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Բովանդակություն 

 

Ընկերության սպասարկման տարածք 

Սպասարկվող համակարգի տեխնիկական տվյալներ 

Ջրամատակարարաման համակարգերին միացման տեխնիկական պայմանների 

տրամադրման կարգ 

Ծրագրեր 

Հիմնական խնդիրները 
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Սպասարկման տարածքը 
 

 ՀՀ 10 մարզերի 306 բնակավայրեր (ՀՀ 49 քաղաքներից 38 քաղաք և 268 գյուղեր) 

 
 Ընդհանուր բաժանորդների քանակը -278,963  

 
 Ջրահեռացման ծառայություն ստացող -167,107 

 
Սպասարկումն իրականացվում է 2 տարածքային մասնաճյուղերի միջոցով, որոնց             

կազմում կան 32 տեղամասեր 

 
 Կենտրոնական գրասենյակը- Երևան, Վարդանանց փակուղի 8ա   
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§ՀԱՅՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ¦ ö´Ը 

<Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ սպասարկման տարածք ըստ Տ/Մ-ների 



Տեխնիկական տվյալներ 
 

Ջրաղբյուրներ -141 խումբ,  ընդհանուրը ՝ 11,000 լ/վ ելքով 

Տարեկան արտադրվող ջրի ծավալը- 146 մլն․մ3 

Օրվա կարգավորման ջրամբարներ  - 301 հատ ,   223 հազ․մ3 ընդհանուր ծավալով 

Պոմպակայաններ-43 

Խորքային հորերի խումբ-22 

Ախտահանման կայաններ-67 

Կոյուղու մաքրման կայաններ-5 

Ջրի մաքրման կայաններ - 9 

Տարեկան մաքրվող կեղտաջրերի ծավալը-6․7 մլն․ մ3 

Ջրամատակարարման ցանց – 6000 կմ 

Կոյուղատարներ- 2,200 կմ 

Ջրի որակի վերհսկման լաբորատորիաներ-23, որից 4-ը կենտրոնական 
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Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերին 

միացման կարգը 
 
Կարգը սահմանվում է․ 
    ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  ÑáõÝí³ñÇ 22-ի  2004Ã.-Ç N130-Ü, 

    ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 15-Ç  2012Ã.-ի N446-Ն áñáßáõÙÝ»ñáí․ 
 
• Տեխնիկական պայմանների տրման գործընթացն անվճար է։ 
• Տեխնիկական պայմանները տրամադրվում են և՛ ֆիզիկական և՛ իրավաբանական անձանց։ 
Այդ նպատակով պետք է ընկերություն ներկայացնել հաստատված դիմումի ձևով պահանջվող տեղեկատվությունը 

(ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ó¨Á` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2012Ã. ÝáÛÙ»µ»ñÇ 15-Ç N446-Ն áñáßÙ³Ý N 5 Ñ³í»Éí³ÍÇ) 

 
• Տեխնիկական պայմանի տամադրման ժամկետները․ 
 Դրական պատասխանի դեպքում՝ մինչև 15 օր, 

 Մերժման դեպքում՝ 5 օր, նշելով մերժման պատճառները։ 
 

•  ¶áñÍáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇÝ ÙÇ³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ¹ÇÙáÕÇ  ÏáÕÙÇó` Çñ ÙÇçáóÝ»ñáí ¨ Çñ 

Ñ³ßíÇÝ:  
• Տեխնիկական պայմանները տրվում են 2 տարի ժամկետով։ 
• Տեխնիկական պայմանների համար պահանջվող դիմումն ու կից փաստաթղթերը հնարավոր է ուղարկել նաև 

էլեկտրոնային տարբերակով, մուտք գործելով www.armwater.am կայք։ 
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Ներդրումային ծրագրեր 
 

  Ընկերության միջոցներով 

 
  Պետական բյուջե 

 
  Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ 
 

•Համշխարհային Բանկ 

•Ասիական զարգացման բանկ 

•EBRD 

•KfW 

•EIB  
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Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերին 

միացման կարգը 
 

• ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá ¹ÇÙáÕÁ å»ïù ¿ ï»ÕÛ³Ï å³ÑÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ïíÛ³É 

ï³ñ³ÍùÁ ëå³ë³ñÏáÕ ï»Õ³Ù³ëÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇÝ (ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ §Ð³ïáõÏ 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñ¦ µ³ÅÝáõÙ Ýßí³Í Ñ³ëó»áí)` ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ¨ çñ³ã³÷Á 

Ï³å³ñ³ÏÝù»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  

 

• Â»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÑ³ÛïÝ³µ»ñí»Éáõ ¹»åùáõÙ Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óíáõÙ »Ý 

(ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý) 5 ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ։ 

 

• Աշխատանքներն ընդունելուց հետո, համապատասխան դիմումի հիման վրա ÏÝùíáõÙ ¿ 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ։ 

 

• Պայմանագրերը կնքվում են մեծածախ (51,49 դրամ) և մանրածախ (154,47 դրամ) սակագներով 

ջրամատակարարման համար, կոյուղու համար (25,31 դրամ) 
         (սակագները սահմանվում են Հանրային ծառայությունները կարագովորող հանձնաժողովիր կողմից)։ 
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Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերին 

միացման կարգը 
 

• Ոռոգում (ներկա դրությամբ 6 համայնքներում՝ 95 բաժանորդներ) 

Այն բնակավայրերում , որտեղ չկան մակերևութային անհրաժեշտ ջրային աղբյուրներ, բայց կան 

խմելու որակի ջրերի բավարար պաշարներ, տեխնիկական հնարավորությունների, 

ֆինանսատնտեսական նպատակահարմարության, համապատասխան ջրօգտագործման 

թույլտվության առկայության և ոռոգման համակարգերի բացակայության դեպքում խմելու ջուրը 

պայմանագրային հիմունքներով տրվում է ոռոգման նպատակով: Նշված դեպքերում տնամերձ 

հողամասերը (այգիները) և այլ հողամասեր խմելու ջրով ոռոգելու դեպքում լրացուցիչ հաշվարկվում 

է հողամասի (այգու) ոռոգման վճար` տվյալ տարածքում գործող ոռոգման ջրի սակագնով։ 

( սահմանվում  է ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  ÑáõÝí³ñÇ 22-ի  2004Ã.-Ç N130-Ü որոշման 5-րդ կետով) 
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            Տեխնիկական համակարգերի կառավարման 

կենտրոն 
 
•Կենտրոնի վայրը-Աշտարակ քաղաք, Արարատյան 70 

 

 
•Հիմնական Online տեղեկատվությունը․ 

•Ջրամբարների լցվածություն-65 խումբ 

•Պոմպակայանների պարամետրեր-26 հատ 

•Ջրի ճնշում բաշխման կետերում- 25  

•Ջրարտադրությունը հիմնական աղբյուրներում 

•Էլեկտրաէներգիայի ծախսը 

•Ջրի ախտահանման ցուցանիշները- 28 կետերում (մնացորդային քլոր, պղտորություն, PH) 

•Պոմպակայանների տարածքներ տեսահսկում-10 պ/կ 

•Ավտոմեքենաների առցանց մոնիտորինգ-240 մեքենա 

•Վթարների գրանցում և կառավարում 

•ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 1-71 
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SCADA   Համակարգ 
 

 

 
 
կ 
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Ջրի որակի մասին տվյալներ 
 

 

 
 

%8 
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Տեսահսկողություն 17 պոմպակայաններում 
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     Համակարգերի կառավարում 
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Մեքենա-մեխանիզմների մոնիտորինգ 
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Պոմպակայանի կառավարում 
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Հիմնական խնդիրները 
 

 

 
 Բազմաբնակարան շենքերի ներքին ցանցերում և նկուղներում առաջացող խնդիրներ 

 
 Ներդրում չկատարած բնակավայրերում ջրամատակարարաման համակարգերի 

անբավարար տեխնիկական  վիճակ 

 
 Նոր բաժանված հողամասերին ջրով ապահովում (սպասարկման տարածք) 
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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ  

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 
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