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Ու՞մ կողﬕց է իրականացվٳմ խﬔլ ٳջրի ջրամատակարարٳմը:
Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ խﬔլ ٳջٳրը մատակարարվٳմ է
կա՛մ համայնքապետարանների կողﬕց՝ ավագան ٳկողﬕց հաստատված
կանոններին համապատասխան, կա՛մ «Վեոլիա Ջٳր» ՓԲԸ-ի կողﬕց՝ ՀՀ
կառավարٳթյան հետ կնքած վարձակալٳթյան պայմանագրի շրջանակներٳմ՝ իր կողﬕց սպասարկվող բնակավայրերٳմ ապրող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց։

Որքա՞ն է կազմٳմ ջրամատակարարման ներկայիս սակագինը:
«Վեոլիա Ջٳր» ՓԲԸ-ի կողﬕց սպասարկող բնակավայրերٳմ բնակիչ բաժանորդների համար խﬔլ ٳջրի մատակարարման, ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) մանրածախ ծառայٳթյٳնների մատٳցման սակագինը կազմٳմ է 180 դրամ ﬔկ խորանարդ ﬔտր ջրի դիմաց (ներառյալ
ԱԱՀ-ն), որից ջրամատակարարման ծառայٳթյան գինը՝ 153 դրամ է, իսկ
ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) գինը՝ 27 դրամ։

Ու՞ր դիﬔլ «Վեոլիա Ջٳր» ՓԲԸ-ի կողﬕց մատٳցվող ծառայٳթյٳններից բողոքել ٳկամ առաջարկٳթյամբ հանդես գալ ٳհամար։
Առաջին հերթին պետք է դիﬔլ «Վեոլիա Ջٳր» ՓԲԸ 1-85 և/կամ 011-300185 հեռախոսային կենտրոն, ներկայացնել խնդիրը, հայտնել բնակարանի
հասցեն և հեռախոսի համարը։ Կարելի է նաև դիﬔլ Վեոլիա Ջٳր ՓԲԸ հաճախորդների սպասարկման գրասենյակ, առևտրային տեղամասային գրասենյակ, կամ օգտվել «Վեոլիա Ջٳր» ՓԲԸ-ի ինտերնետային էջի «Հետադարձ կապ»-ի ապահովման հնարավորٳթյٳնից (www.yerevandjur.am)։
«Վեոլիա Ջٳր» ՓԲԸ-ն պարտավոր է ընդٳնել գրավոր կամ էլեկտրոնային
եղանակով, կամ շٳրջօրյա հեռախոսակապի ﬕջոցով ներկայացված դիմٳﬓերը և բաժանորդի դիմٳﬕն պատասխանել այն եղանակով, ինչ
եղանակով ստացվել է հարցٳմը, 10 աշխատանքային օրվա ընթացքٳմ,
եթե Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքներով ավելի կարճ ժամկետ
սահմանված չէ:
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Ինչպե՞ս տեղեկանալ ջրամատակարարման ժամանակացٳյցին։
ՀՀ հանրային ծառայٳթյٳնները կարգավորող հանձնաժողովի (ՀԾԿՀ)
հաստատած կարգով ջրամատակարարման ժամանակացٳյցը տարեկան 2 անգամ հրապարակվٳմ է մամٳլٳմ, որի մասին հանրٳթյٳնը տեղեկացվٳմ է ԶԼՄ-ների ﬕջոցով: Այդ մասին կարելի է տեղեկանալ նաև
1-85 և/կամ 011-300-185 հեռախոսային կենտրոնից, hաճախորդների
սպասարկման գրասենյակներից, ինչպես նաև ընկերٳթյան կայքէջի «Հետադարձ կապ»-ի ﬕջոցով (էլ. փոստի հասցե՝ com@yerevandjur.am,
oﬃce@yerevandjur.am):
«Վեոլիա Ջٳր» ՓԲԸ-ի կողﬕց չսպասարկվող տարածքի բնակիչները/ բաժանորդները տեղեկատվٳթյٳն կարող են պահանջել և ստանալ համայնքի ղեկավարից/աշխատակազﬕց/վարչական ներկայացٳցչից՝ համայնքٳմ սահմանված ջրամատակարարման կանոններին և հանրٳթյան
ծանٳցման ընթացակարգերին համապատասխան։

Ինչպե՞ս իմանալ ջրանջատٳﬓերի մասին։
Ջրանջատٳﬓերի պատճառները տարբեր են՝ վթարներ, պլանային շինարարական և վթարականխարգելիչ աշխատանքներ։ Դրանց մասին բաժանորդները իրազեկվٳմ են ԶԼՄ-ների և ինչպես ֆիքսված հեռախոսակապի, այնպես էլ կարճ հաղորդագրٳթյٳնների (sms) ﬕջոցով։ Ջրանջատٳﬓերի մասին տեղեկٳթյٳններ կարելի է ստանալ նաև «Վեոլիա Ջٳր»
ՓԲԸ-ի 1-85 և/կամ 011-300-185 հեռախոսային կենտրոնից, կայքէջից կամ
ֆեյսբٳքյան էջից, ինչպես նաև հարցٳմ անել կայքէջի «Հետադարձ
կապ»-ի ﬕջոցով (էլ. փոստի հասցե՝ com@yerevandjur.am ,
oﬃce@yerevandjur.am):
«Վեոլիա Ջٳր» ՓԲԸ-ի կողﬕց չսպասարկվող տարածքի բնակիչները/ բաժանորդները տեղեկատվٳթյٳն կարող են պահանջել և ստանալ համայնքի ղեկավարից/աշխատակազﬕց/վարչական ներկայացٳցչից համայնքٳմ սահմանված ջրամատակարարման կանոններին և հանրٳթյան
ծանٳցման ընթացակարգերին համապատասխան։
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Ի՞նչ անել, եթե ծորակից հոսող ջրի որակը կասկածելի է։
Անﬕջապես պետք է «Վեոլիա Ջٳր» ՓԲԸ-ին տեղեկացնել այդ մասին՝
1-85 և/կամ 011-300-185 հեռախոսահամարներով, ներկայացնել խնդիրն
 ٳհայտնել բաժանորդի հասցեն և հեռախոսահամարը։ Ընկերٳթյան
կենտրոնական լաբորատորիայի աշխատակիցները այցելելով Ձեզ կվերցնեն ջրի նմٳշը և կստٳգեն դրա որակն  ٳսանիտարական նորﬔրին համապատասխանٳթյٳնը։
«Վեոլիա Ջٳր» ՓԲԸ-ի կողﬕց չսպասարկվող տարածքի բնակիչները/ բաժանորդները նման դեպքերٳմ կարող են դիﬔլ համայնքի ղեկավարին և
պահանջել ջրի որակի ստٳգٳմ։ Համայնքի ղեկավարը պարտավոր է դիﬔլ սանիտարահամաճարակային ծառայٳթյٳններ մատٳցող պետական և ոչ պետական կառٳյցներին, որոնք պարտավոր են այցելել համայնք և սահմանված կարգով կատարել նմٳշառٳմ՝ պարզել ٳջրի որակի
համապատասխանٳթյٳնը խﬔլ ٳջրի որակի ստանդարտներին և ջրամատակարարման կանոններին։

Ու՞մ դիﬔլ ջրածախսի կասկածելի ծավալների դեպքٳմ։
Պատասխան՝ Անհրաժեշտ է դիﬔլ «Վեոլիա Ջٳր» ՓԲԸ հաճախորդների
սպասարկման գրասենյակ կամ զանգահարել 1-85 և/կամ 011-300-185
հեռախոսահամարներով՝ ջրաչափի ապակնքման համար։ Այնٳհետև
ապամոնտաժելով ջրաչափը՝ այն ներկայացնել Ջրաչափերի ստٳգաչափման լաբորատորիա (Երևան, Շիրակի 94, Աէրացիա կայանի տարածքٳմ):
Այս բոլոր աշխատանքները հաճախորդն իրականացնٳմ է իր ﬕջոցներով:

Ի՞նչ անել, եթե ջրագծի վթարի կամ բնակարանի վերանորոգման
պատճառով անհրաժեշտ է ապամոնտաժել ջրաչափը։
Բնակարանի վերանորոգման դեպքٳմ անհրաժեշտ է դիﬔլ «Վեոլիա
Ջٳր» ՓԲԸ-ի հաճախորդների սպասարկման գրասենյակ։ Ջրագծերի անհետաձգելի վերանորոգման անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ անհրաժեշտ է
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զանգահարել 1-85 և/կամ 011-300-185 հեռախոսահամարներով։ Աշխատանքի ավարտից և ջրաչափի տեղադրٳﬕց հետո կրկին անհրաժեշտ է
դիﬔլ նٳյն ծառայٳթյٳններին վերահաշվարկի և ջրաչափի վերակնքման
նպատակով։

Բնակարան կամ բնակելի տٳն գնել ٳդեպքٳմ ինչպե՞ս կատարել
բաժանորդային քարտի անվանափոխٳթյٳն։
Նախ՝ ցանկալի է բնակարանը կամ բնակելի տٳնը գնելիս վաճառողից
պահանջել հստակեցնել ֆինանսական հարաբերٳթյٳնները ջրամատակարարٳմ իրականացնող ընկերٳթյան կամ համայնքի հետ՝ հետագա
բարդٳթյٳններից խٳսափել ٳհամար։ Այնٳհետև բնակարանի/բնակելի
տան սեփականատերը/համասեփականատերը կամ նրա/նրանց կողﬕց
պատշաճ լիազորված անձը «Վեոլիա Ջٳր» ՓԲԸ-ի ընկերٳթյան հաճախորդների սպասարկման կենտրոնին (համայնքի կողﬕց սպասարկման
դեպքٳմ՝ համայնքի ղեկավարին) ներկայացնի դիմٳմ անվանափոխٳթյٳն կատարել ٳվերաբերյալ՝ կցելով անձնագրի և բնակարանի/բնակելի
տան նկատմամբ սեփականٳթյան իրավٳնքի գրանցման վկայագրի
պատճենը։

Ի՞նչ անել, եթե պատրաստվٳմ եք երկար ժամանակ բացակայել բնակարանից/բնակելի տնից։
Անհրաժեշտ է դիﬔլ «Վեոլիա Ջٳր» ՓԲԸ հաճախորդների սպասարկման
գրասենյակ գրավոր ծանٳցմամբ/դիմٳմով կամ զանգահարել 1-85 և/կամ
011-300-185 հեռախոսահամարներով, որից հետո ընկերٳթյٳնը կիրականացնի ջրագծի փականի կնքٳմ և կկազﬕ այդ մասին համապատասխան ակտ, որի ﬕ օրինակը կտրվի բաժանորդին։ Համայնքի կողﬕց ջրամատակարարման դադարեցման նպատակով գրավոր դիմٳմ ներկայացվٳմ է համայնքի ղեկավարին։
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Ի՞նչ անել, երբ համաձայն չեք «Վեոլիա Ջٳր» ՓԲԸ-ի ներկայացրած
վճարման հաշիﬖերի հետ։
Սպառած ջրի դիմաց վճարման ենթակա հաշիﬖերٳմ առկա անճշտٳթյٳնների առկայٳթյան պարագայٳմ կարող եք դիﬔլ «Վեոլիա Ջٳր»
ՓԲԸ հաճախորդների սպասարկման գրասենյակ գրավոր ծանٳցմամբ/դիմٳմով կամ զանգահարել 1-85 և/կամ 011-300-185 հեռախոսահամարներով կամ ՀՀ հանրային ծառայٳթյٳնների կարգավորիչ հանձնաժողովին։ Համայնքի կողﬕց ջրամատակարարման դեպքٳմ՝ համայնքի ղեկավարին։

Ի՞նչպես է գրանցվٳմ առևտրային հաշվառքի սարքի/ջրաչափի ցٳցմٳնքը:
Առևտրային հաշվառքի սարքը բաժանորդի սեփականٳթյٳն հանդիսացող կամ այլ իրավական հիմքով տիրապետվող տարածքٳմ տեղակայված լինել ٳդեպքٳմ առևտրային հաշվառքի սարքի/ջրաչափի ցٳցմٳնքի
գրանցٳմը կատարٳմ է ջրամատակարարի ներկայացٳցիչը` ծառայողական վկայականը ներկայացնելٳց հետո բաժանորդի սեփականٳթյٳն
հանդիսացող կամ այլ իրավական հիմքով տիրապետվող տարածք մٳտք
գործել ٳեղանակով։ Առևտրային հաշվառքի սարքի/ջրաչափի ցٳցմٳնքը
հնարավոր է ճշտել հեռախոսազանգով կամ էլեկտրոնային եղանակով։
Ճշտٳմ է մատակարարը կամ ինֆորմացիան հաղորդٳմ է բաժանորդը`
հաշվարկային ամսվան հաջորդող ամսվա առաջին 5 աշխատանքային
օրվա ընթացքٳմ: Ցٳցմٳնքի գրանցٳմը տեղٳմ պետք է իրականացվի
առնվազն 6 աﬕսը 1 անգամ։

Ի՞նչպես կարելի է ﬕանալ ջրամատակարարման/ջրահեռացման
համակարգին և դառնալ բաժանորդ:
Ջրամատակարարման/ջրահեռացման համակարգին ﬕանալ ٳև բաժանորդ դառնալ ٳհամար ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը դիմٳմ է
խﬔլ ٳջٳր մատակարարող ընկերٳթյանը/համայնքին։ Նոր համակար-
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գը, դիմողանձի հայեցողٳթյամբ, կառٳցٳմ է մատակարարը կամ դիմող
անձը: Մատակարարի կողﬕց նոր համակարգը կառٳցել ٳնպատակով
կնքվٳմ է ﬕացման պայմանագիր։ Դիմող անձի կողﬕց նոր համակարգը
կառٳցվٳմ է ջրամատակարարի տրամադրած տեխնիկական պայմանների հիման վրա, դիմող անձի հաշվին։ Համակարգին ﬕանալ ٳհամար
դիմող ֆիզիկական անձը տպագիր կամ էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացվող դիմٳﬕն կից ներկայացնٳմ է ստորև ներկայացված փաստաթղթերը.
Ÿ

անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, իսկ լիազորված անձի
դեպքٳմ` անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը և լիազորագիրը,

Ÿ

տարածքի (շենքի, շինٳթյան) նկատմամբ իրավٳնքները հաստատող
փաստաթղթի պատճենը կամ համայնքի, իսկ Երևան քաղաքٳմ` նաև
վարչական շրջանի ղեկավարի կողﬕց տրված` տվյալ տարածքٳմ
(շենքٳմ, շինٳթյٳնٳմ) բնակٳթյան փաստը հավաստող փաստաթٳղթ,

Ÿ

կառٳցվող (կառٳցված) օբյեկտի տեղադիրքը ցٳյց տվող սխեմատիկ
հատակագծի կամ հաստատված գլխավոր հատակագծի պատճենը,

Ÿ

դիմٳմը քննٳթյան առնել ٳև դրան համապատասխան ընթացք տալٳ
համար 2000 դրաﬕ վճարٳմը հավաստող փաստաթղթի պատճենը.

Դիմٳմը ստանալ ٳօրվանից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքٳմ մատակարարը Դիմող անձին է ներկայացնٳմ՝
Ÿ

Տեխնիկական պայմաններ՝ դիմող անձի կողﬕց նոր համակարգի կառٳցման դեպքٳմ.

Ÿ

ﬕակողմանի կնքված ﬕացման պայմանագիր՝ մատակարարի կողﬕց
նոր համակարգի կառٳցման դեպքٳմ:

Դիմٳﬕ ﬔրժման դեպքٳմ մատակարարը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքٳմ գրավոր տեղեկացնٳմ է դիմող անձին: Դիմٳﬕ ﬔրժման դեպքٳմ դիմող անձի վճարած 2000 դրամ գٳմարը չի վերադարձվٳմ: Միացման պայմանագիրը կնքել ٳօրվանից ﬕնչև Մատակարարի կողﬕց Դիմող անձին Պայմանագիր կնքել ٳառաջարկ ներկայացնել ٳառավելա7

գٳյն ժամանակահատվածը չի կարող գերազանցել 60 աշխատանքային
օրը, բացառٳթյամբ ՀՀ հանրային ծառայٳթյٳնները կարգավորող
հանձնաժողովի թիվ 378-Ն որոշման 19.1 և 19.2 կետերով սահմանված
դեպքերի: Մատակարարը պայմանագիրը կնքել ٳօրվանից` 5, իսկ Երևան
քաղաքٳմ 2 աշխատանքային օրվա ընթացքٳմ սկսٳմ է բաժանորդի ծառայٳթյٳնների մատٳցٳմը:

Քաղաքացիները ٳ՞մ կարող են դիﬔլ խախտված իրավٳնքները
վերականգնել ٳհամար
Պատասխան՝ ՀՀ քաղաքացիները օրենքով սահմանված կարգով կարող են դիﬔլ դատարան ըստ պատասխանողի գտնվել ٳվայրի, Հայաստանի Հանրապետٳթյան «Հանրային ծառայٳթյٳնները կարգավորող
հանձնաժողով» (հասցեն՝ ք.Երևան, 0002, Կենտրոն վարչական շրջան,
Սարյան փողոց, 22 շենք, թեժ գիծ` +374-10-584529, վեբ հասցե՝
www.psrc.am) կամ այլ արտադատական կառٳյցների, այդ թվٳմ՝ մարդٳ
իրավٳնքների պաշտպանին (հասցեն՝ ք շրջան, Երևան, 0002, Կենտրոն
վարչական, Պٳշկինի փողոց 56ա շենք, հեռ ` +374-10-537651, թեժ գիծ՝
116, էլ. փոստ` ombuds@ombuds.am, վեբ հասցե՝ www.ombuds.am, աշխատանքային օրերը՝ երկٳշաբթի-ٳրբաթ), իրենց խախտված իրավٳնքները պաշտպանել ٳնպատակով։
Պաշտպանին ներկայացվող բողոքների համար պետական տٳրք չի
գանձվٳմ։
Բողոքը պետք է լինի ստորագրված՝ ներառելով բողոք ներկայացնող անձի
ազգանٳնը, անٳնը, բնակٳթյան վայրը (հասցեն) կամ իրավաբանական
անձի ազգանٳնը, անٳնը և հետադարձ կապի վերաբերյալ տվյալներ։

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:

