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ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարար 

պարոն Ս. ՊԱՊԻԿՅԱՆԻՆ 
 

Հարգելի պարոն Պապիկյան 
 
Ի կատարումն Ձեր 13.08.2019թ. N01/15.2/11332-19 հանձնարարականի՝ 

կապված <<ԷկոԼուր>> տեղեկատվական ՀԿ-ի կողմից բարձրացված հարցերի 

վերաբերյալ հայտնում եմ, որ ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշար և Տարոնիկ, ՀՀ 

Արարատի մարզի Սայաթ-Նովա համայնքները <<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ-ի կողմից 

չեն սպասարկվում:  Նշված բնակավայրերի խմելու ջրի մատակարարման 

համակարգերն ընդգրկված չեն Ջրային կոմիտեին ամրացված գույքի ցանկում: 

Դրանք հանդիսանում են համայնքային սեփականություն և սպասարկվում են 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից:  

Ինչ վերաբերում է ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստ համայնքի Գետաշեն 

թաղամասին, ապա Ջրային կոմիտեի ու ՀՀ Արարատի մարզպետարանի 

աջակցությամբ <<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ-ի և ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստ 

համայնքի միջև կնքվել է մեծածախ ջրամատակարարման պամանագիր, սակայն 

Գետաշեն թաղամասի ջրամատակարարման համակարգերի շինարարական 

թերությունների պատճառով հնարավոր չի եղել ապահովել թաղամասի բնականոն 

ջրամատակարարումը: Հայտնաբերված թերությունների վերացումից հետո 

<<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ-ն չի առարկում Հայանիստ համայնքի Գետաշեն 

թաղամասի ընդգրկումը ընկերության սպասարկման տարածք:  
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         ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշար համայնքում ստեղծված 

հակասանիտարական վիճակի հետ կապված խնդիրը կկարգավորվի  

<<Համայնքային ենթակառուցվածքների Ծրագիր (ՀԵԾ) II Փուլ 3>> ծրագրի 

շրջանակներում Արմավիրի (Մեծամոր) կեղտաջրերի մաքրման կայանի 

կառուցումից հետո: Ներկա դրությամբ ավարտվել են նախագծանախահաշվային 

փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները: 

         Կից ներկայացվում է <<ԷկոԼուր>> տեղեկատվական ՀԿ-ի կողմից 

բարձրացված ոռոգման խնդիրներին վերաբերյալ տեղեկատվություն: 

         Առդիր՝ 6 էջ: 

 

 

 

Հարգանքով՝

23.08.2019
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                       Վ. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   Ջրամատակարարման և ջրահեռացման  

     համակարգերի վարչություն  /010/ 54-06-33 



Ոռոգման և կոլեկտորադրենաժային համակարգերի 

         վարչություն /010/ 54-04-13 
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 ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ 
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

ՊԱՐՈՆ ՍՈՒՐԵՆ ՊԱՊԻԿՅԱՆԻՆ 
 
 

 Հարգելի պարոն նախարար 

 Ի կարարումն ՀՀ վարչապետի 2019 թվականի օգոստոսի 7-ի  

N 02/12.2/35896-2019 հանձնարարականի՝ հայտնում եմ հետևյալը. 

 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականի հիման վրա՝ Տեսչական մարմնի 

նախաձեռնությամբ Արարատի մարզի Հայանիստ, Սայաթ-Նովա և Արմավիրի 

մարզի Արտաշար, Տարոնիկ համայքներում հարուցվել են վարչական վարույթներ՝ 

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 876 

հրամանով հաստատված «Խմելու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված 

համակարգերի խմելու ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: Որակի 

հսկողություն» N 2-III-Ա2-1 և 2002 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 803 հրամանով 

հաստատված «Խմելու տնտեսական նշանակության ջրմուղների և 

ջրամատակարարման աղբյուրների սանիտարական պահպանման գոտիներ» N 2-

III-Ա2-2 սանիտարական կանոններով և նորմերով սահմանված պահանջների 

պահպանումը պարզելու նպատակով, որոնք ուղեկցվել են խմելու նպատակով 

օգտագործվող ջրի նմուշառումներով՝ ջրի որակի լաբորատոր փորձաքննություն 

իրականացնելու նպատակով: Զննման ժամանակ պարզվել է.  

 Արարատի մարզի Հայանիստ համայնք. 

    ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ 

 
ՂԵԿԱՎԱՐ 

 



 Համայնքի ջրամատակարարման համակարգը, բացառությամբ Գետաշեն 

թաղամասից, շահագործվում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից, որն էլ 

իրականացնում է արտադրական հսկողությունը: Գետաշեն թաղամասի 

ջրամատակարարումը (ինչպես խմելու, այնպես էլ ոռոգման նպատակով) 

իրականացվում է երկու արտեզիան հորատանցքերի միջոցով, ընդ որում ոռոգման 

նպատակով օգտագործվող ջրի սպասարկումը ամռան ամիսներին իրականացվում է 

«Երևան» ՋՕԸ-ի կողմից, իսկ դեկտեմբեր-մարտ ամիսներին՝ ամենամյա կնքված 

ընդունման-հանձնման ակտի համաձայն՝ այն հանձնվում է համայնքի 

տնօրինությանը: Թաղամասին խմելու նպատակով ջուրը տրվում օրական 4 ժամ՝ 

16օօ-20օօ: Գետաշեն թաղամասին մատակարարվող խմելու ջրի որակի 

արտադրական հսկողություն չի կատարվում: 

 Արարատ մարզի Սայաթ-Նովա համայնք. 

 Համայնքը չունի կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգ: 

Համայնքի տարածքում կա 17 արտեզիան հոր, որոնցից ստացվող ջուրը 

օգտագործվում է և ոռոգման, և խմելու նպատակներով, ընդ որում, որպես ոռոգման 

ջուր սպասարկվում են «Երևան» ՋՕԸ-ի կողմից: Նշված հորերից, որոնք ինքնահոս 

ճնշումային են, բնակիչների ջրամատակարարման ինքնավար համակարգերի, 

անհատական սարքավորումների միջոցով ապահովել են իրենց բնակելի տները 

ջրով: Խմելու նպատակով օգտագործվող ջրի որակի արտադրական հսկողություն չի 

իրականացվում: 

 Արմավիրի մարզի Տարոնիկ համայնք. 

 Համայնքը չունի կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգ, 

համայնքում գործում է երկու խմելու ջրի աղբյուր, որտեղից օգտվում են բնակիչները: 

Համայնքի տարածքում ներկայում իրականացվում են ջրամատակարարման 

համակարգի կառուցման աշխատանքներ: Համակարգը սնուցվելու է 85մ 

խորությամբ հորատանցքից և ապահովելու է 120 տնտեսությանը խմելու ջրով: 

Ներկայում, օրական մեկ ժամով ջուրը տրվում է տնտեսական նպատակներով: 

Խմելու նպատակով օգտագործվող ջրի որակի արտադրական հսկողություն չի 

իրականացվում:  

 Արարատի մարզի Արտաշար համայնք.  



 Համայնքի ջրամատակարարումը իրականացվում է 2 հորատանցքերից սնվող 

համակարգերի միջոցով, օրական 12-18 ժամ, որի շահագործումն ու արտադրական 

հսկողությունը կատարվում է պայմանագրային հիմունքներով: Ջրաղբյուրները 

չունեն սանիտարապաշտպանական գոտի, խողովակները հին են:  

 Լաբորատոր փորձաքննության արդյունքների և վարչական վարույթի 

հետագա ընթացքի վերաբերյալ կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն: 
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ՀՀ տարածքային կառավարման և 
 ենթակառուցվածքների նախարար 

 պրն Ս. Պապիկյանին 
 

Հարգելի պարոն Պապիկյան 
 

Ի պատասխան Ձեր 30.08.2019թ.01/15.2/12758-19 և ի լրումն Ջրային կոմիտեի 26.08.2019թ. 

N01/08/3849-19 գրությունների՝ «ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ի գրության 4-րդ և 6-րդ էջերում 

ներկայացված հարցադրումների վերաբերյալ, Ջրային կոմիտեի իրավասությունների սահմաններում, 

հայտնում եմ, որ խմելու, կենցաղային կարիքների համար օգտագործվող ջրի որակին ներկայացվող 

պահանջները կարգավորվում են 28.12.2002թ. ՀՀ առողջապահության նախարարի N803 հրամանով 

հաստատված <<Խմելու տնտեսական նշանակության ջրմուղների և ջրամատակարարման 

աղբյուրների սանիտարական պահպանման գոտիներ>> N2-III-Ա2-2 սանիտարական նորմերով և 

կանոններով:  

<<Խմելու ջրի մասին>> ՀՀ օրենք մշակելու վերաբերյալ հայտնում եմ, որ ՀՀ կառավարության 

06.09.2018թ. N 1030-Լ որոշման N 1 հավելվածով հաստատված՝ ՀՀ կառավարության 2018-2022թթ. 

գործունեության միջոցառումների ծրագրով, Ջրային կոմիտեի կողմից նախատեսվող 

աշխատանքներում նախատեսված չէ: Անհրաժեշտության դեպքում, բավարար հիմնավորումների 

առկայության պարագայում, հարցը կքննարկվի 2022թ-ից հետո: Առայժմ համարում ենք, որ ՀՀ 

առողջապահության նախարարի վերոնշված հրամանով սահմանված ստանդարտները բավարար են 

բնակչությանը համապատասխան որակի խմելու ջրով ապահովելու համար:  

Ինչ վերաբերում է ջրային ռեսուրսների հետ կապված հարցադրումներին՝ ստորերկրա ջրերի 

հաշվեկշիռների վերականգնմանը, պահպանմանը և այլն, ապա հայտնում ենք, որ այդ հարցերը 

դուրս են Ջրային կոմիտեի իրավասությունների տիրույթից:  
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Խմելու ջրի մատակարարման ոլորտում հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ, 

հայտնում եմ, որ կողմերի իրավահարաբերությունները կարգավորվում են՝ ՀՀ կառավարության՝ ի 

դեմս Ջրային կոմիտեի և <<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ-ի միջև 2016թ-ի նոյեմբերի 21-ին կնքված 

Վարձակալության պայմանագրով, որտեղ հստակ նշված են Վարձատուի և Վարձակալի 

պարտականություններն ու իրավունքները: Մատակարար կազմակերպության գործունեությունը՝ 

Վարձակալության պայմանագրի շրջանակներում, վերահսկվում է անկախ տեխնիկական 

աուդիտորի կողմից, որի ընտրությունը կատարվել է միջազգային մրցույթի արդյունքներով: 

Մատակարարի և բաժանորդների փոխհարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ հանրային 

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից՝ համապատասխան իրավական ակտերով 

և որոշումներով:   

Ոռոգման ջրի մասով բարձրացված հարցերի վերաբերյալ հայտնում եմ, որ առաջարկվող 

փոփոխություները կքննարկվեն ջրօգտագործողների ընկերությունների մասին օրենքում լրացումներ 

և փոփոխություններ իրականացնելու նպատակով ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից և 

կներառվեն օրենքի փոփոխության նախագծում: 

 

 

Հարգանքով՝
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/Վ. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ 

 
 
 
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
համակարգերի վարչություն 
հեռ. /010/ 54-72-83 
 
Ոռոգման և կոլեկտորադրենաժային 
համակարգերի վարչություն 
հեռ. /010/54-06-15 
 

 



 
 
 

Տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարար 

պարոն Ս.Պապիկյանին 
 

Հարգելի պարոն Պապիկյան 
 

 Ի կատարումն վարչապետի 2019 թվականի օգոստոսի 6-ի N02/12.2/35896 հանձնարարականի՝ 
Արարատյան դաշտի համայնքներում ջրի անարդարացի բաշխման և համապատասխան որակի ու 
քանակի խմելու և ոռոգման ջուր ունենալու համար անհրաժեշտ գործողությունների վերաբերյալ 
հայտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի վավերացրել «Ջրի և առողջության մասին» 
արձանագրությունը, ուստի չունի պարտավորություններ վերջինիս նկատմամբ։  
 Վարչապետի 2019 թվականի հունիսի 1-ի N666-Լ որոշման հավելվածով հաստատվել է 
«Եվրոպական միության և ատոմային էներգիայի եվրոպական համայնքի և դրանց անդամ 
պետությունների միջև կնքված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի 
կիրարկմամբ ճանապարհային քարտեզը», ինչով նախատեսվում է վերանայել խմելու ջրի 
ստանդարտները՝  համապատասխանեցնելով դրանք միջազգային ստանդարտներին։ 
 Հայանիստ, Սիփանիկ, Սայաթ-Նովա համայնքներում գործող ձկնաբուծարաններում 
իրագործվում է ձկնաբուծարանների ջրի երկրորդային օգտագործման  պիլոտային ծրագիր և 
Արարատյան դաշտի արտեզյան ավազանի ջրային ռեսուրսների գերշահագործումը կանխելու 
նպատակով՝ մասնավորապես 19 ձկնաբուծարաններում տեղադրվել են առցանց հոսքաչափեր։ 

 Հայտնում եմ նաև, որ համաձայն ՀՀ ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի. <<Ցանկացած 
տեսակի ջրօգտագործման համար յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է ստանալ ջրօգտագործման 
թույլտվություն,>>: 

Ջրօգտագործման թույլտվության ստացման համար ջրօգտագործողը պետք է շրջակա 
միջավայրի նախարարություն ներկայացնի ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 218–Ն 
որոշման համաձայն ջրօգտագործման թույլտվության ստացման հայտ՝ կցելով պահանջվող 
փաստաթղթերը, ինչն էլ սահմանված կարգով կգնահատվի: 
 
 
                    Հարգանքով՝ 
նախարարի պարտականությունները կատարող     

 



 

 

8/20/2019

X
ՎԱՐԴԱՆ ՄԵԼԻՔՅԱՆ

Signed by: MELIKYAN VARDAN 1901820505

 Վ.Մելիքյան   
                                                                                              
ՋԹ բաժին 
Ն.Կաչյանց 
011-818-541 
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