
იმერეთი 2016 წლის მდგომარეობით 

 

 
 

მოსახლეობის რაოდენობა: 531 300 კაცი  

მუნიციპალიტეტი: 12  

(ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, ვანის მუნიციპალიტეტი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, თერჯოლის 

მუნიციპალიტეტი, სამტრედიის მუნიციპალიტეტი, საჩხერის მუნიციპალიტეტი, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი, ხონის 

მუნიციპალიტეტი) 

 

 



ქალაქი:10   

(ქუთაისი, ვანი, ტყიბული, წყალტუბო, ჭიათურა, ბაღდათი, ზესტაფონი, თერჯოლა, სამტრედია, საჩხერე, ხონი) 

დაბა: 3 (შორაპანი, კულაში, ხარაგაული) 

სოფელი: 529 

დასუფთავების სამსახურით მოსარგებლე მოსახლეობის წილი: 60% 

ნარჩენების რაოდენობა წელიწადში ერთ სულ მოსახლეზე: 180 კგ 

კონტეინერების რაოდენობა: 2 047 ცალი 

ნაგავსაყრელების რაოდენობა: 5 ობიექტი 
 

 

იმერეთის ტერიტორიაზე მოქმედი ნაგავსაყრელები 2017 წლის მდგომარეობით 

 

# 

რეგიონი,  

ნაგავსაყრელი პოლიგონის 

დასახელება 

ტერიტორიის 

ფართობი მ2 

გახსნის 

წელი 
ტიპი 

წელიწადში 

შემოსული 

ნაგვის 

რაოდენობა 

2015-2016 წწ 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, 

რომელსაც ემსახურება 

ნაგავსაყრელი 

1 
ქ.ქუთაისი 

(ნიკეას ქუჩა) 
148 051 1956 ნაგავსაყრელი 57602 147 635 

2 
ქ.საჩხერე 

(სოფ. სარეკი) 
15 980 2007 ნაგავსაყრელი 10068 37 775 

3 
ქ.ტყიბული 

(სოფ. მანჭიორი) 
32 739 1980 ნაგავსაყრელი 1430 20 839 

4 
ქ.სამტრედია 

(სოფ. ოფეთი) 
60 321 1980 ნაგავსაყრელი 10756 70 903 

5 
ქ.თერჯოლა 

(კოხრას ტერიტორია) 
42 640 1984 ნაგავსაყრელი 3202 136 234 

 
 
 
 
 



ზოგიერთი სტატისტიკური მახასიათებელი 

 

რეგიონი/მუნიციპ

ალიტეტი 
მოსახლეობა 

კონტეინერები

ს რაოდენობა 

დასუფთავების 

სამსახურით 

მოსარგებლე 

მოსახლეობის წილი 

შეგროვება და გატანა 

ნაგავსაყრელზე 

დღე/კვირა 

ნაგავსაყრელი 
გადამუშავები

ს ობიექტი 

ქ. ქუთაისი 147 500 1 327 100 7 ქუთაისი არა 

ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტი 
21 300 185 47 7 ქუთაისი არა 

ვანის 

მუნიციპალიტეტი 
24 300 130 65 3 სამტრედია არა 

ზესტაფონის 

მუნიციპალიტეტი 
57 400 380 40 7 თერჯოლა არა 

თერჯოლის 

მუნიციპალიტეტი 
35 300 200 30 1 თერჯოლა არა 

სამტრედიის 

მუნიციპალიტეტი 
48 400 160 60 7 სამტრედია არა 

საჩხერის 

მუნიციპალიტეტი 
37 800 150 30 3 საჩხერე არა 

ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი 
20 500 140 95 5 ტყიბული არა 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი 
56 400 300 40 3 ქუთაისი არა 

ჭიათურის 

მუნიციპალიტეტი 
39 700 110 35 7 საჩხერე არა 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტი 
19 300 143 40 7 თერჯოლა არა 

ხონის 

მუნიციპალიტეტი 
23 400 149 50 7 სამტრედია არა 
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მინა ქაღალდი მეტალი პლასტმასი

პამპერსი რეზინი/ტყავი/ტექსტილი ხე წვრილი ფრაქცია

სახიფათო ნარჩენები საკვები ნაჩენები


