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PARTICIPATORY
UTILIZATION AND RESOURCE
EFFICIENCY OF WATER
(PURE WATER) PROJECT

#purewaterararat

1 Ի՞նչ օրենսդրٳթյամբ են կարգավորվٳմ ոռոգման ջրի
մատակարարման հետ կապված հարաբերٳթյٳնները ՀՀ-ٳմ:
Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ ոռոգման ջրի հետ կապված հարաբերٳթյٳնները կարգավորվٳմ են «ՀՀ ջրային օրենսգրքով», «Ջրօգտագործողների ընկերٳթյٳնների և ջրօգտագործողների ընկերٳթյٳնների ﬕٳթյٳնների մասին» ՀՀ օրենքով և այլ իրավական ակտերով։

2 Ո՞րքան է կազմٳմ ոռոգման ջրի սակագինը։
ՀՀ օրենսդրٳթյամբ սահմանված կարգով ջրօգտագործողից գանձվող ոռոգման ջրի
1 մ³ սակագինը ՀՀ-ٳմ կազմٳմ է 11 դրամ, անկախ ինքնարժեքից։

3
ՀՀ օրենսդրٳթյամբ սահմանված կարգով յٳրաքանչյٳր ջրօգտագործող պարտավոր է մատակարարված ոռոգման ջրի դիմաց վճարٳﬓերը կատարել ﬕայն բանկային կամ փոստային վճարٳﬓերի ծառայٳթյան ﬕջոցով։

4. Ե՞րբ է ջրօգտագործողը պարտավոր վճարել մատակարարված
ոռոգման ջրի դիմաց։
«Ջրօգտագործողների ընկերٳթյٳնների և ջրօգտագործողների ընկերٳթյٳնների
ﬕٳթյٳնների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի «բ» կետի համաձայն ﬕ շարք այլ
պարտավորٳթյٳնների թվٳմ, ջրօգտագործողը պարտավոր է
Ÿ

յٳրաքանչյٳր ամսվա ընթացքٳմ մատակարարված ոռոգման ջրի դիմաց վճարٳմը կատարել ﬕնչև այդ ամսվան հաջորդող ամսվա 15-ը։

5
Ջրօգտագործողն իրավٳնք ٳնի
Ÿ

օրենքով և պայմանագրով սահմանված դեպքերٳմ և կարգով ստանալٳ
ոռոգման ջٳր,

Ÿ

օրենքով սահմանված կարգով հիﬓադրել ٳջրօգտագործողների ընկերٳթյٳն,անդամակցել ٳստեղծված Ընկերٳթյանը,

Ÿ

ծանոթանալ ٳընկերٳթյան կանոնադրٳթյանը, ներքին կանոնակարգերին, վեճեր լٳծող հանձնաժողովի կանոնակարգին,վերստٳգող հանձնաժողովի լիազորٳթյٳններին և գործٳնեٳթյան կանոնակարգին, մասնակցել ٳընկերٳթյան վեճեր լٳծող հանձնաժողովի նիստերին։

Ÿ

ջրաչափական դիտակետերٳմ ստٳգիչ չափٳﬓերի անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ մասնակցել ٳայդ չափմանը,

Ÿ

սահմանված կարգով ջրամատակարարից պահանջել ٳչտրված ջٳրը լրացնել
հաջորդ 3 օրերի ընթացքٳմ,

Ÿ

պահանջել ջրաչափٳթյٳն իր հողակտորի գլխամասٳմ՝ ջրաչափական սարքավորٳﬓերի ﬕջոցով, որի մասին անհրաժեշտ է ջրٳﬕց առնվազն 2 օր առաջ
գրավոր դիﬔլ ընկերٳթյանը,

Ÿ

ՀՀ օրենսդրٳթյամբ սահմանված կարգով պահանջել ընկերٳթյան կողﬕց ոչ բնականոն ջրամատակարարման հետևանքով պատճառված ﬖասի փոխհատٳցٳմ։

6. Կարո՞ ղ է ջրօգտագործողը հայտ ներկայացնել նախատեսվածից
ավելի ջٳր ստանալ ٳհամար։
ՀՀ օրենսդրٳթյան համաձայն՝ նախատեսվածից ավելի ջٳր մատակարարել ٳհամար ջրօգտագործողի (բաժանորդի) ներկայացրած հայտը կարող է բավարարվել
ﬕայն ջրամատակարարի հնարավորٳթյٳնների սահմաններٳմ, ինչի մասին ներկայացված հայտի բավարարման կամ ﬔրժման մասին ջրօգտագործողը տեղեկացվٳմ է՝ հայտը ջրամատակարարից ստանալٳց հետո ﬔկ օրվա ընթացքٳմ։

7
օգտագործٳմ։
Ոռոգման ջրի մատակարարման և օգտագործման կանոնները հաստատել ٳոռոգման ջրի մատակարարման կանոնների օրինակելի ձևը սահմանել ٳմասին ՀՀ
կառավարٳթյան որոշման համաձայն ոռոգման ջրի ապօրինի մատակարարٳմ և
օգտագործٳմ է համարվٳմ՝
Ÿ

մատակարարٳմը առանց պայմանագրի,

Ÿ

մատակարարٳմը և օգտագործٳմը առանց չափիչ-հաշվառող սարքի կամ ջրաչափական այլ ﬔթոդների կիրառման տեխնիկական պայմանների խախտٳﬓերով (եթե պայմանագրով այլ պայմաններ նախատեսված չեն),

Ÿ

ինքնակամ ջրամատակարարٳմը և ջրօգտագործٳմը (առանց հայտի կամ հայտի խախտմամբ)։

8
ջրամատակարարٳմը։
Ոռոգման ջրի մատակարարման և օգտագործման կանոնները հաստատելٳ, ոռոգման ջրի մատակարարման կանոնների օրինակելի ձևը սահմանել ٳՀՀ Կառավարٳթյան որոշմամբ սահմանված կարգով ջրամատակարարին իրավٳնք է վերապահվٳմ դադարեցնել ٳջրօգտագործողի ջրամատակարարٳմը՝ սահմանված կարգով 2
օր առաջ դրա մասին նրան գրավոր նախազգٳշացնելٳց հետո, եթե նա
Ÿ

խախտել է կանոնների 17-րդ կետը (ջրօգտագործողը տվյալ ամսվա մատակարարված ջրի դիմաց վճարման ենթակա գٳմարը պարտավոր է փոխանցել ջրամատակարարի բանկային հաշվին՝ վճարման փաստաթղթերը ստացվելٳց հետո
10 բանկային օրվա ընթացքٳմ, եթե պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ) և
20-րդ կետը (ջրօգտագործողի կողﬕց չափիչ-հաշվառող սարքերի ցٳցմٳնքների
խախտման, չափիչ-հաշվառող սարքերի կապարանքները ﬖասվել ٳև այլ ﬕտٳﬓավոր խախտٳﬓերի դեպքٳմ),

Ÿ

խախտել է պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող պարտքերի մարման
ժամանակացٳյցը։

Ջրօգտագործողի ջրամատակարարٳմը կարող է չդադարեցվել նրա կողﬕց ջրամատակարարի համար ընդٳնելի վճարման երաշխիքներ ներկայացվել ٳև պատքերի
մարման նոր ժամանակացٳյց կազﬔլ ٳդեպքերٳմ։
Ջրօգտագործողի (բաժանորդի) ջրամատակարարٳմը վերականգնվٳմ է պարտքերի վճարٳմը հաստատող փաստաթٳղթը ջրամատակարարին ներկայացվելٳց հետո՝ ﬕնչև 3 օրվա ընթացքٳմ։

Եթե ջրամատակարարման սահմանափակٳմը և (կամ) դադարեցٳմը կապված է
ֆորս-մաժորային դեպքերի,ինչպես նաև ջրաղբյٳրներٳմ  ٳոռոգման համակարգերٳմ վթարների կանխման կամ դրանց վերացման անհետաձգելի տեխնիկական
ﬕջոցառٳﬓերի իրականացման հետ,ապա այն կատարվٳմ է առանց նախազգٳշացման։ Ջրամատակարարման սահմանափակٳﬓերի պատճառների մասին ջրամատակարարն անﬕջապես տեղեկացնٳմ է ջրօգտագործողին (բաժանորդին)։

9. Ի՞նչպիսի վճարներ են գանձվٳմ ջրօգտագործողների
ընկերٳթյան անդաﬓերից։
«Ջրօգտագործողների ընկերٳթյٳնների և ջրօգտագործողների ընկերٳթյٳնների
ﬕٳթյٳնների մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի համաձայն՝ Ընկերٳթյան կանոնադրٳթյամբ սահմանվٳմ են անդաﬓերից գանձվող վճարների հետևյալ տեսակները
Ÿ

մատակարարված ոռոգման ջրի վճարը,

Ÿ

ընկերٳթյան կողﬕց շահագործվող ոռոգման համակարգի շահագործման,
վերանորոգման և պահպանման ծախսերը,

Ÿ

մٳտքի վճար և անդամավճար։

Ընկերٳթյան ժողովի որոշմամբ կարող են սահմանվել Ընկերٳթյան կողﬕց
գանձվող վճարների այլ տեսակներ։ Այլ նպատակներով իրականացվող գանձٳﬓեր
կարող են նախատեսվել նաև Ընկերٳթյան կանոնադրٳթյամբ։

10 Ի՞նչպես է դադարեցվٳմ ՋՕԸ-ին անդամակցٳթյٳնը։
«Ջրօգտագործողների ընկերٳթյٳնների և ջրօգտագործողների ընկերٳթյٳնների
ﬕٳթյٳնների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի համաձայն՝
Ընկերٳթյան անդամը կարող է վարչական խորհրդի որոշմամբ հեռացվել Ընկերٳթյٳնից, եթե ﬔկ տարվա ընթացքٳմ երկ ٳև ավելի անգամ`
Ÿ

խախտել է Ընկերٳթյան կանոնադրٳթյան և (կամ) ոռոգման համակարգի
կառավարման և ջրօգտագործման ներքին կանոնների պահանջները.

Ÿ

չի կատարել մատակարարված ոռոգման ջրի վճարը պատշաճ ձևով կամ ջրի
մատակարարման պայմանագրով սահմանված ժամկետٳմ.

Ÿ

Ընկերٳթյան կողﬕց գանձվող այլ վճարները կատարելٳց հրաժարվել է կամ
ٳշացրել է դրա կատարٳմը.

Ÿ

հրաժարվել է վերականգնել Ընկերٳթյանն իր ﬔղքով հասցված ﬖասները:

Ընկերٳթյան կանոնադրٳթյամբ կարող են նախատեսվել անդամٳթյٳնից հեռացման այլ հիմքեր:

Սٳյն հանրային տեղեկատվական նյٳթը ստեղծվել է Աﬔրիկայի ժողովրդի աջակցٳթյամբ` ԱՄՆ
Միջազգային զարգացման գործակաٳթյան (ԱՄՆ ՄԶԳ) ﬕջոցով, «Ջրային ռեսٳրսների մասնակցային և
արդյٳնավետ օգտագործٳմ» ծրագրի շրջանակٳմ: Նյٳթի բովանդակٳթյٳնը ﬕﬕայն հեղինակներինն
է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարٳթյան տեսակետները:

