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მუხლი 1.   
ზოგადი 
დებულებები 
 

დებულება „წყლის ხარისხის ეკოლოგიური სტანდარტების 
დამტკიცების შესახებ“ ადგენს ზედაპირული წყლის 
ხარისხის ეკოლოგიურ სტანდარტებს და განსაზღვრავს 
მათი კლასიფიკაციის წესებს ხარისხის კლასების 
მიხედვით. 

დებულებაში გამოყენებულ ტერმინების განმარტებები: 

მოთხოვნები ხარისხის მიმართ; 

ხარისხის მიხედვით წყლების კლასიფიკაციის სისტემა; 

ზედაპირული წყლის ხარისხის კლასი; 

წყლის ხარისხის პარამეტრი; 

რეგლამენტირებული პარამეტრი ; 

პრიორიტეტული ნივთიერებები; 

ბუნებრივი ფონი. 
 

 



მუხლი 2. 
წყლების 
კლასიფიკაცია 
ზედაპირული 
წყლების 
ხარისხის 
მიმართ 
წაყენებული 
მოთხოვნების 
შესაბამისად (1) 

ზედაპირული წყლების კლასიფიკაცია წყლის ხარისხის 
მიმართ წაყენებული მოთხოვნების შესაბამისად 
ხორციელდება შემდეგი მიზნებისთვის: 

ა) ზედაპირული წყლების ხარისხის კონტროლი, რათა არ 
მოხდეს მათი დაბინძურება  ადამიანისა და გარემოსათვის 
საშიში ნივთიერებებით;  

ბ) მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით წყლის ხარისხის 
განსაზღვრა მისი ხარისხის კლასისა და წყალსარგებლობის 
კატეგორიის დადგენისათვის;  

გ) ჰიდროგრაფიული აუზების მართვის გეგმების შემუშავება 
და განხორციელება;  

დ) წყლის იმ ობიექტების გამოვლენა, რომლებიც არ 
აკმაყოფილებენ მიკუთვნებული წყალსარგებლობის 
კატეგორიის წყლების მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს.  

 



მუხლი 2. 
წყლების 
კლასიფიკაცია 
ზედაპირული 
წყლების 
ხარისხის 
მიმართ 
წაყენებული 
მოთხოვნების 
შესაბამისად (2) 

ზედაპირული წყლის ობიექტისთვის ხარისხის კლასის 
საბოლოოდ მინიჭებამდე არსებული მონიტორინგის 
მონაცემებისა და/ან საწყისი კლასიფიკაციის შედეგების 
ანალიზისა და შეფასების დროს გათვალისწინებული უნდა 
იქნას შემდეგი: 

ა) ბუნებრივი ფონის პირობები; 

ბ) ზღვრული კონცენტრაციები, გამოწვეული საგანგებო 
პირობებით ან ლაბორატორიული ანალიზების 
ცდომილებით;  

გ) ინტერ/ექსტრაპოლაცია იმ შემთხვევებში, როდესაც 
მონიტორინგის პუნქტები არ ემთხვევა  იდენტიფიცირებულ 
ზედაპირული წყლების ობიექტებს; 

ე) დაბინძურების წყაროების ზეგავლენა და წყლის ობიექტის 
ჰიდრომორფოლოგიური ცვლილებები; 

ვ) წყალსარგებლობის კატეგორია და წყლის ხარისხი 
სინჯების აღების პუნქტების ზედა და ქვედა ჰიდროლოგიურ 
კვეთებში და სხვა ფაქტორები. 

 



მუხლი 3. 
ზედაპირული 
წყლის 
ხარისხის 
კლასები (1) 

ხარისხის I კლასი (ძალიან კარგი) - შეესაბამება ის ზედაპირული წყლები, 
რომლებშიც არ აღინიშნება ან ძალიან მცირეა ხარისხის ფიზიკურ-ქიმიური 
და ბიოლოგიური მაჩვენებლების ცვლილებები. სინთეთიკური 
დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაციები არ ახდენენ 
ზემოქმედებას ეკოსისტემების ფუნქციონირებასა და ადამიანის 
ჯანმრთელობაზე. ამ კლასის ზედაპირული წყლები განკუთვნილია ყველა 
კატეგორიის წყალსარგებლობისთვის. მათი გრაფიკული აღნიშვნისთის 
გამოიყენება ლურჯი ფერი; 

ხარისხის II კლასი (კარგი) - შეესაბამება ის ზედაპირული წყლები, 
რომლებშიც აღინიშნება ანთროპოგენული ზეგავლენა, მაგრამ მიუხედავად 
ამისა, ისინი მაინც სათანადოდ უზრუნველყოფენ ყველა საჭიროებებს. 
წყლის ეკოსისტემების ფუნქციონირება არ არის დარღვეული. წყლის 
დამუშავების მარტივი მეთოდები საკმარისია იმისთის, რომ მიღებული 
იქნას სასმელი წყალი. მათი გრაფიკული აღნიშვნისათვის გამოიყენება 
მწვანე ფერი; 

ხარისხის III კლასი (ზომიერად დაბინძურებული) - შეესაბამება ის 
ზედაპირული წყლები, რომლებშიც ფიზიკურ-ქიმიური და ბიოლოგიური 
მახასიათებლები ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო ბუნებრივ ფონთან 
შედარებით ზომიერად არის გაუარესებული. აღინიშნება ეკოსისტემების 
ფუნქციონირების ზომიერად დარღვევის  ნიშნები. სასმელი წყლის 
მისაღებად მარტივი გაწმენდის მეთოდები არ არის საკმარისი და 
გამოიყენება ნორმალურო გაწმენდის მეთოდები. მათი გრაფიკული 
აღნიშვნისათვის გამოიყენება ყვითელი ფერი; 

 



მუხლი 3. 
ზედაპირული 
წყლის 
ხარისხის 
კლასები (2) 

ხარისხის IV კლასი  (დაბინძურებული) - შეესაბამება ის 
ზედაპირული წყლები, რომლებშიც ფიზიკურ-ქიმიური და 
ბიოლოგიური მაჩვენებლები ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო 
ბუნებრივ ფონთან შედარებით მნიშვნელოვნად არის 
გაუარესებული. წყლები არ აკმაყოფილებენ სასმელი წყლის 
მოთხოვნებს ინტენსიური გაწმენდის გარეშე. მათი გრაფიკული 
აღნიშვნისათვის გამოიყენება ნარინჯისფერი; 

ხარისხის V კლასი  (ძალიან დაბინძურებული) - შეესაბამება ის 
ზედაპირული წყლები, რომლებშიც ანთროპოგენული 
ზემოქმედების გამო ფიზიკურ-ქიმიური და ბიოლოგიური 
მაჩვენებლები ძალიან მნიშვნელოვნად არის გაუარესებული 
ბუნებრივ ფონთან შედარებით. ბიოლოგიური კომპონენტები 
დაზიანებულია და წყლის სასმელად გამოყენება შეუძლებელია. 
მათი გრაფიკული აღნიშვნისათვის გამოიყენება წითელი ფერი. 

 



მუხლი 4. 
ზედაპირული 
წყლების 
ხარისხის 
კლასის 
განსაზღვრა 
 

ზედაპირული წყლების ხარისხის კლასი განისაზღვრება 
შემდეგნაირად: ყველა  მონიტორინგის პუნქტისთვის ხდება 
თითოეული საკონტროლო პარამეტრის საშუალო 
მნიშვნელობის გამოთვლა, ასევე თითოეული ფიზიკურ-
ქიმიური მაჩვენებლის (გარდა გახსნილი ჟანგბადისა) 90 
პროცენტილის გათვლა. წყლის ხარისხის საბოლოო კლასი 
განისაღვრება ერთი ან რამდენიმე პარამეტრის ყველაზე 
დაბალი შედეგების მიხედვით; 

თითოეული წყლის ობიექტისთვის კლასის მინიჭების 
მიზნით იქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომლებშიც შედიან 
უფლებამოსილი წარმომადგენლები გარემოს დაცვის, 
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროებიდან და სამეცნიერო-
კვლევითი ორგანიზაციებიდან.   



მუხლი 5. 
ზედაპირული 
წყლების 
ხარისხის 
კლასების 
მოთხოვნების 
გადახედვა 
 

 

ზედაპირული წყლების ხუთ კლასად დაყოფის 
მიზნით მოთხოვნილი პარამეტრები, მათი 
რიცხვითი მნიშვნელობები და რეგლამენტირებული 
პარამეტრების ნუსხა (განსაზღვრული დებულების 
დანართში 1) გადაიხედება არანაკლებ ექვს 
წელიწადში ერთხელ აუზების მართვის გეგმების 
შემუშავების პროცესთან ერთად. 

  
 



მუხლი 6. 
ზედაპირული 
წყლების 
ხარისხის 
შესახებ 
ინფორმაციის 
ხელმისაწვ-
დომობა  
 

ზედაპირული წყლის ობიექტების ხარისხის 
კლასებად კლასიფიკაციის შედეგები 
წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას;  

საზოგადოების ინფორმირება ხდება შესაბამისი 
სახელმწიფო სტრუქტურების ვებ-გვერდებზე 
ინფორმაციის გამოქვეყნებით, პერიოდული 
საინფორმაციო შეტყობინებებით, პრეს-
კონფერენციებით და ა.შ. 

ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საფრთხის 
შემთხვევაში ინფორმაცია ვრცელდება 
დაუყოვნებლივ, რათა გატარდეს ღონისძიებები 
პროფილაქტიკისა და მიყენებული ზარალის 
შემცირების მიზნით.   



დანართები 

 დანართი 1. მოთხოვნები ზედაპირული წყლების 
ხარისხის მიმართ (წყლის სინჯებში საერთო 
კონცენტრაციების ზღვრულად დასაშვები 
მნიშვნელობები თითოეული კლასისთვის); 

დანართი 2. ზედაპირული წყლების ხარისხის 
კლასები, წყალსარგებლობა და მათი 
თანაფარდობა; 

დანართი 3. ხარისხის პარამეტრების 
მნიშვნელობა წყალსარგებლობის კატეგორიების 
მიხედვით; 

დანართი 4. პროცენტილის გათვლა 

 



მარინე არაბიძე 
m.arabidze@yahoo.com 

მადლობა 
ყურადღებისთვის! 


