
საქართველოს წყლის რესურსები და  გარემოსდაცვითი 
საკითხები 

გაუწმენდავი ურბანული ჩამდინარე წყლების ზღვაში ჩაშვება და ზღვის მუნიციპალური 
ნარჩენებით დაბინძურება საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო წყლების ყველაზე სერიოზულ 
პრობლემას წარმოადგენს. 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის რესურსების თვალსაზრისით, საქართველო ევროპაში 
ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქვეყანაა. საქართველოში ერთ სულ მოსახლეზე 14 000 მ3 მტკნარი 
ზედაპირული წყალი მოდის, მაშინ, როდესაც ევროპის ანალოგიური მაჩვენებელი საშუალოდ 
მხოლოდ 9 300 მ3-ს შეადგენს. საქართველოს ზედაპირული წყლის რესურსები წარმოდგენილია 26 
000-ზე მეტი მდინარითა და 850 ტბით, 43 წყალსაცავით, 734 მყინვარითა და 627 კმ2 საერთო 
ფართობის მქონე ჭარბტენიანი ტერიტორიებით.  

ქვეყნის ეკონომიკის, მათ შორის ტურიზმის განვითარებაში მნიშვნელოვანია შავი ზღვის 
როლი, რომლის 320 კმ სიგრძის სანაპირო ზოლი საქართველოს ეკუთვნის. 

ზოგადად, საქართველოს ზედაპირული წყლების ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.  
ძირითადად პრობლემას წყალში ამონიუმის აზოტის შემცველობა წარმოადგენს. მდინარეების 

უდიდეს ნაწილში ამონიუმის აზოტის კონცენტრაცია აჭარბებს მაქსიმალურად დასაშვებ 
დონეებს, რომლის გამომწვევი მიზეზია დასახლებების საკანალიზაციო და სასოფლო სამეურნეო 
ჩამდინარე წყლები.  

ზედაპირული წყლის რესურსებზე ყველაზე ძლიერ ზეწოლას საყოფაცხოვრებო სექტორი, 
კერძოდ, ზედაპირული წყლის ობიექტებში გაუწმენდავი ურბანული ჩამდინარე წყლების ჩაშვება 
ახდენს. მოსახლეობის მხოლოდ 46,5% არის უზრუნველყოფილი საკანალიზაციო სისტემით. 
საქართველოში ამჟამად ჩამდინარე წყლების გამწმენდი მხოლოდ 3 ნაგებობა (გარდაბნის, 
ადლიისა და საჩხერის) ფუნქციონირებს. 2017-2019 წლებში დაგეგმილია ჩამდინარე წყლების 

გამწმენდი დამატებითი 10 ნაგებობის (გარდაბნის, 
ქუთაისის, ჭიათურის, მარნეულის, გუდაურის, 
ფოთის, მესტიის, ზუგდიდის, ურეკისა და 
ქობულეთის) მშენებლობა, რომელთაგანაც 
რამდენიმე უკვე მშენებლობის პროცესშია. 
დაგეგმილი ნაგებობები უზრუნველყოფენ 
ურბანული ჩამდინარე წყლების სრულყოფილ 
გაწმენდას. 

წყლის რესურსებზე ზემოქმედებას სოფლის 
მეურნეობა და მრეწველობაც ახდენს. სოფლის 
მეურნეობასთან დაკავშირებულ ძირითად 
პრობლემებს მიეკუთვნება სარწყავი წყლის 
არამდგრადი გამოყენება, რომლის დროსაც წყლის 
დანაკარგი 50%-ს აჭარბებს; ასევე სასოფლო-
სამეურნეო სავარგულებიდან ჩამონადენი 
(ნიტრატები, ფოსფატები და პესტიციდები).  

საქართველოს კანონი „წყლის შესახებ“ 
ამონარიდი  
წყალი უნიკალური და უპირველესი, სასიცოცხლო მნიშვნელობის, 

ადამიანის, ცხოველთა სამყაროს და მცენარეული საფარის 



არსებობისათვის აუცილებელი და საქართველოს ეკონომიკის 
განვითარებისათვის უმნიშვნელოვანესი ბუნებრივი რესურსია. 

ყველა, საქართველოში მცხოვრები, ვალდებულია უზრუნველყოს 
წყლის რაციონალური და მდგრადი გამოყენება და დაცვა, არ დაუშვას 
მისი გაბინძურება, დანაგვიანება და დაშრეტა. 

 
საქართველოს კანონი „წყლის შესახებ“ 
ამონარიდი  
მუხლი 15. წყლის დანაგვიანებისა და დაბინძურებისაგან დაცვა 
1. აკრძალულია წყლის ობიექტებსა და წყალარინების 

(საკანალიზაციო) სისტემაში საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული ნარჩენების ჩაყრა. 2. აკრძალულია ზღვაში, 
წყლის სხვა ობიექტებში და მათი დაცვის ზოლებში ტოქსიკური, 
რადიოაქტიური და სხვა სახიფათო ნარჩენების განთავსება და 
დამარხვა. 3. წყლის ტრანსპორტის, მილსადენების, წყლის 

ობიექტებზე არსებული მცურავი და სხვა ნაგებობების მფლობელები, 
ხეტყის დამცურებელი ორგანიზაციები, აგრეთვე სხვა ფიზიკური და 
იურიდიული პირები ვალდებული არიან, არ დაუშვან წყლის 
დანაგვიანება და დაბინძურება ზეთის, მერქნის, ქიმიური 
პროდუქტების, ნავთობის, მინერალური და ორგანული სასუქების, 
შხამქიმიკატების და სხვა პროდუქტების დანაკარგებით. 

 
წყლის დაცვის რეჟიმის დარღვევა — წყლის სხვადასხვა სახის დაბინძურება საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით ისჯება შესაბამისი ჯარიმებით 
(მუხლი 58). 
 

მუხლი 58. წყლის დაცვის რეჟიმის დარღვევა 
ამონარიდი 
• წყლის ობიექტების დაბინძურება, დანაგვიანება, წყლის ობიექტებში 

ნარჩენებისა და სხვაგვარი ნაყარის ჩაყრა –გამოიწვევს დაჯარიმებას 
ორასიდან სამას ლარამდე. 

• სასმელი და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების წყლის ობიექტების 
დაცვის რეჟიმის დარღვევა, სასმელი და საყოფაცხოვრებო 
წყალმომარაგების და სამკურნალო დანიშნულების წყლის ობიექტებში 
სამრეწველო, კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო, სადრენაჟო და სხვა 
ჩამდინარე წყლების ჩაშვება – გამოიწვევს დაჯარიმებას ოთხასიდან 
ექვსას ლარამდე. 

• წყლის ტრანსპორტიდან, მილსადენებიდან, წყლის ობიექტებზე 
არსებული მცურავი და სხვა ნაგებობებიდან წყლის დაბინძურება ან 
დანაგვიანება ზეთით, ქიმიური ნივთიერებებით, ნავთობით, 
მინერალური და ორგანული სასუქებით და შხამქიმიკატებით –
გამოიწვევს დაჯარიმებას სამასიდან ექვსას ლარამდე. 

• აღნიშნული ქმედებები, ჩადენილი განმეორებით – გამოიწვევს 
დაჯარიმებას ხუთასიდან რვაას ლარამდე. 

• წყალარინების (საკანალიზაციო) სისტემაში ნარჩენების ჩაყრა, აგრეთვე 
ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შეუსაბამო ჩამდინარე წყლების 
ჩაშვება − გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 400 ლარის 
ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით. 
ამ ქმედების განმეორებით ჩადენა − გამოიწვევს ფიზიკური პირის 
დაჯარიმებას 800 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 
2000 ლარის ოდენობით. 

 

 



მუხლი 582. ზღვის დაბინძურება 
• ხმელეთიდან ზღვაში საყოფაცხოვრებო ნაგვის ან სხვა ნარჩენების ჩაყრა 

– გამოიწვევს დაჯარიმებას ასიდან სამას ლარამდე. 
• ხმელეთიდან ზეთით, ქიმიური ნივთიერებებით, ნავთობით, 

მინერალური და ორგანული სასუქებით და შხამქიმიკატებით ზღვის 
დაბინძურება ან დანაგვიანება – გამოიწვევს დაჯარიმებას სამასიდან 
ექვსას ლარამდე. 

• ქმედება, ჩადენილი განმეორებით – გამოიწვევს დაჯარიმებას 
ხუთასიდან რვაას ლარამდე. 

• გემიდან, სხვა მცურავი საშუალებიდან, პლატფორმიდან ან ზღვაში 
ხელოვნურად აგებული სხვა კონსტრუქციიდან საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესის დარღვევით ზღვაში 
საყოფაცხოვრებო (მყარი) ნარჩენების ჩაყრა – გამოიწვევს დაჯარიმებას 
2000 ლარის ოდენობით. 
 

2014 წლის 27 ივნისს საქართველომ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების 
ხელშეკრულებას და საფუძველი ჩაუყარა თანამშრომლობის ახალ სამართლებრივ ჩარჩოს. 
ხელმოწერილი ხელშეკრულებით საქართველომ აიღო ვალდებულება, რომ კონკრეტულ ვადებში 
უზრუნველყოფს რეფორმებს სხვადასხვა სფეროებში, მათ შორის, წყლის რესურსების მართვის 
სფეროშიც, რომლის თანახმად უნდა მოხდეს ურბანული ჩამდინარე წყლის შეგროვებისა და 
გაწმენდის გაუმჯობესება, წყალდიდობის რისკის შეფასება და მართვა, წყლის დაცვა სასოფლო-
სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ნიტრატებით დაბინძურებისაგან, მართვის არსებული 
ცენტრალიზებული სისტემის შეცვლა წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის სისტემით. 
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