუბიექტებს 
შორის თანამშრომლობის უკეთ ორგანიზების მიზნით, უნგენის მერიამ პარტნიორთა 
ფართო წრე (29 სუბიექტი) მოიზიდა: ადგილობრივი საჯარო ადმინისტრაციები 5 
სოფლის ადმინისტრაცია, 1 საჯარო უწყება, 12 სკოლა და  სკოლამდელი აღზრდის 
5 დაწესებულება, 6 არასამთავრობო ორგანიზაცია და ადგილობრივი საინიციატივო 
ჯგუფი. ხელი მოეწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომელმაც შექმნა იმ პარტ-
ნიორებს შორის ურთიერთობის რეგულირების საფუძველი, რომლებიც ჩართული იყ-
ვნენ პროექტის „თანამშრომლობა სუფთა გარემოსთვის“, BSB-1138, განხორციელე-
ბის ცალკეულ ღონისძიებებში:

u საკომუნიკაციო ღონისძიებები (პროექტის საწყისი კონფერენცია) 
u დამხმარე და საკონსულტაციო საქმიანობა ნარჩენების რეციკლირების საკო-

ნსულტაციო და განათლების პუნქტში
u ინდივიდუალური/სახლის პირობებში კომპოსტირების ხელშემწყობი ღონის-

ძიებები (ტრენინგი და ნარჩენების კომპოსტირების ორგანიზება)
u საქმიანობა ნარჩენების მართვის 3R პრინციპის შესახებ საგანმანათლებლო 

პროგრამის ფარგლებში (შეხვედრები სკოლის მოსწავლეებთან, სამიზნე 
ჯგუფების: მასწავლებლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ქალების, 
მედიის წარმომადგენლების და სხვ. ტრენინგი) 

u დასუფთავების ღონისძიებები და საერთაშორისო და ადგილობრივი გარემო-
სდაცვითი დღეების აღნიშვნა  

u ნახატების კონკურსი გარემოს დაცვის თემაზე

10.  რეციკლირების ეფექტიანობის ასამაღლებლად
თანამშრომლობისა და შესაძლებლობების გაძლიერებაში
ქალაქ უნგენის გამოცდილების გამოყენების საუკეთესო გზა  

გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზ-
ნით საზოგადოების სხვადასხვა სუბიექტებს შორის თანამშრომლობისა და მათი შე-
საძლებლობების გასაძლიერებლად განხორციელდა რიგი ერთმანეთთან ლოგიკურად 
დაკავშირებული ღონისძიებებისა, რომლებიც ითვალისწინებდნენ საზოგადოებაში 
სათანადო აზრის და განწყობის ჩამოყალიბებას, გარემოს მიმართ საზოგადოების 
დამოკიდებულებისა და ქცევის შეცვლას, სუფთა და ჯანსაღი გარემოს თვალსაზრი-
სით მომავალი თაობების მიმართ პასუხისმგებლობის გრძნობის  გაჩენას მდგრადი 
განვითარების სამი მიმართულების – ეკონომიკური, ეკოლოგიური და სოციალური 
გათვალისწინებით. თანამშრომლობის შესახებ მრავალმხრივი მემორანდუმის ფარგ-
ლებში განხორციელებულმა ღონისძიებებმა გააძლიერეს თანამშრომლობა 6 ბენეფი-
ციარ რაიონს შორის და ხელი შეუწყვეს საზოგადოების განათლებას და ცნობიერების 
ამაღლებას იმ ზომების შესახებ, რომელთა მიღება შეუძლია თითოეულ მოქალაქეს 
დაბინძურების შესამცირებლად და სუფთა გარემოს უზრუნველსაყოფად.
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ტრენინგები ნარჩენების მართვის საკითხებზე ქალაქ უნგენში
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დასუფთავების ღონისძიებები ქალაქ უნგენში და ბენეფიციარ სოფლებში
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საინფორმაციო და სასწავლო მასალები

მერებმა ექსპერტებისა და კონსულტანტების მხრიდან მიიღეს დახმარება და 
რჩევები ნარჩენების რეციკლირების შესახებ. კერძოდ, ისინი გაეცნენ  ნარჩენების 
სეპარირებული შეგროვების დადებით მხარეებს, მათ გადაეცათ საინფორმაციო და 
სასწავლო მასალები გარემოსდაცვითი პოლიტიკის შემუშავებაში, განსაკუთრებით 
ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით, მოქალაქეების ინფორმირებულობის, მობი-
ლიზებისა და ჩართულობის დონის ასამაღლებლად. 

საინფორმაციო და პრომო მასალებმა, რომლებშიც აქცენტი გაკეთებული იყო გა-
რემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების 
მნიშვნელობაზე, დადებით გავლენა მოახდინეს.
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ახლახან შექმნილი დასუფ-
თავების რეგიონული სამსახური 
"Salubritate GRUP" ხელს შეუ-
წყობს ნარჩენების მართვაში 
ჩართული სუბიექტების შესაძ-
ლებლობების გაძლიერებას. 
ახალი კომპანიის ფუნქციებში 
შედის არასახიფათო ნარჩენე-
ბის შეგროვება, დამუშავება და 
განთავსება და დახარისხებული 
რეციკლირებადი მასალების აღ-
დგენა. შპს "Salubritate GRUP" 
შეიქმნა გერმანიის საერთაშო-
რისო თანამშრომლობის სააგე-
ნტოს (GIZ) მიერ მომზადებული მიზანშეწონილობის კვლევის და COWI-ის (დანია) 
მიერ მომზადებული ხარვეზების ანალიზის შედეგების საფუძველზე. აღნიშნული 
დოკუმენტები მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და-
კვეთით ნარჩენების მართვის რეგიონი N5-ში პილოტური პროექტის განსახორციე-
ლებლად. პროექტი ითვალისწინებს რეგიონულ დონეზე მყარი ნარჩენების მართვის 
ეფექტიანი სისტემის შექმნას და, შესაბამისად, აუცილებელი ინფრასტრუქტურის 
პროექტირებისა და მშენებლობის პროცესის დაწყებას.
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11. ნარჩენების მართვის სისტემის განვითარების საჭიროებები
და პერსპექტივები 

ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირებისა და რეციკლირების მოთხოვნების 
დასაკმაყოფილებლად, საჭიროა შემდეგი ინვესტიციებისა და ღონისძიებების განხო-
რციელება:  

u 18 მ3 ტევადობის სპეციალური სატრანსპორტო საშუალების შეძენა 
u 1.1 მ3 მოცულობის  172 კონტეინერის შეძენა სამიზნე თემებში დასუფთავე-

ბის მომსახურების დასანერგად 
u სოფლებში კონტეინერების 172 პლატფორმის მოწყობა 
u 1.1 მ3 მოცულობის  300 კონტეინერის და 120 ლ მოცულობის 600 ურნის 

შეძენა დაზიანებული კონტეინერებისა და ურნების შესაცვლელად (ქალაქ 
უნგენში)

u მცენარეული ნარჩენების დამქუცმაცებლის შეძენა  
u მრავალფუნქციური ბულდოზერის შეძენა ნაგავსაყრელზე ნარჩენების დასა-

მარხად და სხვა სამუშაოებისათვის 
u ბულდოზერის შეძენა ნაგავსაყრელზე ნარჩენების დასატკეპნად 
u დახარისხების დარბაზის სარემონტო სამუშაოები და ლენტური კონვეიერის 

მონტაჟი  
u მომსახურების ბენეფიციარების რაოდენობისა და, შესაბამისად, გაყიდვები-

დან მიღებული შემოსავლების გაზრდა
u ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების დანერგვა მომსახურების არეალში 

შემავალ ტერიტორიებზე 
u ნარჩენების მართვისა და გარემოს დაცვის სფეროში საინფორმაციო და ცნო-

ბიერების ამაღლების კამპანიების ორგანიზება და მხარდაჭერა 
u ტრენინგები ნარჩენების მართვის შესახებ ადგილობრივი ხელისუფლე-

ბისთვის
u საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების პროგრამები ნარჩენების მართვის 

სფეროში, მომსახურების საფასურის საკითხების ჩათვლით 
u ნარჩენების სწორი მართვის საინფორმაციო მასალები: ბილბორდები, ლიფ-

ლეტები, ბროშურები და სხვ.
u სახლის პირობებში კომპოსტირების პროგრამები
u სასკოლო კონკურსები და საგანმანათლებლო აქციების ჩატარება ადგილო-

ბრივი ხელისუფლების, ნარჩენების მართვის ოპერატორებისა და ადგილობ-
რივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერით.

12. მიღებული გამოცდილება

ქალაქ უნგენში ნარჩენების მართვის ეფექტიანობა დამოკიდებულია ნარჩენების 
წარმომქმნელების პასუხისმგებლიან ქცევასა და საჭირო პირობებზე (მაგ., ინფრას-
ტრუქტურა, ეკონომიკური წახალისების მექანიზმები, პოლიტიკა და რეგულაციები, 
და სხვ.), რომლებსაც შეუძლიათ ხელი შეუწყონ ნარჩენების წარმოქმნის წყაროსთან 
სეპარირებულ შეგროვებას, რაც უზრუნველყოფს სეპარირებულად შეგროვებული 
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ნარჩენების უფლებამოსილ ოპერატორებისთვის გადაცემას და გამორიცხავს დიდი 
ხნით დაგროვებას ან სხვა ნარჩენებთან შერევას. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე და აგრეთვე ადგილობრივი და ეროვნული 
სტრატეგიების ცალკეული მიზნების მისაღწევად აუცილებელია ცირკულარულ ეკო-
ნომიკაზე გადასვლა და პირველ რიგში იმის აღიარება, რომ ნაგავსაყრელზე გადაყ-
რილ ნარჩენებს ეკონომიკური ღირებულება აქვთ. ამ პროცესებში ჩართული ყველა 
სუბიექტის მიერ ნარჩენების სწორი მართვით ჩვენ შეგვიძლია მივაღწიოთ ცხოვრე-
ბის უკეთეს ხარისხს უსაფრთხო სამუშაო ადგილებითა და სუფთა გარემოთი.

უნგენში ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების განხორციელებიდან შეგვიძლია 
შემდეგი დასკვნები გამოვიტანოთ:

u აუცილებელია მაქსიმალურად ბევრი პარტნიორის მოზიდვა, რომლებსაც 
შეუძლიათ ხელი შეუწყონ თანამშრომლობის პროცესს. ესენია: შესაბამისი 
სამინისტროები, რაიონული ადმინისტრაციები, არასამთავრობო ორგანიზა-
ციები, ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფები და სხვ.;

u საჭიროებების, განსაკუთრებით ინვესტიციების რეალისტური შეფასება და 
დიაგნოსტირება;

u თანამშრომლობა სამოქალაქო საზოგადოებასთან მოსახლეობის ინფორმი-
რებულობისა და ცნობიერების დონის ამაღლების მიზნით, სხვადასხვა მეთო-
დებით, როგორიცაა დასუფთავების ეროვნული დღეები, სასკოლო საინფორ-
მაციო კამპანიები ან გამოფენები;

u საზოგადოების ყველა შესაბამისი სუბიექტის ჩართვა და თანამონაწილეობ-
რივი პროცესის უზრუნველყოფა; 

u საზოგადოების სუბიექტების ჯგუფის შექმნამ და კოორდინაციამ და საკი-
თხისადმი სტრუქტურირებულმა მიდგომამ შეიძლება კარგი შედეგი გამოი-
ღოს;

u სხვა ქალაქებისა და სახელმწიფოების კარგი პრაქტიკა და გამოცდილება ძა-
ლიან სასარგებლოა ნარჩენების სეპარირებული შეგროვებისა და რეციკლი-
რების საკუთარი მიდგომის შემუშავებისთვის;

u მოქალაქეები შეგროვების პროცესის ცენტრალური ფიგურები უნდა გახ-
დნენ, მათ უნდა ესმოდეთ ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების აუცი-
ლებლობა და მნიშვნელობა და აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართული პროცესის 
ყველა ეტაპზე. 


