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 Ինչ է հավասարաչափ հասանելիությունը  

 ՄԱԿ-ի ԵՏՀ <<Ջուր և առողջություն>>  արձանագրության 

հիմնական նպատակներից մեկը յուրաքանչյուրի համար 

անվտանգ խմելու ջրի մատակարարման  և ջրահեռացման 

ապահովումն է` առանցքային ուշադրություն հատկացնելով 

հասարակության բոլոր անդամների (աղքատ, խոցելի և 

սոցիալապես մեկուսացված)  համար այդ ծառայությունների 

հավասարաչափ հասանելիությանը:  



ՀՀ-ում հավասարաչափ հասանելիության 
օրենսդրական պահանջը  

 

 
 հասարակական շահ – ջրային  հարաբերություններում 

այնպիսի գործողություն, որի հիմնական նպատակն է 
օգտակար լինել հասարակությանը 
 

 
 հասարակայնության ծանուցում – առաջարկվող 

գործունեության ազդեցության վերաբերյալ շահագրգիռ 
կողմերի տեղեկացում, որը տպագրվում է առնվազն 1000 
տպաքանակ ունեցող տպագիր միջոցներում:  

 



ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄԸ 

 Հայաստանի Հանրապետությունում ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման ծառայություններ են մատուցում  5 

մասնագիտացված ընկերություններ. 

     <<Երևան ջուր>>, <<Հայջրմուղկոյուղի>>, <<Շիրակ-

ջրմուղկոյուղի>>, <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>>  և <<Նոր Ակունք>> 

ՓԲԸ-ներ: 

 



 
   Օրական ջրամատակարարման տևողությունը. 
 
 <<Երևան ջուր>> ՓԲԸ-  23 ժամ 

 
 <<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-  17.8 ժամ,  

 
 <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ – 20.85 ժամ, 

 
  <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ -  20.18 ժամ  

 
  <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ –  23.54 ժամ 

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄԸ 



ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄԸ 

 Ջրամատակարարման համակարգի կորուստները. 
 

 <<Երևան ջուր>> ՓԲԸ-  75.5% 
 

 <<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ -  75.5%  
 

 <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ– 78.3%  
 

 <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-   69.2% 
 

  <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ – 54.1% 

 



ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄԸ 

 Շուրջ 570 գյուղական համայնքներ, որոնք չեն 

սպասարկվում մասնագիտական ընկերությունների 

կողմից: Սպասարկման պարտականությունները 

կատարում են տեղական ինքնակառավարման 

մարմինները: 

 

 



ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄԸ 

 Ներկա դրությամբ գործում են 5 մաքրման կայաններ` 

Մարտունի, Վարդենիս, Գավառ, Ջերմուկ և Դիլիջան 

քաղաքներում, որտեղ կատարվում են միայն մեխանիկական 

մաքրում:  

 

 Սկսվել են Երևանի <<Աէրացիա>> մաքրման կայանի 

վերակառուցման աշխատանքները:  

 

 

 

 



ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ 
ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման հավասարաչափ 

հասանելիության ապահովման գործընթացը թույլ կտա 

գնահատել առկա իրավիճակը, վեր հանել խնդիրները, 

բացահայտել շահագրգիռ կողմերը` կապեր ստեղծել նրանց 

մեջ, ինչպես նաև ուսումնասիրել այլ երկրների փորձը, 

համադրել` հետագա քայլեր մշակելու և իրականացնելու 

համար:  

 



 
 

  ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 
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