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wylis kanonmdebloba 

• საქართველოს კანონი “წყლის შესახებ” (1997) - არეგულირებს ზედაპირულ 
წყლებთან დაკავშირებულ ასპექტებს 

• საქართველოს კანონი “გარემოს დაცვის შესახებ” (1996) – არეგულირებს 
წყლის ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმებთან დაკავშირებულ საკითხებს  

• საქართველოს კანონი „წიაღის შესახებ“ (1996) – არეგულირებს მიწისქვეშა 
(გრუნტის) წყლებთან დაკავშირებულ საკითხებს   

• საქართველოს კანონი „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ (1996) – 
არეგულირებს განსაკუთრებული ბუნებისდაცვითი მნიშვნელობის წყლის 
ობიექტების დაცვის საკითხებს  

• საქართველოს კანონები „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ (1997) და 
„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ (2007) არეგულირებენ წყლის 
სტანდარტებთან (წყლის ხარისხისადმი წაყენებულ სანიტარიულ-ჰიგიენურ 
ხასიათის ნორმებთან და წესებთან) დაკავშირებულ ასპექტებს 

• საქართველოს საზღვაო კოდექსი (1997) და საქართველოს კანონი 
„საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ“ (1998) – არეგულირებენ სანაპირო 
და ტერიტორიული წყლების დაბინძურებისგან დაცვის საკითხებს 



wylis kanonmdebloba 

  
• საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა 

და მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო 
დაცვის შესახებ“ (2000) – არეგულირებს ნაპირების საინჟინრო 
დაცვის საკითხებს 

   
• საქართველოს კანონები „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის 

შესახებ” (2007) და „ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ” (2007) 
– არეგულირებენ წყლის სფეროსთან დაკავშირებულ რიგ 
გარემოსდაცვით საკითხებს 
 

• საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის შესახებ“ (2006)/”ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსი” (2014 – განსაზღვრავს წყლის 
სფეროში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 
უფლებამოსილებებს 



kompetenciebis gamijvna 

• saqarTvelos garemosa da bunebrivi resursebis dacvis saministro mTavari 
saxelmwifo uwyebaa erovnul doneze zedapiruli da miwisqveSa wylis 
resursebis marTvis sferoSi.  

• saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministro 
pasuxismgebelia sazogadoebrivi janmrTelobisaTvis politikis 
gansazRvrisa da adamianis janmrTelobisaTvis usafrTxo garemos 
uzrunvelyofaze. kerZod, saministro adgens adamianis janmrTelobisaTvis 
usafrTxo garemos xarisxobriv normebs. maT Soris, sasmeli, zedapiruli da 
miwisqveSa wylebisaTvis.  

• saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministros 
kompetenciaa regionuli ganviTarebis politikis ganxorcieleba, maT Soris, 
saqarTvelos regionebis mosaxleobis sasmeli wyliTa da sanitariis 
sistemebiT uzrunvelyofis ganviTarebis xelSewyoba da koordinacia; 
სანაპიროს საინჟინრო დაცვის ზონის გამოყენებასა და იქ მიმდინარე ეროზიულ და 
აკუმულაციურ პროცესებზე მეთვალყურეობა  

• saqarTvelos soflis meurneobis saministro axorcielebs sasmeli wylis 
uvneblobis parametrebisa da xarisxis kanonmdeblobiT dadgenil 
moTxovnebTan Sesabamisobis monitorings, zedamxedvelobas da saxelmwifo 
kontrols.  

• adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebi pasuxismgebeli arian 
adgilobrivi mniSvnelobis wylis resursebis marTvaze,  
 
 





 saqarTvelos kanoni “wylis Sesaxeb” 

kanonis miznebi: 

• erTiani saxelmwifo politikis gatareba wylis dacvisa da gamoyenebis 
sferoSi;  

• wylis obieqtebis (maT Soris saqarTvelos Savi zRvis) dacva da wylis 
resursebis racionaluri gamoyeneba dRevandeli da momavali Taobebis 
interesebisa da mdgradi ganviTarebis principebis gaTvaliswinebiT;  

• sufTa sasmel wyalze mosaxleobis moTxovnilebis pirvel rigSi 
dakmayofileba;  

• wylis cxovelTa samyaros mdgradoba da mdgradi gamoyeneba;  

• wylis mavne zemoqmedebis acileba da Sedegebis efeqturi likvidacia;  

• saqarTvelos saxelmwifo interesebis garantirebuli dacva wylis 
dacvis, gamoyenebis sferoSi;  

• fizikuri an iuridiuli pirebis kanonieri uflebebis da interesebis 
dacva wylis dacvisa da gamoyenebis sferoSi 



saqarTvelos kanoni “wylis Sesaxeb” 

• saqarTvelos teritoriaze arsebuli wyali saxelmwifo sakuTrebaa da. 
akrZalulia yovelgvari qmedeba, romelic pirdapir an faruli formiT 
xelyofs wylis saxelmwifo sakuTrebis uflebas.  

• wylis obieqtebis klasifikacia maTi hidrografiuli maxasiaTeblebis 
da geografiuli mdebareobis, gansakuTrebuli samecniero da 
esTetikuri, agreTve ekonomikuri mniSvnelobisa da koniunqturis 
gaTvaliswinebiT da gamoyofs wylis obietebis Semdeg jgufebs: a) 
gansakuTrebuli saxelmwifo mniSvnelobis, b) saxelmwifo mniSvnelobis 
da g) adgilobrivi mniSvnelobis.  

 

 



saqarTvelos kanoni “wylis Sesaxeb” 

• wylis dacvis RonisZiebaTa dagegmva; 

• wylis dacva gabinZurebisa da danagvianebisagan;  

• wylis dacva daSretisagan;  

• Savi zRvis bunebrivi resursebis dacva;  

• sawarmos, nagebobis da sxva obieqtis ganlageba, daproeqteba, mSenebloba 
da saeqspluataciod gadacema, romelic gavlenas axdens wylis 
mdgomareobaze;  

• wyaldacviTi zoli;  

• wylis dacva daculi teritoriebis sistemiT;  

• wylis mavne zemoqmedebis Tavidan acileba da misi Sedegebis 
likvidacia; 

• wyalsargebloba; wyalsargeblobis obieqti; wyalsargeblobis 
saxeobebi; saerTo wyalsargebloba da specialuri wyalsargebloba;  

• mosaxleobis dakmayofileba sasmeli da saWiroebis wyliT;  

• wyalmosargebleebi da maTi uflebebi; wyalmosargeblis uflebis 
SezRudva; wyalmosargeblis valdebulebani;  

 



saqarTvelos kanoni “wylis Sesaxeb” 

• wylis dacvisa da gamoyenebis ekonomikuri regulirebis sfero;  

• wylis dacvisa da gamoyenebis saxelmwifo marTva;  

• wylis da misi gamoyenebis aRricxvis saxelmwifo sistema; 

• wylis saxelmwifo monitoringi (mdgomareobaze dakvirebis da analizis 
sistema);  

• wylis dacvisa da gamoyenebis normebi;  

• wylis dacvisa da gamoyenebis saxelmwifo kontroli da 
zedamxedveloba.  

  

 



saqarTvelos kanoni `garemoze 
zemoqmedebis nebarTvis Sesaxeb” 

• გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა – საქართველოს გარემოს დაცვისა და 
ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს  მიერ საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესითა და ფორმით, განუსაზღვრელი ვადით მინიჭებული უფლება, 
რომელიც გაიცემა საქმიანობის განმახორციელებელზე და საქმიანობის 
დაწყების სამართლებრივი საფუძველია. 

• საქმიანობის განმახორციელებელი – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, აგრეთვე 
კანონით გათვალისწინებული სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნი  (რომელიც 
არ არის იურიდიული პირი), რომელიც არის ეკოლოგიური ექსპერტიზისადმი 
დაქვემდებარებული საქმიანობის განხორციელების ინიციატორი და მიმართავს 
შესაბამის ორგანოს ეკოლოგიური ექსპერტიზისადმი დაქვემდებარებული 
საქმიანობის განხორციელების უფლების მისაღებად. 

 

 



ეკოლოგიური ექსპერტიზისადმი 
დაქვემდებარებული საქმიანობები 

• ა) სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება (ეკოლოგიურ ექსპერტიზას არ 
ექვემდებარება სამშენებლო (მათ შორის, ინერტული) მასალების გადამუშავება, 
გარდა ამ პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულისა);  

• ბ) ნებისმიერი საწარმოო ტექნოლოგია, სადაც გამოყენებული იქნება აზბესტი;  
• გ) ცემენტის,  ასფალტის, კირის, გაჯის, თაბაშირისა და აგურის წარმოება; 
• დ) მინისა და მინის პროდუქციის წარმოება;  
• ე) მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავება (მათ შორის, ნარჩენების 

დაწვის ქარხნების მოწყობა) ან/და  ნაგავსაყრელების მოწყობა;  
• ვ) ტოქსიკური და სხვა სახიფათო ნარჩენების განთავსება, მათი სამარხების 

მოწყობა ან/და ამ ნარჩენების გადამუშავება, გაუვნებლება;  
• ო) წყალსაცავის (10 000 კუბ.მ-ისა და მეტი მოცულობის) მოწყობა; 
• პ) ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების (დღე-ღამეში      1000 კუბ.მ-ისა და 

მეტი მოცულობის), აგრეთვე მაგისტრალური საკანალიზაციო კოლექტორის 
განთავსება; 

• ჟ) აეროდრომის, აეროპორტის, რკინიგზის სადგურისა და საზღვაო ნავსადგურის 
მოწყობა; 

• რ) კაშხლის, ნავსადგურის, ნავმისადგომის, მოლისა და ბუნის განთავსება 

 



ეკოლოგიური ექსპერტიზისადმი დაქვემდებარებული 
საქმიანობებია: 

• ზ) ქვანახშირის გაზიფიცირებასთან, გათხევადებასთან, 
ბრიკეტირებასა და დაკოქსვასთან დაკავშირებული 
ნებისმიერი სიმძლავრის წარმოება; 

• თ) მაგისტრალური ნავთობსადენისა და გაზსადენის 
გაყვანა; 

• ი) ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების, აგრეთვე 
თხევადი და ბუნებრივი აირების საცავების, 
ტერმინალების განთავსება, რომელთა ტერიტორიაზე 
განლაგებული ავზებიდან ერთ-ერთის მოცულობა 1000 
კუბ.მ-ზე მეტია ან მათი ჯამური მოცულობა 1000 კუბ.მ-ს 
აღემატება;  



ეკოლოგიური ექსპერტიზისადმი დაქვემდებარებული 
საქმიანობებია: 

• კ) საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი 
მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, რკინიგზის და 
მათზე განთავსებული ხიდების, გზაგამტარი გვირაბebi  

• ლ) მაღალი ძაბვის (35 კვტ და მეტი) საჰაერო და 
საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანა და 
ქვესადგურის (110 კვტ-ისა და მეტი ძაბვის) განთავსება; 

• მ) ჰიდროელექტროსადგურის (2 მვტ-ისა და მეტი 
სიმძლავრის) და თბოელექტროსადგურის (10 მვტ-ისა 
და მეტი სიმძლავრის) განთავსება; 

• ნ) მეტროპოლიტენის მშენებლობა; 



ეკოლოგიური ექსპერტიზისადმი დაქვემდებარებული 
საქმიანობებია: 

• ო) წყალსაცავის (10 000 კუბ.მ-ისა და მეტი მოცულობის) 
მოწყობა; 

• პ) ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების (დღე-
ღამეში      1000 კუბ.მ-ისა და მეტი მოცულობის), 
აგრეთვე მაგისტრალური საკანალიზაციო 
კოლექტორის განთავსება; 

• ჟ) აეროდრომის, აეროპორტის, რკინიგზის სადგურისა 
და საზღვაო ნავსადგურის მოწყობა; 

• რ) კაშხლის, ნავსადგურის, ნავმისადგომის, მოლისა და 
ბუნის განთავსება;  



nebarTvis gacemis procedura 

• garemoze zemoqmedebis Sefasebis  (gzS) angariSis momzadeba; 

• gzS-s winaswari ganxilva (60 dRe) 

• sajaro ganxilva (50-60 dRe) 

• nebarTvis gacema (20 dRe) 

• “Camdinare wylebTan erTad zedapiruli wylis obieqtSi CaSvebul 
damabinZurebel nivTierebaTa zRvrulad dasaSvebi CaSvebis (z.d.C.) 
normebi”. / საქართველოს მთავრობის დადგენილება №414, 2013 წლის 31 

დეკემბერი  “ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად 
ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) 
ნორმების გაანგარიშების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების 
თაობაზე”/ 

  

 

 

 



                                 saqarTvelos garemosa da bunebrivi   

                                resursebis dacvis saministros wylis 

                                resursebis marTvis samsaxuris ufrosi 

 

 
                                                           ___________ 

                                       “    “________  200_ w. 

 

z.d.C. damtkicebulia    “    “___________   200_ w. 
        “    “__________w-mde 

gagrZelebulia           “    “___________w-mde 

saregistracio nomeri _______ 

 

 
 
Camdinare wylebTan erTad CaSvebul damabinZurebel nivTierebaTa zRvrulad dasaSvebi 

CaSvebis (z.d.C.) normebi 

wyalmosargeblis rekvizitebi: 
1.dasaxeleba –Sps “argo” 
2.saministro, uwyeba –  

3.wyalmosargeblis misamarTi -   q. Tbilisi, wereTlis gamz. #-- 
4.z.d.C. damtkicebulia da SeTanxmebulia Camdinare wylebis CaSvebis  1 (erTi) 

wertilisaTvis 

4. z.d.C. proeqtis dammuSavebeli organizaciis dasaxeleba – 

  

   "ekologiuri usafrTxoebis sazogadoeba" 



wylis obieqtSi Camdinare wylebTan erTad CaSvebul damabinZurebel nivTierebaTa zRvrulad 
dasaSvebi CaSvebis (z.d.C.) normebi 
1. sawarmo (organizacia) – Sps “argo” 
2. CaSvebis wertilis nomeri - 1 
•3. Camdinare wylis kategoria – sawarmoo  
•4. mimRebi wylis obieqtis dasaxeleba da kategoria – mdinare didi liaxvi,  

•sameurneo-sayofacxovrebo wyalsargeblobis kategoria 
5. Camdinare wylis saangariSo xarji – 1,85 kub.m/sT.  
6. damtkicebuli zRvrulad dasaSvebi CaSvebis (z.d.C.) normebi 

 

 
  
 

## 

ingredienti dasaSvebi damtkicebuli 

koncentracia 

Camdinare wyalSi, 

mg/l 

z.d.C., 

gr/sT. 

1. Jbm 6 11,1 

2. Sewonili nawilakebi 40 74,0 

3. spilenZi 2 3,7 

4. TuTia 0,1 0,185 

a) Camdinare wylis fizikuri Tvisebebis damtkicebuli maCveneblebi: 
b) mcuravi minarevebi – 0  
g) Seferiloba – ufero    
d) suni – usuno    
e) temperatura - < 250 zafxulSi, > 50 zamTarSi 
z) pH – 6,5 – 8,5 
T) wyalSi gaxsnili Jangbadi - > 4 mg 02/l 
sawarmos xelmZRvaneli   ______________ (xelmowera) 
“------“ --------------200_ w. 



garemosdacviTi teqnikuri 
reglamenti 

• saqarTvelos mTavrobis 2014 wlis 3 ianvris #17  dadgenileba 
“garemosdacviTi teqnikuri reglamentebis damtkicebis Taobaze” 

•  sawarmoo da arasawarmo obieqtebis Camdinare wylebis zedapiruli 
wylis obieqtebSi CaSvebisa da zedapiruli wylis obieqtidan wylis 
amoRebis teqnikuri reglamentebi vrceldeba yvela im saqmianobaze, 
romelic ar eqvemdebareba ekologiur eqspertizas da romels ar 
sWirdeba garemoze zemoqmedebis nebarTva. 

• sawarmoo da arasawarmo obieqtebis Camdinare wylebis zedapiruli 
wylis obieqtebSi CaSvebis teqnikuri reglamenti dgindeba Camdinare 
wyalSi Sesabamisi ingredientisaTvis zRvrulad dasaSvebi 
koncentraciis gansazRvriT /aRniSnuli ingredientebis CaSvevis 
pirobebi ar vrceldeba im wyalmosargebleebze (profilisa da 
warmadobis miuxedavad), romelTa Camdinare wylebi Caedineba 
zedapiruli wylis obieqtSi an wylis  obieqtis garkveul monakveTze, 
romelic  gankuTvnilia wyalaRebisTvis mosaxleobis wyalmomaragebis 
mizniT/. 

 

 



ingredienti 

(nivTiereba) 

zRvrulad dasaSvebi koncentracia Camdinare wyalSi 

Sewonili nawilakebi 60 mg/l 

Jbm (Jangbadis bioqimiuri 
moTxovnileba) 

25 mg 02/l 

Jqm (Jangbadis qimiuri moTxovnileba) 125 mg 02/l 

saerTo fosfori 2 mg/l 

navTobproduqtebi* 5,0 mg/l 

saerTo azoti 15 mg/l 

detergentebi (szan) 2,0 mg/l 

cximebi 5 mg/l 

fenolebi 0,1 mg/l 

qromi (Cr+6)* 0,1 mg/l 

nikeli (Ni+2)* 1,0 mg/l 

TuTia (Zn+2)* 4,0 mg/l 

tyvia (Pb+2)* 1,0 mg/l 

kala (Sn+2)* 2,0 mg/l 

rkina saerTo* 2,0 mg/l 

spilenZi (Cu+2)* 3,0 mg/l 

formaldehidi 0,05 mg/l 

pH 6,5-8,5 

temperatura CaSvebuli Camdinare wylis  temperaturam ar unda 
moimatos 50 C metad zedapiruli wylis obieqtis bolo 
10 wlis ganmavlobaSi yvelaze cxeli Tvis wylis 
saSualoTviur temperaturasTan SedarebiT  



1. samSeneblo industria (inertuli masalebis gadamamuSavebeli sawarmoebi, 

qvis Wris warmoeba, betonis qarxnebi)* 

Sewonili nawilakebi 

2. Tevzis satbore meurneobebi, sakalmaxe meurneobebi 

Jbm 

Sewonili nawilakebi 

saerTo azoti 

saerTo fosfori 

3. avtosatransporto da avtosaremonto sawarmoebi, avtosamrecxaoebi 

Sewonili nawilakebi 

navTobproduqtebi 

4. mcire dasaxlebuli punqtebis sameurneo-fekaluri kanalizacia (<1000 

m3/dR. Camdinare wyali) 

Jbm 

Jqm 

Sewonili nawilakebi 

saerTo azoti 

saerTo fosfori 



5. msubuqi mrewvelobis obieqtebi 

Jbm 

Jqm 

Sewonili nawilakebi 

detergentebi  

qromi (Cr+6) – SeiZleba iyos tyavis gadamamuSavebis sawarmoebis Camdinare 

wyalSi 

cximebi - SeiZleba iyos tyavis gadamamuSavebis sawarmoebis Camdinare 

wyalSi 

6. kvebis mrewvelobis obieqtebi 

Jbm 

Sewonili nawilakebi 

cximebi 

Fenolebi -  SeiZleba iyos TevzgadamamuSavebeli sawarmoebis Camdinare 

wyalSi 



6. kvebis mrewvelobis obieqtebi 

Jbm 

Sewonili nawilakebi 

cximebi 

Fenolebi -  SeiZleba iyos TevzgadamamuSavebeli sawarmoebis Camdinare 

wyalSi 

7. galvanuri saamqroebi 

qromi (Cr+6) 

nikeli (Ni+2) 

TuTia (Zn+2) 

tyvia ((Pb+2) 

kala (Sn+2) 

rkina (Fe) 



8. sastumroebi, kempingebi, samkurnalo da sakurorto dawesebulebebi 

Jbm 

Jqm 

Sewonili nawilakebi 

saerTo azoti 

saerTo fosfori 

detergentebi  

cximebi 

9. sazogadoebrivi kvebis obieqtebi 

Jbm 

Jqm 

Sewonili nawilakebi 

saerTo azoti 

saerTo fosfori 

cximebi 



wylis amoRebaze teqnikuri 
reglamenti 

• ზედაპირული წყლის ობიექტებიდან წყლის ყოველი ამოღებისას, ცალკეული 
წყალმოსარგებლე, რომლის საქმიანობა არ ექვემდებარება ეკოლოგიურ 
ექსპერტიზას, შეიმუშავებს ,,ზედაპირული წყლის ობიექტიდან წყლის ამოღების 

ტექნიკური რეგლამენტის პროექტს”, რომელსაც ითანხმებს საქართველოს 
გარემოსა დაბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს უფლებამოსილი პირი, 
ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო 
დაწესებულების - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს 

უფროსი. 

• ზედაპირული წყლის ობიექტიდან წყლის ამოღების ტექნიკური რეგლამენტი 
დგინდება 5 წელიწადში ერთხელ. 



sxva kanonqvemdebare normatiuli 
aqtebi 

• saqarTvelos mTavrobis 2013 wlis 31 dekembris #440  dadgenileba 
“wyaldacviTi zolis Sesaxeb teqnikuri reglamentis damtkicebis 
Taobaze” 

• saqarTvelos mTavrobis 2013 wlis 31 dekembris #425 dadgenileba 
“saqarTvelos zedapiruli wylebis dabinZurebisagan dacvis teqnikuri 
reglamentis damtkicebis Taobaze” 

• saqarTvelos mTavrobis 2014 wlis 15 ianvris #58 mTavrobis 
dadgenileba “sasmeli wylis tenikuri reglamentis damtkicebis 
Taobaze” 

• saqarTvelos garemosa da bunebrivi resursebis saministros 1998 wlis 5 
ivlisis #65 brZaneba “wylis gamoyenebis pirveladi aRricxvis 
formebis da maTi warmoebis wesis” damtkicebis Taobaze“ 

• saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros statistikis 
saxelmwifo departamentis 2004 wlis 3 noembris #63-s brZaneba wylis 
brZaneba wylis gamoyenebis saxelmwifo aRricxvis Sesaxeb 



wyaldacviTi zolis Sesaxeb 
teqnikuri reglamenti 

მდინარეების წყალდაცვითი ზოლის სიგანე აითვლება მდინარის კალაპოტის კიდიდან 
ორივე მხარეს მეტრებში შემდეგი წესით: 

• ა) 25 კილომეტრამდე სიგრძის მდინარეებისთვის - 10 მეტრი. 

• ბ) 50 კილომეტრამდე სიგრძის მდინარეებისთვის - 20 მეტრი. 

• გ) 75 კილომეტრამდე სიგრძის მდინარეებისთვის - 30 მეტრი. 

• http://www.matsne.gov.ge 30016007010003017640 

• დ) 75 კილომეტრზე მეტი სიგრძის მდინარეებისათვის - 50 მეტრი. 

იმ ტბებისა და წყალსაცავებისათვის, რომლებიც არ გამოიყენება სასმელ-სამეურნეო 

წყალმომარაგებისათვის, წყალდაცვითი ზოლის სიგანე განისაზღვრება: 

• ა) წყლის მაქსიმალური ზვირთცემისას წყლით დაფარული შესაბამისი სანაპირო 
ხაზის კიდიდან 300 მეტრით, გარდა ამ მუხლის «ბ» ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებული შემთხვევისა. 

• ბ) სარეკრეაციო-გამაჯანსაღებელი ობიექტებისათვის, წყლის მაქსიმალური 
ზვირთცემისას წყლით დაფარული შესაბამისი სანაპირო ხაზის კიდიდან 
არანაკლებ 30 მეტრით. 



წყალდაცვითი ზოლის ფარგლებში 
აკრძალულია: 

 
ა) მშენებლობა ან მოქმედი საწარმოების გაფართოება 
და რეკონსტრუქცია, გარდა კანონით 
პირდაპირდადგენილი შემთხვევებისა; 

• ბ) საჰაერო დაფრქვევის გზით მრავალწლოვანი 
ნარგავების, ნათესი კულტურებისა და ტყის 
სავარგულების შეწამვლა შხამქიმიკატებით; 

• გ) შხამქიმიკატებისა და მინერალური სასუქების, 
აგრეთვე, სხვადასხვაგვარი საყოფაცხოვრებო, 
სამეურნეო და სამრეწველო ნარჩენების შენახვა - 
დაგროვება, დასაწყობება ან დამარხვა; 

• დ) ქიმიური და ბიოლოგიური პრეპარატების 
გამოყენება; 

• ე) სასაფლაოების და ცხოველთა სამარხების 
მოწყობა 



saqarTvelos zedapiruli wylebis 
dabinZurebisagan dacvis teqnikuri 

reglamenti 
• dadgenilia zedapiruli wylis obieqtebSi damabinZurebel 

nivTierebaTa zRvrulad dasaSvebi koncentraciebi wyalsargeblobis 
kategoriebis Sesabamisad 



wylis gamoyenebis pirveladi 
aRricxva 

• wylis gamoyenebis pirveladi aRricxva warmoadgens wyalaRebis da 
wyalCaSvebis raodenobrivi da xarisxobrivi maxasiaTeblebis gazomvas, 
damuSavebas da registracias dadgenili wesiT. 

• wylis gamoyenebis pirvelad aRricxvas eqvemdebareba samrewvelo, 
samSeneblo, satransporto, sasoflo-sameurneo da sxva profilis 
sawarmoebis, organizaciebis, dawesebulebebis da sxva iuridiuli 
pirebis (sakuTrebis da organizaciul-samarTlebrivi formis 
ganurCevlad) mier gamoyenebuli wylebi, wyalmomaragebis wyaroebisa da 
Camdinare wylebis mimRebi obieqtebis miuxedavad.. 

• wylis gamoyenebis pirveladi aRricxvis monacemebi warmoadgenen 
safuZvels saxelmwifo statistikuri angariSgebis formis 
SevsebisaTvis. 

 



wylis gamoyenebis saxelmwifo 
statistikuri aRricxva 

 



pasuxismgebloba wylis kanonmdeblobis darRvevaze 
 

• saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa 
kodeqsi 

• saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsi 



saqarTvelos administraciul 
samarTaldarRvevaTa kodeqsi 

 
• მუხლები: 58-59, 60-61, 79, 82-2 



saqarTvelos sisxlis samarTlis 
kodeqsi 

მუხლი 291. წყლით სარგებლობის წესის დარღვევა 
• წყლის თვითნებური მიტაცება ან ჰიდროტექნიკურ სამუშაოთა თვითნებური წარმოება საერთო 

სარგებლობის ქსელზე, აგრეთვე წყლით სარგებლობის წესის სხვა დარღვევა, რამაც მნიშვნელოვანი 
ზიანი გამოიწვია, –ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე, 
თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

მუხლი 292. წყლის დაბინძურება 
      1. წყლის ობიექტის დაბინძურება, დანაგვიანება, დაშრეტა ან მასზე სხვა ისეთი უარყოფითი 

ზემოქმედება, რომელმაც შეიძლება დააზიანოს მოსახლეობის ჯანმრთელობა, შეამციროს თევზის 
მარაგი, გააუარესოს წყალმომარაგების პირობები, გამოიწვიოს წყლის ფიზიკური, ქიმიური, 
ბიოლოგიური თვისებების გაუარესება, ბუნებრივი თვითგაწმენდის უნარის დაქვეითება, 
ჰიდროლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური რეჟიმის დარღვევა, – ისჯება ჯარიმით ან 
გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღვეთით ვადით ერთ 
წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან 
უამისოდ. 

• 2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება, ანდა ცხოველთა ან 
მცენარეული სამყაროს მასობრივი განადგურება, აგრეთვე ჩადენილი სახელმწიფო ნაკრძალის ან 
აღკვეთილის ტერიტორიაზე ანდა საგანგებო ეკოლოგიური მდგომარეობის დროს ან ეკოლოგიური 
უბედურების ზონაში, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

• 3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის 
სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ 
წლამდე. 

    
 

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=16426&lang=ge
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მუხლი 293. ზღვის დაბინძურება 
• 1. გემიდან, სხვა მცურავი საშუალებიდან, პლატფორმიდან ან ზღვაში ხელოვნურად აგებული სხვა 

კონსტრუქციიდან ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ან ზღვის ცოცხალი ორგანიზმისათვის მავნე 
ნივთიერებების, სხვა ნარჩენის ანდა მასალის ზღვაში უკანონოდ ჩაყრა (ჩაშვება), აგრეთვე მათი 
ჩამარხვის წესის დარღვევით ზღვის დაბინძურება, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას 
ან ზღვის ცოცხალ ორგანიზმს, ანდა ხელს უშლის ზღვის მართლზომიერ გამოყენებას, ჩადენილი 
ასეთი ქმედებისათვის ადმინისტრაციული სახდელის დადების შემდეგ, –ისჯება ჯარიმით ან 
გამასწორებელი სამუშაოებით ვადით ერთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 
უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

• 2. ხმელეთიდან და საჰაერო ხომალდიდან ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ან ზღვის ცოცხალი 
ორგანიზმისათვის მავნე ნივთიერების ანდა სხვა ნარჩენის ან მასალის ზღვაში უკანონოდ ჩაყრა 
(ჩაშვება), აგრეთვე მათი ჩამარხვის წესის დარღვევით ზღვის დაბინძურება, რაც საფრთხეს უქმნის 
ადამიანის ჯანმრთელობას ან ზღვის ცოცხალ ორგანიზმს, ანდა ხელს უშლის ზღვის მართლზომიერ 
გამოყენებას, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოებით ვადით ერთ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

• 3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვლისწინებული ქმედება, რამაც მნიშვნელოვნი ზიანი 
მიაყენა ადამიანის ჯანმრთელობას, მცენარეულ სამყაროს, თევზის მარაგს ან წყლის სხვა ცოცხალ 
ორგანიზმს, დასვენების ზონას ანდა კანონით დაცულ სხვა სიკეთეს, – ისჯება ჯარიმით ან 
გამასწორებელი სამუშაოებით ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, 
თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

• 4. ამ მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც გამოიწვია 
ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე 
 

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=16426&lang=ge
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=16426&lang=ge
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=16426&lang=ge
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=16426&lang=ge
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=16426&lang=ge
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=16426&lang=ge

