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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՄԱՍ 

1.1. ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ 

Կեղտաջուրը կենցաղային, գյուղատնտեսական և արդյունաբերական 
գործունեության հեղուկ վերջնարդյունքն է կամ կողմնարդյունքը: Որպես այդպիսին, 
կեղտաջրի քիմիական բաղադրությունը բնականորեն արտացոլում է դրա ծագումը: 
Այդուհանդերձ, «կեղտաջուր»  տերմինը ենթադրում է, որ այն թափոն է և պետք է հեռացվի 
բնապահպանական տեսանկյունից անվտանգ եղանակով: Միջին հաշվով, կեղտաջրերի 
արտադրության ընդհանուր նորման զգալիորեն տարբերվում է ըստ երկրների: Օրինակ` 
ԱՄՆ-ում մեկ շնչի հաշվով այն կազմում է օրական 265 լիտր, սակայն Եվրոպայում այն 
ավելի փոքր է (օրինակ՝ Հունաստանում մեկ շնչի հաշվով այն կազմում է օրական 180 
լիտր): Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է կենցաղային կեղտաջրերի բնորոշ 
բաղադրությունը: 

Կեղտաջրերի բնույթը 
հասկանալը սկզբունքային 
նշանակություն ունի 
կեղտաջրերի մաքրման 
համապատասխան կայանների 
նախագծման և  արդյունավետ 
մաքրման  տեխնոլոգիաների 
ընտրության համար։ Կեղտաջրից 
աղտոտիչների հեռացման 
համար  օգտագործվում են 
մեխանիկական, քիմիական և 
կենսաբանական մեթոդներ 
(Նկար 1)։ 

Աղտոտիչների հեռացման 
տարբեր մակարդակների 
հասնելու և ընդունելի որակի 
արտահոսք ունենալու համար, կեղտաջրի մաքրումը կարելի է բաժանել երեք կամ չորս 
փուլերի։ 

Այս փուլերը ներառում են նախնական, առաջնային, երկրորդային և երրորդային 
կամ խորը մաքրումը (Նկ. 2)։ Առաջին փուլում (նախնական) նվազեցվում են որոշ ոչ 
բարենպաստ բնութագրեր և կեղտաջրերը նախապատրաստվում են հետագա մաքրման 
համար: Նախնական մաքրման գործընթացները բաղկացած են մեխանիկական 
կառուցվածքների գործողություններից, ինչպիսիք են ճաղավանդակներով բռնման, 
մանրացման, ավազի հեռացման, ֆլոտացիայի, հոսքի կարգավորման, նստվածքի 
բեռնաթափման և հոտի կառավարման մեթոդները։ Այս մաքրման արդյունքում կեղտաջրի 
ԹԿՊ-ը նվազում է  մոտ 15 - ից 30%։ 

Նկար 1․ Կեղտաջրի մաքրման կառուցվածքների  
գործողություններ և գործընթացներ  

Մեխանիկական 
կառուցվածքների 
գործընթացներ 

-Ճաղավանդակներ 
-Մանրացում 
-Ֆլոտացիա 
-Հոսքի կարգավորում  
-Նստեցում 
-Հատիկավոր բեռնվածքով 
ֆիլտրում 

Քիմիական 
կառուցվածքների 
գործընթացներ 

Կենսաբանական 
կառուցվածքների 
գործընթացներ 

-Քիմիական նստեցում 
-Ադսորբում 
-Վարակազերծում 
-Քլորազերծում 
-Այլ քիմիական 
կիրառություններ 

- Ակտիվ տիղմի գործընթաց 
- Օդավորվող լճակ 
- Կաթիլային ֆիլտրեր 
- Պտտվող կենսառեակտորներ 
- Կայունացման լճակ 
- Անաերոբ խմորում 
- Կենսաբանական սննդային 
նյութերի հեռացում  
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Առաջնային մաքրումը հանդես է գալիս որպես երկրորդային մաքրման նախադրյալ։ 
Այն ներառում է մեխանիկական գործողություններ (ճաղավանդակներով բռնում, 
նստեցում) և նախնական օդավորում կամ քիմիական հավելումներով փաթիլավորում։ 
Առաջնային մաքրումից հետո հեղուկ արտահոսքում հաճախ առկա են մեծ քանակությամբ 
կախված օրգանական նյութեր  և  բարձր ԹԿՊ (սկզբնականի մոտ 60%-ը)։ Առաջնային 
մաքրմանը հաջորդում է երկրորդայինը, որտեղ օրգանական նյութը հեռացվում է 

կենսաբանական գործընթացների 
միջոցով՝ աերոբային կամ 
անաերոբ պայմաններում։ 
Աերոբային կենսաբանական 
կառուցվածքները բաղկացած են 
հետևյալից` 
• Ֆիլտրեր (պարբերական 

ավազի ֆիլտրեր, կաթիլային 
ֆիլտրեր), 

• Աերոտենկեր (օդավորման 
ավազաններ)՝ մշակված  
ակտիվ տիղմի տրմամբ 

• Կենսաբանական լճակներ և 
օդավորվող լճակներ։  

Անաերոբ կենսաբանական կառուցվածքները բաղկացած են՝  
• Անաերոբ լճակներից. սեպտիկ բաքերից, Իմհոֆֆի բաքերից, և այլն։  

Եզրափակիչ փուլը երրորդային մաքրումն է, որը հաջորդում  է ավանդական  
եղանակով երկրորդային մաքրման մակարդակին՝ ազոտի, ֆոսֆորի, ծանր մետաղների, 
կենսաքայքայվող նյութերի, մանրէների և վիրուսների զգալի քանակությունների 
հեռացման նպատակով։ Այս փուլում օգտագործվող այլ գործընթացներից են քիմիական 
կոագուլյացիան, փաթիլավորումը և նստեցումը, որին հետևում է ֆիլտրումը և 
ակտիվացված ածուխի մեթոդը։ Ի վերջո, որոշ ավելի քիչ օգտագործվող եղանակներից են 
իոնային փոխանակման և հակադարձ օսմոսի եղանակը՝ առանձին իոնների հեռացման 
կամ լուծված նյութերի նվազեցման համար։ 

 
Աղյուսակ  1. Կեղտաջրի մաքրման փուլերն ու գործընթացները  

Մաքրման փուլ Գործընթաց Արտանետման տարածք 

Նախնական 

Խոշոր պինդ աղտոտությունների բռնում 
ճաղավանդակով  (թուղթ, գործվածքի կտորներ, 

պլաստիկ նյութեր, և այլն)  
Ավազի (պինդ մասնիկների, ինչպիսիք են ավազը և 

խիճը) հեռացում հոսքի նվազեցման միջոցով  

Համապատասխան մաքրում, որպեսզի 
արտանետվի՝  

Քաղցրահամ ջրեր և գետաբերաններ 
<2,000բ.հ.;  

Ափամերձ ջրեր <10,000 բ.հ.  
Կիրառելի է ման ցանկացած փուլի 

համար՝ նախնական մաքրումից մինչև 
խորը մաքրում, կախված 

ջրօգտագործումից և առնչվող 
ստանդարտներից 

Նկար 2․ Կեղտաջրի մաքրման փուլերը 
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•Պաթոգենների և սննդային 
նյութերի հեռացում 
(քիմիական, ֆոտոքիմիական, 
կենսաբանական) 

 
Երրոր 

դա յին 

•Օրգանական նյութերի 
հեռացում 
(կենսաբանական)  

Երկրոր 

դային 

•Կախված 
մասնիկների 
հեռացում 
(քիմիական, 
ֆիզիկական) 

Առաջնային 

•Օրգանակ
ան նյութերի 
հեռացում 
(կենսաբան
ական)  

Նախնական 



Առաջնային 
Կախված մասնիկների նստեցում, որոշ թեթև 

օրգանական նյութերի հեռացում 

Պակաս խոցելի տարածքներ 
արտանետում՝  

Գետաբերաններ՝ 2,000-ից 10,000 բ.հ., 
Ափամերձ ջրեր՝ >10,000, բ.հ.  

Երկրորդային 

Կենսաբանական մաքրում 
(մանրէաբանական քայքայում)  

(ա) ակտիվ տիղմի գործընթաց (աէրացվող խառնվող 
հեղուկ տիղմ); 

(բ) ֆիլտրող շերտեր (կեղտաջուրը հոսում է 
մանրէներով պատված խոշորահատիկ բեռնվածքի 

վրայով) 

Սովորական տարածքներ արտանետում 
՝  

Քաղցրահամ ջրեր և գետաբերաններ՝ 
>2,000 բ.հ.,  

Ափամերձ ջրեր՝ >10,000 բ.հ.   

Երրորդային 

Գոյություն ունեն և կիրառվում են երրորդային 
մաքրման տարբեր տեսակներ, անհրաժեշտության 

դեպքում նաև համակցված, ընդունող 
ջրավազաններում ֆոսֆորի և/կամ նիտրատի 

քանակության նվազեցման նպատակով,  
ՈՒՄ կամ մեմբրանային ֆիլտրերի միջոցով 

վարակազերծում  

Խոցելի տարածքներ արտանետում՝  
 >10,000 բ.հ.   (ուղղակի կամ 

անուղղակի), նպաստելով խոցելի 
տարածքի աղտոտմանը  

  
Մաքրման տարբեր փուլերում առաջացող կեղտաջրի 

տիղմ  

Գյուղատնտեսական հողեր (52%)  
Այրում (21%) 

 Աղբավայր (17%)  
Այլ (10%) 

 
Կոյուղու տիղմը բաղկացած է չմաքրված 

կեղտաջրում առկա օրգանական և 
անօրգանական պինդ նյութերից, որոնք 
հեռացվում են առաջնային պարզարանում, և 
օրգանական պինդ նյութերից, որոնք առաջանում 
են երկրորդային մաքրման ժամանակ և 
հեռացվում են երկրորդային պարզարանում կամ 
առանձին խտացման գործընթացի միջոցով։ Այն 
ունի բարդ բաղադրություն, ունի օրգանական 
նյութերի բարձր պարունակություն և 
պարունակում է մի շարք սննդային նյութեր։ 
Տիղմի կառավարումը շատ բարդ և թանկ 
գործընթաց է։ Տիղմի մշակման համար գոյություն 
ունեն մի շարք գործընթացներ և դրանց 
համակցությունները (Նկար 3): 

Ի պատասխան մաքրման ավանդական 
համակարգերի կողմից թելադրվող 
բնապահպանական, տնտեսական և սոցիալական 
աճող սահմանափակումների` ամբողջ 
աշխարհում մշակվում են կեղտաջրերի 
կառավարման բազմաթիվ նոր տեխնոլոգիաներ և 
մեթոդներ: Նոր մոտեցումները ներառում են 
բնական գործընթացներ և նախագծվում են ի 
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նկատի ունենալով կայունությունն՝ ի տարբերություն ներկայում օգտագործվող 
էներգատար և քիմիական նյութերի վրա հիմնված համակարգերի (Աղյուսակ 2): 

Աղյուսակ 2. Քաղաքային և գյուղական կեղտաջրերի մաքրումը 

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ/ՄԵԾԱՄԱՍՇՏԱԲ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ/ՏԵՂՈՒՄ 

Արհեստական ճահճուտային համակարգ Առանձնատներ 

Մեմբրանային կենսառեակտորներ Մաքրման խորացված 
համակարգեր 

Փոքր տրամագծի հավաքման համակարգեր 
Կոմպոստացման 
զուգարաններ 

Կեղտաջրերի կիրառում հողի համար և 
ստորգետնյա ջրերի վերականգնում 

Համատեղ և խմբային 
համակարգեր 

Տիղմի և սեպտիկի նստվածքի մաքրման 
տարբերակներ  
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1.2. ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵՄ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

1.2.1 Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման դիրեկտիվ  

1991թ. մայիսի 21-ին ընդունվեց քաղաքային կեղտաջրերի վերաբերյալ 
Եվրամիության 91/271/EEC Դիրեկտիվը։ Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման դիրեկտիվը 
(լրիվ անվանումը՝ Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման վերաբերյալ Եվրոպական 
Խորհրդի 1991թ. մայիսի 21-ի Դիրեկտիվ 91/271/EEC) Եվրամիության դիրեկտիվ է, որը 
վերաբերում է  «քաղաքային կեղտաջրերի հավաքմանը, մաքրմանը և արտանետմանը և 
որոշ արդյունաբերական ոլորտներից կեղտաջրի մաքրմանն ու արտանետմանը»։ 

Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման դիրեկտիվը 
• պահանջում է բոլոր բնակավայրերից և ագլոմերացիաներից կեղտաջրերի 

հավաքում և մաքրում, բացառությամբ շատ փոքր բնակավայրերի,  
• մաքրման նպատակը, որպես կանոն, սահմանում է երկրորդային մաքրումը 

(ածխածնի կենսաբանական հեռացում), իսկ  էվտրոֆիկ կամ հնարավոր 
էվտրոֆիկ բոլոր տարածքների ջրհավաք ավազաններում՝ սննդային նյութերի 
հեռացումը, 

• սահմանում է էվտրոֆիկացիան և (պոտենցիալ) էվտրոֆիկացիայի ենթակա 
ջրերի ջրհավաք ավազանը՝ տալով տեխնիկական, ֆինանսական և քաղաքական 
որոշումներ կայացնելու հստակ ուղեցույց, և, անշուշտ, արդեն օգտագործվել և 
մեկնաբանվել է Եվրոպական դատարանի՝ ջրային ռեսուրսների 
պահպանությունը խրախուսող մի շարք վճիռներում, 

• Կախված կեղտաջրերի արտանետման չափից և ազդակիր ջրային օբյեկտի 
բնույթից. սահմանում է 1998թ., 2000թ. և 2005թ.փուլային ժամկետներ՝.  

− 10,000-ից ավելի բնակչության համարժեք (բ.հ.) ունեցող և խոցելի 
տարածքների ջրահավաք ավազաններ արտանետող մեծ ագլոմերացիաների 
համար՝  31.12.1998թ., 
− 15,000-ից ավելի բնակչության համարժեք (բ.հ.) ունեցող և սովորական 
տարածքներ արտանետող մեծ ագլոմերացիաների համար՝  31.12.2000թ., 
− 2,000-ից ավելի բնակչության համարժեք (բ.հ.) ունեցող բոլոր մնացած 
ագլոմերացիաների համար՝  31.12.2005թ.։ 

Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի նոր 10 անդամ պետությունների համար, 
որոնք միացել են Եվրամիությանը 2004թ. մայիսի 1-ին,  որպես անդամակցության 
պայմանագրերի մի մաս բանակցություններ են տարվել փուլային անցումային 
ժամկետների վերաբերյալ, պարտավորեցնելով նոր անդամ պետություններին 
իրականացնել Դիրեկտիվի պահանջները մինչև 2010-2015 թթ., միևնույն ժամանակ 
Եվրամիության կողմից զգալի ֆինանսական աջակցություն տրամադրելով նրանց՝ 
կեղտաջրերի մաքրման համակարգերի պլանավորման, նախագծման և շինարարության 
համար։ 
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Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման դիրեկտիվի միջոցով Եվրամիությունն առաջին 
անգամ ջրային ռեսուրսների պահպանության ոլորտում համապարփակ ձևով 
անդրադարձել է սննդային նյութերին։ Հաշվի առնելով, որ Եվրոպայում 
տարածաշրջանային ծովերի մեծ մասը (Բալթիկ ծով, Հյուսիսային ծովի մասեր, Սև ծով, 
Հյուսիսային Ադրիատիկ), ինչպես նաև մի շարք գետաբերաններ և լճեր ենթարկվում են 
էվտրոֆիկացիայի, դեռևս  1991թ. սահմանված նպատակը մնում է բնապահպանական 
տեսանկյունից հիմնավորված, իսկ դրա իրականացումն՝ անհրաժեշտ։ 

Խոցելի տարածքներ (այսինքն՝ ջրհավաք ավազաններ, որտեղ 10,000 բ.հ.-ից ավելի 
հզորությամբ կայանների կեղտաջրերից պետք է հեռացվեն սննդային նյութերը)՝ 

• բնական քաղցրահամ լճեր, այլ քաղցրահամ  ջրային մարմիններ, 
գետաբերաններ և ափամերձ ջրեր, որոնք ենթարկվել են կամ մոտ ապագայում 
կարող են ենթարկվել էվտրոֆիկացիայի, եթե  պահպանական միջոցառումներ 
չձեռնարկվեն, 

• 50մգ/լ կոնցենտրացիան գերազանցող նիտրատների պարունակությամբ 
մակերևութային ջրեր, որոնք օգտագործվում են խմելու համար ջրառի 
նպատակով,  

• տարածքներ, որտեղ ԵՄ Դիրեկտիվների պահանջները կատարելու համար 
անհրաժեշտ է իրականացնել խորը մաքրում։  

Անդամ պետությունները այս դրույթների կիրառության (սահմանափակ) 
ճկունություն ունեն: Նրանք կարող են սահմանել և անընդհատ վերահսկել առանձին 
խոցելի տարածքները, համաձայն վերը նշված չափանիշների, կամ կիրառել Դիրեկտիվի 
ավելի խիստ դրույթները՝ իրենց ողջ տարածքում կիրառելով սննդային նյութերի 
հեռացումը։ 

Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման Դիրեկտիվի ներքո մաքրման նպատակները.  
ա) ստանդարտ դրույթներ 
Պարամետր Արժեք (կոնցենտրացիա) Արժեք (նվազեցման %) 

Թթվածնի կենսաբանական 
պահանջարկ, ԹԿՊ5 

25 մգ/լ 70 - 90 % 

Թթվածնի քիմիական 
պահանջարկ, ԹՔՊ 

125 մգ/լ 75 % 

(Շուրջօրյա միջին. պետք է կիրառվի կա՛մ կոնցենտրացիան, կա՛մ նվազեցման 
տոկոսը) 

Դիրեկտիվը պարտադիր նվազագույն նախագծային կանոններ է նախատեսում 
կոյուղու համակարգերի, ինչպես նաև մաքրման կայանների համար (նվազագույն 
նախագծային պահանջ = ամբողջ տարվա ընթացքում առավելագույն շաբաթական միջին 
բեռնվածք)։ 
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բ) լրացուցիչ դրույթներ խոցելի տարածքների համար 

Պարամետր Արժեք 
(կոնցենտրացիա) 

Արժեք 
(նվազեցման %) 

Գումարային ազոտ   

10,000 – 100,000 բ.հ. կայաններ 15 մգ/լ 
70 - 80 % 

>100,000 բ.հ. կայաններ 10 մգ/լ 

Գումարային ֆոսֆոր   

10,000 – 100,000 բ.հ. կայաններ 2 մգ/լ 
80% 

>100,000 բ.հ. կայաններ 1 մգ/լ 

(Տարեկան միջին. պետք է կիրառվի կա՛մ կոնցենտրացիան, կա՛մ նվազեցման 
տոկոսը) 

Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման Դիրեկտիվն արդեն իսկ նպաստել է 
եվրոպական խոշոր գետերի որակի բարելավմանը։ Սակայն, դեռևս կան ձգձգումներ, որոշ 
դեպքերում, նույնիսկ չափազանց մեծ ձգձգումներ՝ չմաքրված կամ անբավարար մաքրված 
կեղտաջրերի գերակշռող արտանետումներով։ Արդյունքում, հարկ է եղել կիրառել 
իրավական կիրարկման միջոցներ, այդ թվում՝ Եվրոպական դատարան դիմումներ։  

 

1.2.2 Դիրեկտիվին համապատասխանության խթանման «նոր մոտեցումը»  
Չնայած առաջընթացի հուսադրող նշաններին, իրականացման մեջ դեռևս առկա է 

զգալի բացթողում, մասնավորապես, այն անդամ պետությունների մետ, որոնք միացել են 
ԵՄ-ին 2004թ. և դրանից հետո։  

Այս «նոր մոտեցումն» առաջ է քաշվել առաջարկվող 7-րդ բնապահպանական 
գործողությունների ծրագրում (ԲԳԾ) և «Եվրոպայի ջրային ռեսուրսների պահպանման 
նախագիծ» փաստաթղթում։ 7-րդ ԲԳԾ 4-րդ գերակայական նպատակը՝ «Առավելագույնի 
հասցնել ԵՄ բնապահպանական օրենսդրության օգուտները», առաջարկում է 
իրականացնել կոնկրետ գործողություններ, մասնավորապես. 

• Ստեղծել ազգային մակարդակով համակարգեր, որոնք ակտիվորեն 
տեղեկություններ կտարածեն ԵՄ բնապահպանական օրենսդրության 
իրականացման եղանակների մասին, զուգորդված ԵՄ-մակարդակով առանձին 
անդամ պետությունների կողմից օրենսդրության իրականացման  հսկողության 
հետ (այսպես կոչված, «Համակարգված իրականացման և տեղեկատվության 
շրջանակ» (ՀԻՏՇ)).  

• Կազմել գործընկերության իրականացման պայմանագրեր անդամ պետությունների 
և Հանձնաժողովի միջև։ 
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1.2.3 Եզրակացություններ և կանխատեսումներ 
Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման Դիրեկտիվի ընդունումից մոտ 20 տարի անց, 

լիարժեք իրականացման զգալի առաջընթաց է գրացվել մինչև 2010թ.։ ԵՄ անդամ 15 
երկրների համար, միջին համապատասխանության ցուցանիշներն են՝ 88% երկրորդային 
մաքրման և ավելի բարձր՝ հավաքման համակարգերի և ավելի խորը մաքրման համար 
(համապատասխանաբար 97 և 90%): Առաջատարներն են Ավստրիան, Գերմանիան և 
Նիդեռլանդները, որոնք հիմնականում իրականացրել են Դիրեկտիվը։ Մի քանի այլ անդամ 
երկրներ բավական մոտ են նրանց։ Բոլոր երկրների համար գերակայություն պետք է լինի 
առկա ենթակառուցվածքի պահպանումն ու նորացումը։ 

Պատկերն այլ է մյուս անդամ երկրների համար, որոնք ԵՄ-ին միացել են 2004 թ. և 
ավելի ուշ: Նրանք դեռևս բավական հեռու են թիրախային նպատակից։ Նրանց միջին 
համապատասխանությունը Դիրեկտիվին հավաքման համակարգերի համար կազմում է  
72%, իսկ երկրորդային և խորը մաքրման համար՝ համապատասխանաբար 39% և 14%։ 

Մտահոգության համար մեկ այլ թեմա է զգալի թվով «մեծ քաղաքներում» 
համապատասխանության բացակայությունը։  Օրինակ՝ ԵՄ 27 մայրաքաղաքներից միայն 
տասնմեկն ունեն հավաքման համակարգ և մաքրում, որոնք համապատասխանում են 
ավելի քան 20 տարի առաջվա տեխնիկական չափանիշներին: Հաշվի առնելով այս մեծ 
արտանետումներից աղտոտվածության բարձր բեռնվածքը, սա դեռևս առաջացնում է 
շրջակա միջավայրի զգալի աղտոտում:  

Հանձնաժողովն այս վերջին քաղաքական նախաձեռնություններում հայտարարել է, 
որ հետագայում մեծացնելու է իր աջակցությունն անդամ երկրների կողմից Դիրեկտիվի 
իրականացման ջանքերին,  խթանելով համապատասխանության հասնելու «նոր 
մոտեցումը»։  2012թ. դեկտեմբերին Հանձնաժողովի ծառայությունները սկսեցին այս «նոր 
մոտեցման» գործունեությունը, որի նպատակն է խրախուսել անդամ պետություններին՝ 
մշակելու կամ վերանայելու իրականացման ծրագրերը ամենաուշը մինչև 2014 թ.։  
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1.3. ԲՆԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ (ԸՆԴԱՆՈՒՐ ԱԿՆԱՐԿ) 

Իրենց առաջացրած աղտոտումից և վնասներից խուսափելու համար, տեղական 
իշխանությունները կառուցել են կեղտաջրերի մաքրման ավանդական մեծ կայաններ։ 
Սակայն, այս կառուցվածքները կարող են կիրառվել խիստ ուրբանիզացված 
տարածքներում, բայց ոչ գյուղերում և փոքր, մեկուսացված և/կամ կիսաքաղաքային 
համայնքներում: Կոյուղու մաքրման կառուցվածքների բացակայության պատճառով այս 
տարածքներում կեղտաջրերը սովորաբար հեռացվում են սեպտիկ բաքեր։ Սովորաբար 
սեպտիկ բաքերից կեղտաջուրը ապօրինի կերպով արտանետվում է հարակից գետեր կամ 
հեղեղատարներ։  Նման խնդիրները լուծելու, ինչպես նաև այս տարածքներում 
կեղտաջրերի մաքրման համար իդեալական լուծում է հանդիսանում Բնական մաքրման 
համակարգերի կառուցումը։ ԲՄՀ-երը, այդ թվում կայունացման լճակները (ԿԼ), ունեն 
ցածր գին, պահպանման ցածր պահանջներ, պարզ և հուսալի շահագործում և 
աղտոտիչների հեռացման բարձր արդյունավետություն։ Այս համակարգերն ավելի 
համապատասխան են փոքր և միջին համայնքների համար, որտեղ ավանդական 
համակարգերի համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և  շահագործման մասնագիտացված 
անձնակազմը հաճախ սահմանափակ են։ Բացի այդ, ԿԼ-երի համակարգերը կարող են 
հիանալի այլընտրանք լինել մաքրված կեղտաջրերի արտադրության համար, որոնք 
կարող են վերօգտագործվել ոռոգման համար: 

1.3.1 Ցամաքային մաքրման մեթոդներ 
Այս մեթոդները կախված են հողի 

մատրիցայի վրա և դրանում տեղի ունեցող 
ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական 
ռեակցիաներից: Նախնական մաքրումից հետո 
կեղտաջուրը լցվում է հողի վրա (բուսածածկ 
կամ առանց բուսածածկի): Տեխնոլոգիաները 
բաղկացած են դանդաղ կամ արագ ներծծման և 
մակերևութային հոսքի համակարգերից, 
ինչպես նաև այս տեսակների 
համակցություններից: Դանդաղ ներծծման (ԴՆ) 
և մակերևութային հոսքի (ՄՀ) մեթոդների 
դեպքում բուսածածկը հանդիսանում է 
մաքրման կարևոր բաղադրիչ, իսկ արագ 
ներծծման դեպքում, բուսածածկի 
անհրաժեշտություն չկա: 

 

 
 
 
 

Նկար  3: Հողի միջոցով մաքրման մեթոդներ 
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Նկար 4․ Կայունացման լճակների տեսակները 

1.3.1.1 Դանդաղ ներծծման տեխնոլոգիա 
Այս տեխնոլոգիան ներառում է կեղտաջրի մաքրումը, ջրի վերօգտագործումը, 

սննդային նյութերի օգտագործումը մշակաբույսերի համար և կեղտաջրի հեռացումը։ 
Կեղտաջրերը ընդմիջումներով հոսում են բուսածածկով՝ ցողման կամ մակերեսային 
մեթոդներով։ Հոսող կեղտաջուրն անցնում է տարբեր՝ էվապոտրանսպիրացիայի 
(գումարային գոլորշիացման), հողի կտրվածքի միջոցով ներծծման (ուղղահայաց և 
հորիզոնական), մակերևսային հոսքի և կրկնակի տրման փուլերով։ Դրանք 
դասակարգվում են ըստ երկու տեսակի. առաջին տեսակի նպատակը կեղտաջրերի 
մաքրումն է, իսկ երկրորդ տեսակի նպատակը՝ ջրի վերօգտագործումը։  

 
Մակերևութային հոսք 
Կեղտաջրերը ընդմիջումներով հոսում են բուսածածկով պատված  թեք լանջով։ 

Ներքև հոսելով՝ դրանք ենթարկվում են ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական 
մաքրման և վերջում հասնում են հոսքի հավաքման առվակին։  Կիրառությունը կարելի է 
իրականացնել բարձր ճնշման ցայտաջրմուղներով, ցածր ճնշման ջրցայտիչներով, կամ 
մակերեսային մեթոդներով։ ԴՆ և ԱՆ մեթոդների համեմատ՝ ՄՀ մեթոդը սովորաբար 
կիրառվում է անջրաթափանց գրունտների դեպքում, քանի որ մեծ թեքության պատճառով 
հողի միջով ներծծումը սահմանափակ է։  

 

1.3.1.2 Արագ ներծծում  
Սա հանդիսանում է հողով մաքրման ամենաինտենսիվ մեթոդը, որի դեպքում փոքր 

խորությամբ կամ բաշխիչ ավազաններում ընդմիջումներով կիրառվում են 
հիդրավլիկական և օրգանական մեծ բեռնվածքներ։  Մաքրումը տեղի է ունենում հողի 
մատրիցայում՝ ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական գործընթացների միոջոցով։ ԱՆ 
համակարգի կիրառման նպատակներն են՝ ստորերկրյա ջրերի, և ի վերջո գետերի 
վերականգնում, ջրի վերականգնում ջրհորերի կամ ստորգետնյա ջրանցքների միջոցով՝ 
հետագա վերօգտագործմամբ կամ արտանենտմամբ, և, ի վերջո, մաքրված ջրի 
ժամանակավոր պահեստավորում տեղական ջրապարունակ շերտում։   

1.3.2 Կեղտաջրերի կայունացման լճակներ  

Սրանք բաց լճակներ են, որոնց մաքրման 
ֆունկցիան կախված է արևի լույսից, 
մանրէաբանական կյանքից և ստորակարգ 
բույսերից և կենդանիներից: Օրգանական 
նյութերը քայքայվուն են բնական եղանակով, 
այսինքն՝ կենսաբանորեն: Մանրէների և 
ջրիմուռների միջոցով կեղտաջրերը 
կայունացվում են և դրանց պաթոգենները 
նվազում են: Արտահոսքի օրգանական 
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բաղադրիչները վերածվում են ավելի կայուն ձևերի: Լճակում կեղտաջրի պահման 
տևողությունը կազմում է 30-ից 120 օր։ Կայունացման լճակները ներառում են մի քանի 
տեսակներ, ինչպիսիք են՝ կեղտաջրերի լագունները և օքսիդացման, օքսիդացիոն-
վերականգնողական, հասունացման, ֆակուլտատիվ, անաերոբ, աերոբային և աերացման 
լճակները: Դրանք կարող են օգտագործվել եղանակային ամենատարբեր պայմաններում՝ 
առանձին, տարբեր լճակների տեսակների շարքի տեսքով (ընդունված շարքը ներառում է 
անաերոբ, ֆակուլտատիվ և հասունացման լճակները) կամ կեղտաջրերի մաքրման այլ 
համակարգերի հետ համակցված: 

 

1.3.3 Ջրային բույսերի համակարգեր 
Սրանք նման են կայունացման լճակներին, սակայն կեղտաջրերը մաքրում են նաև 

դրանցում եղած բարձրակարգ բույսերի և կենդանիների միջոցով: Նման համակարգերը 
կարող են բաժանվել լողացող բույսերով և ընկղմված բույսերով համակարգերի: Դրանց 
զարգացած արմատային համակարգերը միջավայր են ստեղծում միկրոօրգանիզմների 
աճի համար, ինչը նպաստում է աղտոտիչների հեռացմանը, դրանով իսկ ապահովելով 
լավագույն հնարավոր մաքրումը: 

 

1.3.4 Արհեստական ճահճուտային համակարգեր 
ԱՃ-ներն արհեստական մասնագիտացված համակարգեր են, որոնք նախագծված են 

այնպես, որպեսզի նմանակեն բնական ճահճուտների աղտոտիչների հեռացման 
գործառույթը: Կեղտաջրերի մաքրման համար ԱՃ-ներում տեղի են ունենում մի շարք 
ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական գործընթացներ, որոնք հիմնված են ջրի, հողի, 
մթնոլորտի (արևի և քամու) և միկրոօրգանիզմների փոխազդեցության վրա: Ճահճուտների 
բուսականությունը կենսական դեր է խաղում օրգանական նյութերի, սննդային նյութերի, 
ծանր մետաղների, տարբեր թունավոր նյութերի հեռացման և պահպանման գործում: 
Սովորական եղեգը (Phragmites australis) և կեռոնը (Typha latifolia, T. angustifolia) ճահճային 
տեսակների լավ օրինակներ են, որոնք կարող են արդյունավետորեն կլանել 
աղտոտիչները,  ուստի հաճախ են օգտագործվում ԱՃ-ներում: 

 

1.3.5 Արհետական Ճահճուտային մաքրման համակարգերի տեսակներ 
Գոյություն ունեն ԱՃ-ների երեք առավել ընդունված տեսակներ՝ ջրի մակերևութային 

հոսքով (ՋՄՀ) համակարգեր, ենթամակերևութային հորիզոնական հոսքով (ԵՀՀ) 
համակարգեր և ուղղահայաց հոսքով (ՈւՀ) համակարգեր: 
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1.3.5.1 Ջրի մակերևութային հոսքով ԱՃ-Ներ 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Սրանք բաղկացած են 
մեկ կամ մի քանի բուսածածկ 
ծանծաղ անթափանց 
ավազաններից կամ 
ջրանցքներից (40-ից 60 սմ 
խորությամբ), լցված են հողով, 
որտեղ աճում են տեղական 
բուսատեսակներ (օրինակ՝ 
կեռոնի, եղեգի տեսակներ) և  
ունեն մուտքի և ելքի 
համապատասխան 
համակարգեր: Կեղտաջրերը հոսում են 10-ից 30 սմ կամ նույնիսկ 45 սմ խորության վրա և 
ենթարկվում մթնոլորտի, քամու և արևի ուղիղ ճառագայթների ազդեցությանը: 

 Ճահճուտի հատակին գերակշռում է թթվածնից զուրկ (անօքսիկ/անաերոբ) գոտին, 
մինչդեռ աերոբային գոտին գտնվում է մակերեսի մոտ, որը հարստանում է թթվածնով 
մթնոլորտային ռեաերացիայի միջոցով, որին նպաստում է բույսերի շարժումը քամու 
ազդեցության տակ: Ճահճուտով կեղտաջրերի հոսքի ընթացքում միաժամանակ ընթացող 
ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական գործընթացները հեռացնում են 
աղտոտիչները: Չնայած ստորջրյա հողաշերտը անաերոբ է, բույսերի արմատներն իրենց 
շրջապատ են արտանետում թթվածին, ստեղծելով բարդ կենսաբանական և քիմիական 
ակտիվության միջավայր: 

 
 

1.3.1.1 Ենթամակերևութային հորիզոնական հոսքով ԱՃ-ներ 
Սրանք մանրախճով և ավազով 

լցված մեծ ջրանցքներ են, որոնցում 
աճում է ջրային բուսականություն: 
Հունի շերտն ունի 0,5-ից 1 մ 
խորություն (3-32 մմ տրամագծով 
հատիկներ) և արտահոսքը 
կանխելու նպատակով տեղադրված 
է անջրաթափանց միջադրի վրա 
(կավ կամ անջրաթափանց 
գեոմեմբրան): Կեղտաջրերը պետք է 
մնան մանր ծակոտկեն միջավայրի 
մակերեսից ցածր, հոսելով 
ծակոտիների միջով և բույսերի արմատների և կոճղարմատների շուրջ: Հունը պետք է լինի 
լայն և ծանծաղ, որպեսզի ջրի հոսքի ուղին հասցվի առավելագույնի: 

Նկար 7. Ենթամակերևութային հորիզոնական հոսքով  
ԱՃ-ի սխեմա:  

Նկար 6. Ջրի մակերևութային հոսքով ԱՃ-ի սխեմա:  
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Մուտքի լայն գոտին օգտագործվում է հոսքի հավասարաչափ բաշխման համար: 
Հատակի թեքությունը սովորաբար 1% է: Ինչ վերաբերում է ճահճուտի բուսականությանը, 
ցանկացած խորը, լայն արմատներ ունեցող բույսեր, որոնք կարող են աճել խոնավ և 
սննդային նյութերով հարուստ միջավայրում, կարող են հարմար լինել նման համակարգի 
համար: Կեղտաջրերը մաքրվում են ֆիլտրող միջավայրի և բույսերի արմատների հետ 
շփման միջոցով:  

 

1.3.1.2 Ուղղահայաց հոսքով ԱՃ-ներ 
Սրանք ֆիլտրող հուներ են, 

որոնցում աճում են ջրային 
բույսեր: Կեղտաջրերը լցվում են 
ճահճուտի մակերևույթին  
անցքավոր խողովակների ցանցի 
միջոցով, որպեսզի հոսքը 
համասեռ լինի: Ջուրը ֆիլտրերի 
մատրիցայի միջով ինքնահոս 

թափանցում է ներքև: Այնուհետև 
այն հասնում է ջրահեռացման շերտին (հատակին), որտեղ գտնվում է հավաքման և 
աերացիայի անցքավոր խողովակների ցանցը: Հունը բաղկացած է տարբեր հատիկային 
կազմ ունեցող մի քանի շերտերից: Հատակին մոտ առաջին շերտը բաղկացած է 
ջրահեռացման համար օգտագործվող մանրախճից (առնվազն 20 սմ հաստությամբ), որի 
վրա գտնվում են մանրախճի և ավազի շերտեր (մակերեսի շերտը՝ 10-30 սմ հաստությամբ): 
Վերին շերտը բուսածածկ է, և բուսականությունը հնարավորություն ունի զարգացնել 
խորը, լայն արմատներ, որոնք ներթափանցում են ֆիլտրող միջավայր: Ընդհանուր 
խորությունը 0,90-ից մինչև 1,20 մ է: Ջրահեռացման համար անհրաժեշտ է հունի 1% 
թեքություն:.  

Ուղղահայաց հոսքով ԱՃ-ները կարող են գործել ընդհատվող հոսքով, չհագեցած 
իջնող հոսքով, հագեցած բարձրացող կամ իջնող և մակընթացային հոսքով: Այս 
համակարգերն ունեն երկու փուլ՝ լցման և չորացման: Կախված կլիմայից, ընդունված 
տարբերակներն են Phragmites australis, Typha latifolia կամ Echinochloa Pyramidalis 
տեսակները: Ուղղահայաց հոսքով և հորիզոնական ենթամակերևութային հոսքով ԱՃ-
ների կարևոր տարբերությունը ոչ թե պարզապես հոսքի ուղղությունն է, այլ ավելի շուտ 
լցման և չորացման ցիկլերը և ընդլայնված աերոբային պայմանները ՈւՀ դեպքում՝ 
գործոններ, որոնք հանգեցնում են պահանջվող տարածքի կրճատմանը:  

Նկար 8. Ուղղահայաց հոսքով ԱՃ սխեմա: 
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1.4. ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԻ 
ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Ո՞րն է կեղտաջրերի մաքրման կատարյալ համակարգը: Կատարյալ տարբերակը 
պետք է արտադրի բարձրորակ արտահոսք, լինի գեղագիտորեն գրավիչ, շրջակա 
միջավայրի վրա ունենա նվազագույն ազդեցություն: Առավել համապատասխան մաքրման 
համակարգի ընտրությունը հեշտ գործ չէ, սակայն, ճիշտ ընտրելու դեպքում, ապագա 
խնդիրների և բացթողումների ռիսկը մեխանիկորեն վերանում է։ Նկ. 9-ը ցույց է տալիս այն 
կարևոր պարամետրերը, որոնք պետք է հաշվի առնել առավել համապատասխան 
համակարգն ընտրելու համար։ 

Կեղտաջրերի ավանդական մաքրման համակարգերն (ԱՄՀ) առաջարկում են 
մեխանիկական, քիմիական և կենսաբանական գործընթացների և գործողությունների 
համակցություն, որոնք տեղի են ունենում արհեստական միջավայրում, որպեսզի 
կեղտաջրերից հեռացվեն պինդ նյութերը, օրգանական նյութերը և անգամ սննդային 
նյութերը: Բնական մաքրման համակարգերը (ԲՄՀ) փորձում են նմանակել կեղտաջրերի 
քայքայման բնական գործընթացները և նպաստել աղտոտիչների հեռացմանը: Երբ 
բնական համակարգերը ներառված են բնական լանդշաֆտների կամ շինությունների 
նախագծերում, դրանք կարող են ունենալ հավելյալ օգուտներ՝ համեմատած մաքրման 
ավանդական համակարգերի հետ: 

 

 
Նկար 5. Առավել համապատասխան համակարգի ընտրության պարամետրեր 

Կեղտաջրերի մաքրման ավանդական համակարգերի համեմատ, բնական 
համակարգերը էկոլոգիապես և տնտեսապես ավելի արդյունավետ են։ Կեղտաջրերի 
մաքրման համար ԲՄՀ-երն օգտագործում են բնական գործընթացներ և վերականգնվող 
էներգիայի աղբյուրներ։  Այս համակարգերը կարող են ապահովել նաև  անուղղակի 
օգուտներ, ինչպիսիք են լանդշաֆտի գեղագիտական բարելավումը, բնական միջավայրի և 
հանգստի ու կրթական հնարավորությունների ստեղծումը։ 

Համապատասխան համակարգ 

Տնտեսապես մատչելի 

Ներդրում 

Բնակչության 
խտություն 

Տեխնոլոգիայի 
արդյունավետություն 

Շահագործում և 
պահպանում 

Տիղմի կառավարում 

Բնապահպանական 
տեսանկյունից կայուն 

Շրջակա միջավայրի 
պահպանություն 

Ռեսուրսների 
պահպանություն 

Ջրի 
վերօգտագործում 

Սննդային նյութերի 
վերամշակում 

Սոցիալապես 
ընդունելի 

Հանրային 
առողջապահություն 

Պետական 
քաղաքականություն 

և օրենսդրություն 

Բնակավայր 

Պլանավորում 
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ԲՄՀ-երի նախագծումն ու կառուցումը ԱՄՀ-ի համեմատ շատ պարզ է։ Նույն 
ծավալով կեղտաջրերի մաքրման համար ԲՄՀ-ը պահանջում է ցածր շինարարական, 
շահագործման և սպասարկման ծախսեր` համեմատած ԱՄՀ-ի հետ։ Բացի այդ, ԱՄՀ-երը 
պահանջում են հաճախակի մոնիթորինգ և մասնագիտացված անձնակազմ, մինչդեռ ԲՄՀ-
երը չունեն այս պահանջները։ Միակ սահմանափակող գործոնը մաքրման կայանների 
տեղադրման համար պահանջվող հողատարածքի առկայությունն ու ծախսերն են։  

Կեղտաջրերի մաքրման կայանների շինարարության համար օգտագործվում են 
տարբեր նյութեր, ինչպես օրինակ, բետոն, պողպատ, պոլիվինիլ քլորիդ (ՊՎՔ), պոլիէթիլեն 
(ՊԷ), գրունտի բաղադրիչներ, և այլն։ Կեղտաջրերի մաքրումը հիմնված է մի շարք 
գործընթացների վրա, որտեղ կա քիմիկատների, էլեկտրաէներգիայի, օդի 
մատակարարման, և այլնի անհրաժեշտություն։  Առաջանում են նաև մաքրման 
կողմնարդյունքներ, ինչպիսիք են կոյուղու տիղմը, մեթանը, ածխածնի երկօքսիդը և այլն։ 
Այս նյութերի օգտագործումն ու արտադրությունը շրջակա միջավայրի վրա թողնում են  
որոշակի, փոքր կամ մեծ ազդեցություն։ Բնական համակարգերն, ընդհակառակը, չեն 
պահանջում այս նյութերը կամ քիմիական նյութեր։ 

Մինչ ավանդական համակարգերն իրենց աշխատանքի համար սպառում են մեծ 
քանակությամբ էներգիա, բնական համակարգերը չեն պահանջում մեխանիկական 
սարքեր և կախված են միայն բնական գործընթացներից և վերականգնվող էներգիայի 
աղբյուրներից։ Երբ ԱՄՀ-ում տեղի է ունենում որևէ գործընթացի խաթարում (անսպասելի 
բարձր բեռնվածքներ), դա հանգեցնում է արտահոսքի ավելի վատ արժեքների, և 
այդպիսով՝ ավելի ցածր արդյունավետության։ Հարկ է նշել այն փաստը, որ ԱՄՀ-երը  
ստեղծում են տիղմի հեռացման երկրորդային խնդիրներ։ Այս խնդիրը ոչ միայն չի 
հայտնվում ԲՄՀ-երի դեպքում, այլև վերջիններս շատ հուսալի են նույնիսկ ծայրահեղ 
աշխատանքային պայմաններում: Դրանք կարող են կլանել տարբեր հիդրավլիկ և 
օրգանական բեռնվածքներ։ Բացի այդ, ԲՄՀ-երի բույսերը կարող են նույն 
արդյունավետությամբ, ինչ ԱՄՀ-երը՝  հեռացնել  աղտոտիչների մեծ մասը։  

ԲՄՀ-երի թերությունն այն է, որ դրանք զգայուն և ընկալունակ են կլիմայի 
նկատմամբ, մինչ ԱՄՀ-երը լավ պաշտպանված են այդ առումով։ Կլիմայական 
փոփոխություները կարող են բացասաբար ազդել ԲՄՀ-երի աշխատանքի 
արդյունավետության վրա։  
Կեղտաջրերի մաքրման բնական և ավանդական համակարգերի համեմատության 
հիմնական պարամետրերը ներկայացված են Աղյուսակ 3-ում: 

 
Աղյուսակ 3. Կեղտաջրերի մաքրման բնական և ավանդական համակարգերի համեմատություն  

Կեղտաջրերի մաքրում 

 
Ավանդական Բնական 

Նպատակներ Միակ Բազմաթիվ 

Օգուտները շրջական  
միջավայրի համար 

Ցածր առաջնահերթություն Բարձր առաջնահերթություն 
(բնական միջավայրի 
ստեղծում, էսթետիկական 
գրավչություն, կրթություն և 
այլն) 
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Կառուցում Պահանջվում են մեխանիկական 
սարքեր, արհեստական նյութեր 

Մեխանիկական սարքեր չեն 
պահանջվում, բնական 
նյութերի օգտագործում 
 

Էներգիայի պահանջներ Էներգիայի ավանդական 
աղբյուրների մեծ ծավալներ՝ 
էլեկտրականություն և այլն 

Էներգիայի վերականգնվող 
աղբյուրներ, բույսերի 
օգտագործում և այլն 

Զանգվածի տեղափոխման  
մեխանիզմներ 

Պոմպեր, օդամղիչներ Ինքնահոս, բնական 
մանրէաբանական 
գործընթացներ 

Գործընթացներ Մարդու կողմից վերահսկվող Բնական 

Կառուցվածքի տեղակայումը  Նշանակություն չունի, կարևոր չէ Առանցքային, կախված է 
չափից և երկրից 

Կյանքի տևողություն Համեմատաբար կարճ Երկար 

Արդյունավետություն Վերահսկվում է, սակայն 
բավարար չէ, երբ ենթարկվում է 
գործընթացի պատահական 
խափանման (չնախատեսված 
բարձր բեռնվածություն) 

Զգայուն է կլիմայի նկատմամբ, 
հարմարվողականություն-
ճկունություն և կայունություն 
հոսքի և աղտոտիչների 
խտության տատանումների 
նկատմամբ 

Շահագործման և սպասարկման 
 ծախսեր 

Բարձր, հաճախակի 
մշտադիտարկումներ և 
մասնագիտացված 
աշխատակիցներ 

Ցածր 

Պահաջվող տարածք Փոքր Մեծ (մաքրման կայանների 
տեղակայման համար 
տարածքների 
հասանելիությունը և արժեքը 
սահմանափակող գործոններ 
են) 

Ընդհանուր ծախսեր Մեծ ընդհանուր ծախսեր և 
հաճախ՝ կապիտալ ծախսեր 

Փոքր ընդհանուր ծախսեր և 
հաճախ ավելի փոքր 
կապիտալ ծախսեր 
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1.5. ԱՃ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ 

ԱՃ-ների զարգացման վաղ փուլում դրանք հիմնականում օգտագործվում էին 
կենցաղային/քաղաքային կեղտաջրերի ավանդական խորը և երկրորդային մաքրման 
համար (Կիվաիսի, 2001թ.)։ Հյուսիսային Ամերիկայում գերակշռում էր ջրի մակերևութային 
հոսքով համակարգերի կիրառությունը, իսկ Եվրոպայում և Ավստրալիայում՝ 
հորիզոնական ենթամակերևութային հոսքով համակարգերը (Բրիքս,  1994թ., Վայմազալ, 
2011թ.):  

Վերջին երեք տասնամյակների ընթացքում այս համակարգերն արագորեն զարգացել 
են, և ԱՃ-ներ են ստեղծվել աշխարհով մեկ,  որպես փոքր համայնքներում կեղտաջրերի 
մաքրման համար տեխնիկապես ավելի հագեցած ավանդական մաքրման համակարգերի 
այլընտրանք (Գարսիա և այլոք, 2010թ.): Վերջերս, շնորհիվ կեղտաջրերի էժան և 
արդյունավետ բնական  մաքրման, ԱՃ-ների կիրառումը զգալիորեն ընդլայնվել է։ Դրանք 
օգտագործվում են հանքերի, կաշվի մշակման գործարանների, գինու գործարանների, 
կաթնամթերքի արտադրության, տարբեր քիմիական արտադրությունների և այլ 
կեղտաջրերի մաքրման համար (Աղյուսակ 4): 

 
Աղյուսակ  2. Տարբեր տեսակի կեղտաջրերի համար  արհեստական ճահճուտների օգտագործման օրինակներ 
(Վայմազալ, 2011թ.) 

Կեղտաջրի տեսակը ԱՃ տեսակը Վայրը Կեղտաջրի տեսակը ԱՃ տեսակը Վայրը 

Յուղի գործարան 
ՀՀ 

Հարավային 
Աֆրիկա 

Կաթի գործարան 

ՈՒՀ Նիդեռլանդներ 

ՋՄՀ Չինաստան ՈՒՀ - ՀՀ Ֆրանսիա 

Ցելյուլոզ և թուղթ 
ՋՄՀ ԱՄՆ ՀՀ Նոր Զելանդիա 

ՀՀ ԱՄՆ Պանրի գործարան ՈՒՀ Գերմաինա 

Թունաքիմիկատ / 
հերբիցիդ 

ՋՄՀ ԱՄՆ 
Քիմիական 
արտադրություն 

ՀՀ 
ՄԲ 

ՈՒՀ ՄԲ 
Տեքստիլ 
արտադրություն 

ՀՀ 
Ավստրալիա 

Ձկնաբուծարանի 
արտահոսք 

ՋՄՀ ԱՄՆ  
Սննդի վերամշակում 

ՀՀ Սլովենիա 

ՀՀ ԱՄՆ ՀՀ Իտալիա 

Սպանդանոց ՀՀ Էկվադոր Խոզաբուծարաններ ՀՀ Չինաստան 

Աղբավայրի կեղտաջուր 

ՋՄՀ, ՀՀ Նորվեգիա 
Ավտոմայրուղիներից 
արտահոսք 

ՀՀ 
ՄԲ 

ՀՀ ԱՄՆ 
Օդանավակայանից 
արտահոսք 

ՀՀ 
Շվեյցարիա 

ՀՀ Սլովենիա 
Ջերմոցներից 
արտահոսք 

ՀՀ 
Կանադա 

Պայթուցիկներ 
ՋՄՀ ԱՄՆ 

Քաղաքային 
արտահոսք 

ՋՄՀ Ավստրալիա 

ՀՀ ԱՄՆ Ածխաջրածիններ ՀՀ ԱՄՆ 

Հանքարդյունաբերության 
ջրեր 

ՋՄՀ Կանադա 
   

ՀՀ ԱՄՆ 
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2. ԱԶԳԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑ - ՀԱՅԱՍՏԱՆ  

2.1 ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  

2.1.1 Նախաբան 
Սույն վերլուծության հիմնական առարկան են կազմում Հայաստանում կեղտաջրերի 

հեռացման համակարգի իրավական կարգավորումները և վարչարարական հարցերը, այդ 
թվում մակերևութային ջրահոսքերի աղտոտման գնահատման ստանդարտների 
համապատասխանությունը Եվրոպական Միության նորմատիվային չափորոշիչներին: 
Սույն վերլուծությունը բաղկացած է երեք թեմատիկ հատվածներից. 

1. Ազգային օրենսդրության ուսումնասիրության վերլուծությունը՝ 
կենտրոնանալով սանիտարա-համաճարակային չափանիշների առկայության և դրանց 
պատշաճ պահպանման վրա, ինչպես նաև ջրահեռացման համակարգերի և կեղտաջրերի 
մաքրման կայանների (այսուհետ՝ ԿՄԿ) նորմատիվային կարգավորման ու կառավարման 
շրջանակը. վեր են հանվելու և ուսումնասիրվելու առկա խնդիրներն ու օրենսդրական 
բացերը: 

2. Նշված համակարգերի կայուն գործառնության, իրավական կարգավորման 
և կառավարման համար պատասխանատու սուբյեկտների շրջանակը (պետական, 
համայնքային և մասնավոր), ինչպես նաև մոնիթորինգը ենթակառուցվածքի բնականոն և 
օրինական գործունեության համար (ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման 
ենթակառուցվածքներ): 

3. Ջրի որակի ստանդարտների համարժեքությունը ԵՄ Ջրի Շրջանակային 
Դիրեկտիվին1: 

Կեղտաջրերի հեռացման և մաքրման կայանների, ինչպես նաև մակերեսային ջրերի 
որակի չափանիշներին առնչվող նորմատիվ կարգավորումները հիմնականում բավարար 
չափով հիմնավորված են: Թե՛ ոլորտին առնչվող օրենքներով, և թե՛ ենթաօրենսդրական 
(այլ իրավական) ակտերով ջրամատակարարման և ջրահեռացման ամբողջ համակարգը, 
և մասնավորապես սանիտարական նորմերի և ջրի որակի հարցերը համարժեք 
իրավակարգավորման են ենթարկվել: Ավելին, Սևանա լճի վրա ազդեցության հարցերը 
կարգավորված են առանձին նորմերով՝ հաշվի առնելով լճի յուրահատուկ էկոհամակարգը 
և ռազմավարական կարևորությունը: 

Ի տարբերություն իրավակարգավորման դաշտի, նշված նորմերի պահպանման 
վերահսկողությունը ինստիտուցիոնալ կարողությունները էականորեն ձախողված են: 
Նշված հարցերով զբաղվող մարմինների քանակը գերհագեցված է, որոնք հաճախ կրկնում 
են միմյանց լիազորությունները, ինչն ըստ էության հանգեցնում է ոլորտի արդյունավետ 

1 Եվրոպական Պառլամենտի և Խորհրդի 2000թ. հոկտեմբերի 23-ի 2000/60/EC Դիրեկտիվ, որը սահմանում է 
ջրային քաղաքականությունների ոլորտում Համայնքի գործողությունների շրջանակը   http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060  
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կառավարման ձախողմանը: Արդյունքում, պետական և համայնքային մարմինների միջև 
լիազորությունների ոչ հստակ բաշխումը հանգեցնում է գերատեսչական խառնաշփոթի և 
սահմանված պարտականությունների չկատարման: Այսպիսով, կոյուղաջրերի հեռացման 
ենթակառուցվածքի իրավական լավ կարգավորումը չի կարող նույնպիսի լավ 
կառավարում և վերահսկողություն ունենալ, քանի որ կեղտաջրերի մաքրման կայանների 
ֆիզիկական բացակայությունն անհնարին է դարձնում ջրի որակի սանիտարական 
նորմերի պահպանումը: Հետևապես, այդ նորմերի պահպանման նկատմամբ 
վերահսկողությունը նույնպես անիմաստ է դառնում: 

Ոլորտին առնչվող հարաբերականորեն վերջին զարգացումները՝ օրենսդրական 
փոփոխությունները և պրակտիկ գործընթացները, միտված են իրավիճակն ինչ-որ կերպ 
բարելավելուն: Պետությունը փորձում է միջոցներ ձեռնարկել մասնավոր հատվածին 
ստիպելու, որ վերջինս «իր հետևից մաքրի», երբ վերջինս կառուցում է բազմաֆունկցիոնալ 
օբյեկտներ կենտրոնացված ջրահեռացման համակարգ չունեցող համայնքներում: 
Ներկայումս կեղտաջրերի մաքրման կայաններ են կառուցվում նաև Սևանա լիճ մտնող 
որոշ ջրահոսքերի վրա: 

Սույն վերլուծության մեջ ներկայացվելու են սանիտարական նորմերի և 
կեղտաջրերի կառավարման համակարգի հետևյալ իրավակարգավորող և 
ինստիտուցիոնալ հարցերը՝ 
 սանիտարա-համաճարակային ստանդարտների և ջրի որակի վերաբերյալ 

ընդհանուր իրավակարգավորումները; 
 Սևանա լճի էկոհամակարգի պաշտպանությանն առնչվող հարցերով լրացուցիչ 

սահմանփակումները; 
 կեղտաջրերի հեռացման և մաքրման կայանների ենթակառուցվածքի 

գործարկմանն առնչվող հարցերը, ներառյալ ենթակառուցվածքի շահագործման և 
սեփականության իրավունքի հարցերը; 

 ոլորտի կառավարումը և նորմատիվային կարգավորումների պատշաճ 
իրականացման համար պատասխանատու ընկերությունների նկատմամբ 
վերահսկողությունը; 

 ջրի որակի վերաբերյալ Հայաստանի իրավական դաշտի մերձեցումը 
Եվրամիության օրենսդրությանը: 

 
2.1.2 Կեղտաջրերի հեռացման և մաքրման կայանների համակարգի 

օրենսդրական կարգավորման շրջանակը 
Կեղտաջրերի հեռացման և մաքրման կայանների ենթակառուցվածքի 

գործառնությունը և սանիտարական ստանդարտներն ամրագրված են հետևյալ 
իրավական ակտերով՝ 

• ՀՀ Ջրային օրենսգիրք, 
• «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» ՀՀ օրենք, 
• «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենք, 
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• «Բնակչության սանիտարա-համաճարակային անվտանգության ապահովման 
մասին» ՀՀ օրենք, 

• «Սևանա լճի մասին» ՀՀ օրենք, 
• «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և 

օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու 
մասին» ՀՀ օրենք, 

• «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենք, 
• «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին” ՀՀ օրենք, 
• ՀՀ կառավարության 09 փետրվարի 2001թ. համ. 92-Ն որոշումը «Ջրային 

տնտեսության կառավարման համակարգի բարեփոխումների մասին», 
• ՀՀ կառավարության 28 օգոստոսի 2003թ. համ. 1228-Ն որոշումը «Ջրահեռացման 

համակարգերի օգտագործման և հեռացվող ջրերի մաքրման կանոնները 
հաստատելու մասին», 

• ՀՀ կառավարության 20 մարտի 2003թ. որոշումը «Ջրային ռեսուրսների և ջրային 
համակարգերի պահպանության բնագավառում պետական վերահսկողություն 
իրականացնող մարմինները և դրանց գործառույթները սահմանելու մասին», 

• ՀՀ կառավարության 08 հոկտեմբերի 2009թ. համ. 1142-Ն որոշումը 
«Կենտրոնացված կոյուղացանց չունեցող համայնքներում նոր կառուցվող 
օբյեկտների համար կոյուղաջրերի տեղային մաքրման կայանների պարտադիր 
տեղադրման նորմերը հաստատելու մասին», 

• ՀՀ կառավարության 14 հունվարի 2010թ. համ. 118-Ն որոշումը «Արդի 
տեխնոլոգիաների կիրառման, ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի բարելավման և 
աղտոտման նվազեցման ու կանխման միջոցառումները սահմանելու մասին», 

• ՀՀ կառավարության 05 օգոստոսի 2002թ. համ. 1400-Ն որոշումը «ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարության աշխատակազմի Ջրային տնտեսության 
պետական կոմիտեի կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին», 

• ՀՀ կառավարության 14 ապրիլի 2004թ. համ. 649-Ն որոշումը «ՀՀ 
բնապահպանության նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման 
գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին», 

• ՀՀ բնապահպանության նախարարության Ջրային ռեսուրսների 
քաղաքականության բաժին, 

• ՀՀ կառավարության 03 ապրիլի 2003թ. համ. 411-Ն որոշումը «Շրջակա միջավայրի 
վրա ներգործության մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն ստեղծելու մասին», 

• ՀՀ կառավարության 14 օգոստոսի 2003թ. համ. 1110-Ն որոշումը «Ջրային 
ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած 
ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին», 

• ՀՀ կառավարության 27 հունվարի 2011թ. համ. 75-Ն որոշումը «Կախված տեղանքի 
առանձնահատկություններից՝ յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման 
տարածքի ջրի որա ապահովման կի նորմերը սահմանելու մասին»: 
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2.1.3 Կեղտաջրերի կառավարման ոլորտում գործող օրենսդրությունը և 

կառավարող մարմինների կարողությունները 
ՀՀ ջրային օրենսգիրքը հանդիսանում է Հայաստանում ջրային քաղաքականության 

հայեցակարգերը կանոնակարգող հիմնարար իրավական ակտը, որի կարգավորման 
առարկայի ու նպատակների մեջ են մտնում ազգային ջրային պաշարների 
պահպանությունը, օգտագործելի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման 
միջոցով քաղաքացիների և տնտեսության պահանջների բավարարման, շրջակա 
միջավայրի էկոլոգիական կայունության ապահովման համար իրավական հիմքերի 
ստեղծումը, ջրերի վրա վնասակար ներգործության կանխումը և այլն: ՀՀ ջրային նոր 
օրենսգրքի կիրարկումն ապահովելու նպատակով, 2002 թվականից ՀՀ կառավարության 
կողմից ընդունվել են շուրջ 120 նորմատիվ ակտեր, որոնք վերաբերում են ջրօգտագործման 
թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգին, ջրավազանային կառավարմանը, 
ջրահեռացման համակարգի շահագործմանը, հեռացված կեղտաջրերի նորմատիվային 
կարգավորումներին և այլն2:  

Ջրային օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն, Կառավարությունը կամ 
նրա լիազորած պետական կառավարման մարմինը սահմանում է ջրահեռացման 
համակարգերի օգտագործման և ջրերի մաքրման կանոնները, ինչպես նաև հաստատում է 
ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած 
ազդեցության գնահատման կարգը: Ջրային օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան, 
կառավարությունը 2003 թվականին ընդունել է ջրահեռացման համակարգի օգտագործման 
և հեռացված կեղտաջրերի վերաբերյալ պահանջվող ստանդարտները: Նշված 
կարգավորումը համապարփակ կերպով ծածկում է կեղտաջրերի հեռացման և ջրի 
մաքրման ամբողջ նորմատիվային դաշտը, ինչպես նաև այն կառույցների կառուցվածքն ու 
պարտականությունները, որոնք պատասխանատու են այդ աշխատանքն իրականացնելու 
համար: Այնուհանդերձ, պրակտիկայում այդ պարտականություններն իրականացվում են 
շատ ցածր որակով: Օրինակ, չնայած կառավարության որոշմամբ ջրամաքրման ոլորտում 
գործող ընկերությունների համար սահմանված են ջրի մաքրման մեխանիկական, 
քիմիական և կենսաբանական չափորոշիչներ՝ կեղտաջրերի նստվածքների հաջորդիվ 
մաքրմամբ, սակայն պրակտիկայում այդ գործողություններն անհնարին են՝ այս տեսակ 
հզորություններ ունեցող կեղտաջրերի մաքրման կայանների փաստացի բացակայության 
պատճառով: 

Ի լրումն ՀՀ ջրային օրենսգրքով սահմանված կարգավորումների, «Ջրի ազգային 
քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» ՀՀ օրենքը և «Ջրի ազգային ծրագրի 
մասին» ՀՀ օրենքը ուրվագծում են ջրային պաշարների և ջրային համակարգերի 
օգտագործման և պահպանման ռազմավարական հայեցակարգերը: «Ջրի ազգային ծրագրի 
մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածը կառավարությանը պարտավորեցնում է յուրաքանչյուր 

2 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ: 
ԵՐԵՎԱՆ 2008. 
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ջրավազանային կառավարման տարածքի համար սահմանել ջրի որակի ապահովման 
նորմեր՝ կախված տեղանքի առանձնահատկություններից, որի վերաբերյալ որոշումն 
ընդունվել է 2011 թվականին և ուժի մեջ մտել 2013 թվականին: Նույն օրենքի 21-րդ 
հոդվածը կառավարությանը պարտավորեցնում է սահմանել արդիական 
տեխնոլոգիաների կիրառման, ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի բարելավման և 
աղտոտման նվազեցմանն ու կանխմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ նորմեր, 
որն էլ իրականացվել է 2010 թվականի որոշմամբ: 

Շրջակա միջավայրի պահպանության գործողությունների երկրորդ ազգային 
ծրագրում ներկայացված՝ ՀՀ կառավարության պաշտոնական դիրքորոշման համաձայն, 
«Ջրային ռեսուրսների պատշաճ կառավարման համար ամենակարևոր 
նախապայմաններից է հանրապետության ջրային ռեսուրսների և ջրային պաշարների 
գնահատումը և դասակարգումը, ինչն իր հերթին հնարավորություն կտա կայացնել ջրերի 
ռազմավարական պաշարների ավելացման և գետային հոսքի կառավարման վերաբերյալ 
որոշումներ»: Հաջորդ ուղղությունը վերաբերում է ջրերի որակի կառավարմանը: 
Նախատեսված է ներդնել ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցությունը սահմանափակող 
նորմերի ու ջրի որակի ապահովման նորմերի սահմանման՝ միջազգայնորեն ընդունված 
մեթոդաբանություն: 

Ամփոփելով հարկ է նշել, որ ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հեռացման 
ստանդարտները ազգային օրենսդրությամբ բավարար մակարդակով կանոնակարգված 
են: Ինչպես օրենքներով, այնպես էլ դրանց հիման վրա ընդունված ենթաօրենսդրական 
ակտերով նորմավորված են ոլորտի առողջապահական և կազմակերպչական 
չափորոշիչները: Այնուհանդերձ, ինստիտուցիոնալ կարողությունները թույլ չեն տալիս 
գործնականում իրականացնել օրենսդրությամբ ամրագրված պահանջները: Դեռևս 30-40 
տարի առաջ հանրապետության բնակավայրերում կառուցվել են շուրջ 20 ԿՄԿ-ներ, որոնք 
ներդրումների և շահագործման համար պահանջվող միջոցների բացակայության 
պատճառով շարքից դուրս են եկել և գտնվում են քայքայված վիճակում: Դրանք բոլորը 
ներկայումս գործարկելի չեն: Մասնակիորեն գործում է միայն Երևանի «Աէրացիա» 
մաքրման կայանը, որտեղ կատարվում է կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրում: 
Ներկայումս կենցաղային և արտադրական կեղտաջրերը (միջինը 1.8-2.0 մլրդ.մ3 տարի) 
հավաքվում են (հեռացվում են) կոյուղու կոլեկտորների և ցանցերի միջոցով: Գոյություն 
ունեցող ջրահեռացման համակարգերով իրականացվում է քաղաքների տարածքի մոտ 70-
80 տոկոս կեղտաջրերի հավաքումը (հեռացումը), իսկ գյուղական բնակավայրերը 
ջրահեռացման համակարգեր հիմնականում չունեն: 

Կառավարության կողմից 2001 թվականին ընդունված՝ «Ջրային տնտեսության 
կառավարման համակարգի բարեփոխումների մասին» հայեցակարգի համաձայն, 
Հայաստանի ամբողջ կոյուղու ցանցի երկարությունը 3990 կիլոմետր է, որից 1200 
կիլոմետրը կեղտաջրերի հիմնական կոլեկտորներն են: Այնուհանդերձ, ԿՄԿ-ներից որևէ 
մեկը չի կարող կեղտաջրերը մաքրել օրենսդրորեն սահմանված չափանիշներին 
համապատասխան: 2014 թվականի հունիսի 06-ին ընդունված «Շրջակա միջավայրի 
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ռազմավարական պլանավորման մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշմամբ 
մոտեցում է որդեգրվել, «Հիմնովին վերականգնել ԿՄԿ-ները և կառուցել նորերը»3: 

Ի հավելումն վերը նշվածին, ջրի որակի առանձին չափանիշներ են սահմանված 
Սևանա լճի համար: «Սևանա լճի մասին» ՀՀ պրենքի 10-րդ հոդվածով Սևանա լճի վրա 
հնարավոր ազդեցության համար ամրագրվել է էկոհամակարգային մոտեցում, որի 
համաձայն արգելվում է Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա վնասակար ազդեցություն 
ունեցող ցանկացած տեսակի գործունեություն: Դրան զուգահեռ, «Սևանա լճի 
էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման 
միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի 
համաձայն, պահանջվում է իրականացնել առանձին գնահատում, պարզելու համար 
ցանկացած տեսակի աղտոտման հետևանքով ջրի որակի վրա ազդեցությունը, և դրա 
վերաբերյալ ներկայացնել հաշվետվություն: 

Վերջին 3-4 տարիներին իրականացված միջոցառումների արդյունքում Ֆրանսիայի 
կառավարության կողմից հատկացվել են միջոցներ Երևանի «Աէրացիա» ԿՄԿ-ի 
վերականգնման և մի շարք կոյուղագծերի վերանորոգման համար: Այդ աշխատանքները 
նախատեսվում է ավարտել 2015 թվականին: Դրանից բացի, Վերակառուցման և 
զարգացման եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) կողմից ֆինանսավորվող «Սևանա լճի 
բնապահպանական ծրագրի» շրջանակներում Գավառ, Մարտունի և Վարդենիս 
քաղաքներում կառուցվելու են մաքրման կայաններ 4 : Համայնքներում 
ջրամատակարարման և ջրարահեռացման ծառայությունների բարելավման հայեցակարգի 
մշակման համար ֆինանսավորումը դրված է ոչ թե ջրամատակարարման 
ընկերությունների, այլ ՀՀ պետական բյուջեի ծրագրային ծախսերի և միջազգային 
ֆինանսավորման վրա, սակայն դեռևս պատշաճ մակարդակով չի իրականացվում:  

2.1.4 Ոլորտի ինստիտուցիոնալ շրջանակը և ջրի որակի ազգային չափանիշների 
մերձեցումը ԵՄ օրենսդրության հետ 

ՀՀ ջրային օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ջրային ռեսուրսների 
պահպանության և կառավարման մարմնի վրա է դրված ջրերի որակի չափանիշների 
մշակման պարտավորությունը: Այդ մարմինը ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարղության կազմում գտնվող ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն է: 
Այնուհանդերձ, ջրամաքրման և ջրի որակի մոնիթորինգի հարցերով ևս մի քանի 
պետական կառույցներ ունեն նույնական կան նման լիազորություններ: Մասնավորապես, 
և՛ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն (ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարություն) 5 , և՛ ջրային ռեսուրսների քաղաքականության բաժինը (ՀՀ 
բնապահպանության նախարարություն) 6 , և՛ ջրային պաշարների կառավարման 

3 https://www.e-gov.am/sessions/archive/2014/02/06/  
 
4 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ «ՌԻՈ+20» ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ, ԵՐԵՎԱՆ, 2012: 
5 http://www.scws.am/index.php?menu1=37 
6 http://www.mnp.am/?p=256 
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գործակալությունը (ՀՀ բնապահպանության նախարարություն) 7  ունեն նույնանման 
լիազորություններ ջրային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականություն մշակելու և 
դրա հիման վրա իրավական ակտեր, տեխնիկական ստանդարտներ և կատարելու այլ 
իրավակարգավորումներ: 

Փաստացիորեն, նշված կառույցների լիազորությունները հստակորեն 
սահմանազատված և համաձայնեցված չեն: Ըստ էության, ջրերի որակի վերահսկողության 
ոլորտում միակ ինքնուրույն գործող, մասնագիտացված կառույցը Շրջակա միջավայրի 
վրա ազդեցության մոնիթորինգի կենտրոնն է: Դա պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է կառավարության որոշմամբ և տրամադրում է 
շաբաթական, ամսեկան և տարեկան հաշվետվություններ մթնոլորտային օդի և ջրի 
աղտոտման վիճակի վերաբերյալ8: 

Ներկայումս Հայաստանում կենտրոնացված ջրամատակարարումը կատարվում է 5 
կազմակերպությունների միջոցով: Շուրջ 560 գյուղական համայնք միացված չէ 
կենտրոնական ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցին: Դրանցից մի քանիսում 
խմելու ջուրը մատակարարվում է ջրատար մեքենաներով, իսկ այլ մասերում՝ ջրհորների 
միջոցով, որոնց մի մասի ջրի որակի ցուցանիշները (քիմիական, մանրէաբանական) չեն 
համապատասխանում խմելու ջրի հանրապետական նորմերին: Ջրային ռեսուրսերի 
աղտոտման հիմնական աղբյուրները հանդիսանում են չմաքրված կամ ոչ բավարար 
չափով մաքրված կեղտաջրերը: Խնդիրն էլ ավելի է սրվում նաև նրանով, որ Հայաստանում 
առկա 19 կեղտաջրերի մաքրման կայաններից ոչ մեկը լիարժեք չի գործում: Ըստ 
պաշտոնապես ներկայացված տեխնիկա-տնտեսական հաշվարկների, 19 կայաններից 
միայն 6-7 մաքրման կայան կարելի է վերանորոգել և վերագործարկել: Մնացածը պետք է 
նորից կառուցվեն՝ համաձայն կառուցման նոր տեխնոլոգիաների: 

Հաշվի առնելով «Ջրային ռեսուրսների կառավարման միասնական ծրագրում» 
ներկայացված առաջարկությունները՝ 2001 թվականին կառավարությունը նախաձեռնել 
էր, որն ուղղված էր երկրի ջրային ոլորտի կառավարման մոդեռնիզացիային և 
նախատեսում էր վերանայել գործող իրավական դաշտը և հինել դրա համար անհրաժեշտ 
ինստիտուցիոնալ բազա: Այս ամենն ամրագրված էր 2001 թվականի փետրվարին ՀՀ 
կառավարության ընդունած՝ «Ջրային տնտեսության կառավարման համակարգի 
բարեփոխումների մասին» համ. 92-Ն որոշմամբ: 

Ոլորտում կատարված փոփոխությունների արդյունքում ստեղծվել է պետական 
սեփականություն հանդիսացող ընկերություն, որին տրվել է ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման համակարգի կառավարման իրավունք: Իրավաբանորեն, ամբողջ 
ենթակառուցվածքը մնացել է պետական կամ համայնքային սեփականություն, իսկ 
ընկերությունն իրավունք է ստացել համակարգը կառավարել վարձակալական 
(ենթավարձակալական) հիմունքներով: Ընկերության բաժնեմասերը 100 տոկոսով 
պատկանում են պետությանը (ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային 

7 http://www.mnp.am/?p=268 
8 http://www.armmonitoring.am/ 
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տնտեսության պետական կոմիտեին): Ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
ներհամայնքային ցանցերը հանդիսանում են համայնքների սեփականությունը և ՀՀ 
կառավարության 1999թ. մարտի 13-ի թիվ 149 որոշման համաձայն, համայնքների հետ 
կնքված գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերով հանձնվել են ընկերության 
սպասարկմանը: Հայաստանի գրեթե բոլոր քաղաքների կենցաղային և արտադրական 
թափոնները հեռացվում են ջրահեռացման կենտրոնացված ցանցի և հիմնական 
կոլեկտորների միջոցով, որոնք ապահովում են կեղտաջրերի 60-80 տոկոսի հեռացումը 
(հիմնական քաղաքների 97 տոկոսը): «Հայջրմուղկոյուղին»  ծառայություններ է մատուցում 
275 000 բաժանորդների, որոնցից միջին հաշվով ամսական ծառայություններից օգտվում 
են մոտ 190 000-ը: Մատուցվող ծառայությունների սակագները (կիրառվում են մեծածախ և 
մանրածախ սակագներ) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որոշվում են ՀՀ 
հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից9: 

Համաձայն «Հայջրմուղկոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության ներկայացրած 
պաշտոնական տվյալների, ներկայումս ընկերությունն իր գործունեությունն 
իրականացնում է 3 տարածքային մասնաճյուղերի և նրանցում ընդգրկված 17 
տեղամասերի և 16 ենթատեղամասերի միջոցով: Ընկերությունն իր տարածքային 
ստորաբաժանումների հետ համատեղ ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության 37 
քաղաքային և մոտ 280 գյուղական համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
համակարգերի տեխնիկական սպասարկման, շահագործման և պահպանման 
աշխատանքների իրականացումը: 

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման կառավարման համակարգի 
արդյունավետությունն ավելացնելու և սպառողներին տրամադրվող ծառայությունների 
մակարդակը բարձրացնելու նպատակով, ՀՀ կառավարությունը կենտրոնացված 
համակարգը բաժանել է 5 տարածքային համակարգերի: «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ից բացի 
ստեղծվել է «Նոր ակունք» ՓԲԸ-ն, որը ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
ծառայություններ է մատուցում Արմավիր և Մեծամոր քաղաքների, ինչպես նաև հարակից 
10 գյուղերի համար10: Նույն ծառայությունները Գյումրի և Մարալիկ քաղաքների և շրջակա 
36 համայնքների համար մատուցում է  «Շիրակ ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ը 11 : «Լոռի 
ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ը մատուցում է նույն ծառայությունները Վանաձոր քաղաքի և 
հարակից 16 համայնքների համար 12  և «Երևան ջուր» ՓԲԸ-ը սպասարկում է Երևան 
քաղաքը13. 

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում գործող  ընկերություններն 
աշխատում են ծառայությունների մատուցման հիմունքներով: Տեխնիկական 
հնարավորությունների դեպքում, վերջիններս կարող են դադարեցնել սահմանված 
ժամկետներում վճարումներ չկատարած բաժանորդների (բացառությամբ 

9 http://www.armwater.am/am/about_us.html#  
10 http://www.norakunq.am/index/y_nkerowt_yan_iravakan_kargavitwaky/0-23 
11 http://shirakjk.am/?lang=am  
12  http://loriwater.am/%D5%B4%D5%A5%D6%80-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6/?lang=am  
13 http://www.veoliadjur.am/hy/veoliadjur/history/  
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բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակիչ-բաժանորդների) խմելու ջրի 
մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցումը` մինչև վերջիններիս 
կողմից վճարման ապահովումը 14 : Ի լրումն, կենտրոնացված ջրամատակարարում 
չունեցող համայնքներում օբյեկտներ կառուցելու դեպքում, գործող օրենսդրությունը 
պահանջում է նաև, որպեսզի դրանց սպասարկման համար կառուցվեն կեղտաջրերի 
հեռացման տեղական կայաններ: Այս նոր իրավակարգավորումը կառավարության կողմից 
ընդունվել է 2009 թվականին: 

2011 թվականին կառավարությունն ընդունել է «Կախված տեղանքի 
առանձնահատկություններից՝ յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի 
ջրի որակի ապահովման նորմերը սահմանելու մասին» համ. 75-Ն որոշումը, որով 
սահմանվել է ջրի որակի գնահատման 5-աստիճան համակարգ: Այս 
իրավակարգավորումը, ինչպես նաև իրավական տերմինաբանության մեջ «ջրային 
ռեսուրս» տերմինի փոփոխումը «ջրային մարմին» տերմինով, էականորեն 
համապատասխանում է ԵՄ Ջրի շրջանակային դիրեկտիվի տրամաբանությանն ու 
փիլիսոփայությանը: 

Ջրի որակի նորմավորման նոր քաղաքականության համատեքստում, Հայաստանը 
նորմատիվային մակարդակում որդեգրել է նոր ստանդարտներ: Հայաստանից դեպի 
հարևան երկրներ հոսող ջրահոսքերի ջրի որակը համապատասխանեցվում է 
գնահատման նոր համակարգի ստանդարտներին: 2008 թվականից սկսած ԵՄ Ջրի 
շրջանակային դիրեկտիվի շրջանակներում Մարմարիկ գետի համար մշակվել է 
ջրավազանի կառավարման պիլոտային պլան, որը կառավարության կողմից հաստատվել 
է 2011 թվականի փետրվարի 3-ին: Մոդելային պլանը ներառում է գետավազանի 
ընդհանուր նկարագրորությունը, ջրի վրա մարդածին և բնածին ազդեցությունն ու դրա 
գնահատումը (ներառյալ կլիմայի փոփոխությունը), ջրի օգտագործման ներկայիս և 
ցանկալի տարբերակները, այսօրինակ ծրագրի իրականացման ֆինանսական 
գնահատականները և այլ բաղադրիչներ: 

2.2 ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՆԵՐԿԱ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

ԽՍՀՄ կողմից Հայաստանում ոլորտի կարգավորման տարիների ջրի որակի հետ 
կապված չափանիշները խիստ էին և հիմնականում կիրառվում էին: Այնուամենայնիվ, 
Հայաստանի անկախացումից, տնտեսական անկումից և էներգետիկ ճգնաժամից հետո, 
կեղտաջրերի մաքրման ենթակառուցվածքները զգալիորեն մաշվել են, իսկ ազգային 
առաջնահերթությունները փոխվել են: Արդյունքում, կեղտաջրերի մաքրման կայանների 
մեծ մասը այլևս ի վիճակի չեն գործել կամ պահպանել մաքրման նախագծային 
մակարդակը: 

14 https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/22/ 
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Ոլորտը կարգավորող բնապահպանության նախարարությունը ծանրաբեռնված էր և 
կեղտաջրերի հետ կապված ԽՍՀՄ խիստ չափանիշների կիրառումն այլևս առանցքային 
չէր: Ֆինանսավորման պակասը և առաջնահերթությունների փոփոխությունը նույնպես 
խոչընդոտում էր բնապահպանության նախարարության կողմից անհրաժեշտ 
մշտադիտարկման իրականացմանը՝ շրջակա միջավայրի և հանրային առողջության վրա 
չմաքրված և մասնակիորեն մաքրված կեղտաջրերի ներթափանցման ազդեցությունը 
պարզելու համար: Ըստ տեղեկությունների, ջրի որակի մշտադիտարկումը հիմնականում 
իրականացվել է ոչ կանոնավոր հետազոտությունների միջոցով: 

2002թ. ԱՄՆ ՄԶԳ օգնությամբ մշակվել է նոր Ջրային օրենսգիրք: Օրենսգիրքը 
բավական մոտ է Եվրոպական Միության Ջրի շրջանակային դիրեկտիվին: Այն կառուցված 
է այնպես, որպեսզի ջրամատակարարման, կեղտաջրերի, ոռոգման և հիդրոէներգետիկայի 
հետ կապված ջրային ծառայությունների կառավարման, կարգավորման, գործարկման և 
պահպանման գործառույթները առանձնացված լինեն: Օրենսգիրքը հեշտացրել է 
պետական նշանակության բոլոր ջրային աղբյուրների և ջրային համակարգերի 
պահպանումը և սեփականությունը, սակայն սահմանել է մի քանի թույլատրելի մոդելներ 
կառավարումը մասնավոր հատվածին փոխանցելու համար: Նոր օրենսգրքով 
ջրօգտագործման թույլտվությունները տրամադրվում և ուժի մեջ են մտնում 
մշտադիտարկման տվյալների հիման վրա: 

Օրենսգրքի հիման վրա բնապահպանության նախարարության կազմում ստեղծվել է 
ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալությունը: Գործակալությունը 
պատասխանատու է ջրային ռեսուրսների ընդհանուր կառավարման համար: Այն նաև 
ճանաչել է հանրային իրազեկման և մասնակցության անհրաժեշտությունը: Օրենսգրքով 
նախկինում ճանաչված 14 գետավազանները միավորվել են (5) ջրավազանային 
կառավարման միավորներում, որոնք պատասխանատու են ջրային ռեսուրսների 
համալիր պլանավորման և կառավարման համար: 

Բնապահպանության նախարարությունը շարունակում է պատասխանատու մնալ 
բնապահպանական լաբորատորիաների հետ համատեղ մակերեսային և ստորգետնյա 
ջրերի մշտադիտարկման համար: Օրենսգրքով ստեղծվել է Ջրի ազգային խորհուրդը 
(բարձրագույն խորհրդակցական մարմին), որը բաղկացած է հետևյալ պետական 
մարմիններից. վարչապետ, ֆինանսների, բնապահպանության և գյուղատնտեսության 
նախարարներ, ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ՝ ի թիվս այլոց: 

Ջրային ռեսուրսների պետական կոմիտեն պատասխանատու է ջրի 
մատակարարման մշտադիրտարկման համար և վերահսկում է ջրամբարները: 
Արդյունաբերական թափոնները մնում են առանձին ձեռնարկությունների 
պատասխանատվության ներքո: Նոր օրենսգիրքը նաև անդրադառնում է միջպետական 
համագործակցությանը, մասնավորապես նախկին ԽՍՀՄ և Թուրքիայի միջև 
համաձայնագրի և Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ ապագա համագործակցության 
տեսակետից: 

Ներկայում Հայաստանում կեղտաջրերի մաքրում գրեթե չի իրականացվում և 
կեղտաջրերն անմիջապես լցվում են գետերը: Արդյունքում, բնակավայրերից անմիջապես 
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հոսանքն ի վար ջրի որակը ցածր է, մինչդեռ գետերի ջրի որակը հիմնականում բավարար 
է՝ շնորհիվ գետերի ինքնամաքրման կարողությունների: Մայրաքաղաք Երևանը 
ամենագլխավոր աղտոտող է, քանի որ այն Հայաստանի ամենամեծ բնակավայրն է: 

Անկախության ձեռքբերումից հետո Հայաստանի ջրամաքրման ոլորտը բախվել է մի 
շարք խնդիրների, ներառյալ. 

- վատ ենթակառուցվածքները. առկա ենթակառուցվածքները խիստ մաշված էին, իսկ 
շատ դեպքերում՝ նաև անհրաժեշտից մեծ, ուստի ոչ արդյունավետ: Շատ համայնքներ 
չունեն կեղտաջրերի մաքրման որևէ ենթակառուցվածքներ և ԿՄԿ-ներ: Հայաստանում 
գոյություն ունեցող ԿՄԿ-ների մեծ մասը կամ չեն գործում կամ չեն ապահովում ոչ 
պատշաճ մեխանիկական մաքրում, ոչ տիղմի ախտահանում, 

- ծառայությունների ցածր որակ. հավաքված կեղտաջրերի 55%-ը թափվում է ջրային 
մարմիններ առանց որևէ մաքրման: 

Կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման համակարգերը հասանելի են բոլոր 
քաղաքային և 20% գյուղական համայնքներում: Գոյություն ունեցող 20 ԿՄԿ-ները 
նախատեսված են եղել կեղտաջրերի մեխանիկական և կենսաբանական մաքրման և 
ախտահանման համար: Գոյություն ունեն նաև մի շարք պարզ մաքրման կայաններ: 

Համայնքային մաքրման համակարգերն օգտագործվում են կեղտաջրերի հավաքման 
համար, որոնք հետագայում գնում են ԿՄԿ-ներ՝ հաճախ ինքնահոսով: Այնուամենայնիվ, 
չնայած հավաքման համակարգերի առկայությանը, շատ դեպքերում կեղտաջրերի 
հավաքման և ԿՄԿ-ներ տեղափոխման անհրաժեշտ կառուցվածքների բացակայության 
պատճառով կեղտաջրերն անմիջապես թափվում են գետերը և այլն ջրային մարմիններ: 

Կեղտաջրերի մաքրման կայանների մեծամասնությունը կառուցվել է նախքան 1990թ. 
և հնացած է: Էներգիայի արժեքի բարձրացման հետևանքով դրանք դարձել են 
անարդյունավետ և ծախսատար: 

2.2.1 Վերջին զարգացումները 
2014թ. դրությամբ կեղտաջրերի մաքրման կայաններ են բացվել Գավառ, Մարտունի 

և Վարդենիս քաղաքներում: Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի և 
Եվրոպական ներդրումային բանկի «Ջրային նախաձեռնություններ Հայաստանի փոքր 
համայնքների համար» ծրագրի շրջանակներում նախատեսված են նաև մի քանի ծրագրեր 
ուղղված կեղտաջրերի հեռացման համակարգերի բարելավմանը, ներառյալ Ջերմուկ և 
Դիլիջան քաղաքների ԿՄԿ-ների կառուցումը: ԿֆՎ, Եվրոպական միության և Եվրոպական 
ներդրումային բանկի համատեղ ֆինանսավորմամբ նախատեսված են այլ մեծածավալ 
ջրահեռացման ծրագրեր: 

2.2.2 Գետերի ջրերի որակը Հայաստանում 2013թ. 
Հայաստանի Հանրապետության Բնապահպանության նախարարության կողմից 

իրականացված գետերի ջրերի որակի գնահատականը ջրի որակի վրա քաղաքային և 
գյուղական բնակավայրերից գետեր լցվող կեղտաջրերի ազդեցության լավ ցուցանիշ է: 
Ստորև ներկայացված են 2013թ. ընթացքում իրականացված Աղստև, Ախուրյան, Մեծամոր, 
Քասախ և Հրազդան գետերի ջրերի որակի ստուգումների արդյունքները: 
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Աղստև գետի ջրի որակը վերին հոսանքում՝ Դիլիջան քաղաքից վերև, 1-ին դասի է 
(այսինքն, ջրի գերազանց որակ), ստորին հոսանքում, Դիլիջանից ներքև, ջրի որակը 3-րդ 
դասի է (այսինքն, ջրի միջին որակ)՝ պայմանավորված ամոնիումի ավելի մեծ 
պարունակությամբ: Աղստև գետի ավելի ստորին հատվածում ջրի որակն ըստ քիմիական 
բաղադրության 2-րդ դասի է (այսինքն, ջրի լավ որակ): 

Ախուրյան գետի ջրի որակը վերին և միջին հատվածներում ըստ քիմիական 
բաղադրության 2-րդ դասի է (այսինքն, ջրի լավ որակ), որը գետի ստորին հատվածներում՝ 
Գյումրի քաղաքից ներքև կտրուկ վատանում է մինչև 5-րդ դաս (այսինքն, ջրի վատ որակ), 
հիմնականում նիտրիտների և ֆոսֆորի իոնների պարունակության հետևանքով: 
Երվանդաշատ գյուղի ներքևում Ախուրյան գետի ջրի որակը 2-րդ դասի է (այսինքն, ջրի 
լավ որակ): 

Մեծամոր գետի ջրի որակը Վաղարշապատ քաղաքի հարավում 3-րդ դասի է 
(այսինքն, ջրի միջին որակ), պայմանավորված բարձր ԹԿՊ-ով և նիտրիտների և 
ֆոսֆատների ավելի բարձր պարունակությամբ: Գետի ստորին հատվածում՝ 
Վաղարշապատի հարավ-արևմուտքում ջրի որակը 4-րդ դասի է (այսինքն, ջրի 
անբավարար որակ), պայմանավորված ամոնիումի, նիտրիտների և ֆոստֆորի իոնների 
ավելի բարձր պարունակությամբ: 

Ըստ քիմիական բաղադրության Քասախ գետի ջրի որակը գետի վերին հատվածում՝ 
Ապարան քաղաքից վերև 2-րդ դասի է (այսինքն, ջրի լավ որակ): Ապարան քաղաքից հետո 
գետի ջրի որակը 5-րդ դասի է (համարվում է ջրի վատ որակ), պայմանավորված 
ամոնիումով և ֆոսֆորի իոններով: Գետի միջին հատվածում՝ Աշատարակ քաղաքից վերև 
և ներքև ջրի որակը 2-րդ դասի է (այսինքն, ջրի լավ որակ): Դելտայի հատվածում ջրի 
որակը իջնում է մինչև 4-րդ դաս (նշանակում է ջրի անբավարար որակ), պայմանավորված 
նիտրատներով և ֆոսֆորի իոններով: 

Հրազդան գետի միջին հատվածում՝ Քաղսի գյուղից ներքև ջրի որակը 3-րդ դասի է 
(այսինքն, ջրի միջին որակ)՝ պայմանավորված ամոնիումի իոններով, Արգել գյուղից ներքև 
ջուրը 2-րդ դասի է (այսինքն, ջրի լավ որակ), Արզնիի ՀԷԿ-ից հետո ջուրը 3-րդ դասի է 
(այսինքն, ջրի միջին որակ)՝ պայմանավորված նիտրատի իոններով: Գեղանիստ գյուղում 
Հրազգան գետի ջրի որակը 3-րդ դասի է (ինչը նշանակում է ջրի միջին որակ)՝ 
պայմանավորված ամոնիումի և նիտրատի իոններով, և 5-րդ դասի (վատ որակ)՝ 
պայմանավորված վանադիումի և ֆոսֆատի իոններով: Գետի ստորին հատվածում՝ 
Երևանից ներքև, Դարբնիկ գյուղում և գետի դելտայում ջրի որակն իջնում է՝ հասնելով 5-րդ 
դասի (այսինքն, ջրի վատ որակ)՝ պայմանավորված ամոնիումի, ֆոսֆատի իոններով և 
վանադիումով Դարբնիկ գյուղում, և ֆոսֆատի իոններով և վանադիումով՝ դելտայում: 

2.2.3 Մաքրման մակարդակները 
Եվրոպական համայնքների պաշտոնական հանդեսում ներկայացված են 

կեղտաջրերի ստանդարտները և մաքրման մակարդակը: Մասնակից երկրների համար 
այդ համաձայնագրում ներկայացված կեղտաջրերի հետ կապված սահմանափակումները 
և մաքրման մակարդակը ցուցադրված են Աղյուսակ 5-ում. 
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Աղյուսակ 3. Կեղտաջրերի հետ կապված սահմանափակումները և մաքրման մակարդակը համաձայն 
հայկական օրենսդրության: 

Պարամետր Կեղտաջրերի 
սահմանափակումներ 

Մաքրման մակարդակ 
(տոկոս) 

Նշում 

ԹԿՊ5 25 մգ/լ 70 – 90%  
ԹՔՊ 125 մգ/լ 70 %  
ԿԿՆ 35 մգ/լ 90 % > 10,000 ՄՀ 
ԿԿՆ 60 մգ/լ 70 % 2,000 – 10,000 ՄՀ 
Ֆոսֆոր 2 մգ/լ  80 % 10,000 – 100,000 

ՄՀ 
Ֆոսֆոր 1 մգ/լ  >100,000 ՄՀ 

2.2.4 «Ծայրահեղ բարձր աղտոտվածություն» և «Բարձր աղտոտվածություն» 

հասկացությունների սահմանումները 

Բնական միջավայրի արտակարգ բարձր աղտոտվածությունը. 

Մակերևութային ջրերի համար 

Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի գերազանցումը 100 և ավելի անգամ (այն 
նյութերը, որոնց համար սահմանված է ջրում լրիվ բացակայություն, որպես սահմանային 
թույլատրելի կոնցենտրացիա ընդունվում է 0,01 մկգ/դմ3) 

 լուծված թթվածնի պարունակության իջեցումը մինչև 2 մգ/դմ3 և ցածր 
 թթվածնի հնգօրյա կենսաքիմիական պահանջի (ԹԿՊ5) պարունակությունը  60 

մգՕ2/դմ3 և ավելի 
 ջրի հոտի` մինչև 4 բալ և ավելի  ուժեղացումը, որը բնորոշ չէ տվյալ տեղանքի 

համար 
 6 կմ2 տարածությամբ տեսահորիզոնի 1/3-ից ավելի տարածքով որևէ թաղանթի 

(նավթային, յուղային և այլ ծագման) առկայությունը 
 փափկամարմինների, ձկների, գորտերի և այլ ջրային օրգանիզմների և ջրային 

բույսերի համատարած ոչնչացումը: 
 
Բնական միջավայրի բարձր աղտոտվածություն համարվում է, 

Մակերևութային ջրերի համար 

 ՍԹԿ-ի գերազանցումը 10-ից մինչև 100 անգամ (նավթամթերքների, ֆենոլների և 
պղնձի իոնների համար` 30 -ից 100 անգամ) 

 ԹԿՊ5-ի կոնցենտրացիայի 15-ից մինչև 60 մգՕ2/դմ3 պարունակությունը 
 լուծված թթվածնի պարունակության իջեցումը 3-ից մինչև 2 մգ/դմ3 
 մինչև 6 կմ2 տարածությամբ տեսահորիզոնում ջրի մակերևույթի 1/4-ից մինչև 1/3 

տարածությամբ թաղանթի առկայությունը (նավթային, յուղային և այլ ծագման) 
 6կմ2-ից ավելի տեսահորիզոնում ջրի մակերևույթի 1-ից մինչև 2կմ2  տարածքով 

թաղանթի առկայությունը: 
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2.3 ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՌԿԱ ԲՄՀ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ԱԿՆԱՐԿ  

2.3.1 Փարաքարի ծրագիրը 

Գրականությունում ներկայացված միակ «բնական համակարգը» Փարաքարի 
աէրացվող լագունային համակարգն է, որը հատկապես նշվել է որպես իր տեսակի մեջ 
առաջինը Հայաստանում: Կայանը նախագծվել է 280 մգ/լ ԹԿՊ5 ցուցանիշով կեղտաջրեր 
ստանալու և մինչև 42 մգ/լ ԹԿՊ5 մաքրելու համար: Այնուամենայնիվ, պետք է նշել, որ 
ստեղծման պահին համակարգին միացված էին տնային տնտեսությունների միայն 60%: 

Մաքրման ընթացքը հետևյալն է: Կեղտաջրերը լցվում են առաջին ավազան, որտեղ 
իրականացվում է մեխանիկական մաքրում: Նախնական մաքրումից հետո կեղտաջրերը 
լցվում են երկրորդ ավազան, որտեղից դրանք մղվում են աէրացված լագուն, որին հետևում 
է երկրորդ՝ նստեցման լագունն, ինչից հետո ջրերը դուրս են գալիս կայանից: Ներկայում 
աէրացվաց լագունից հետո ջրերն օգտագործվում են ոռոգման համար կամ բետոնե առվի 
միջոցով խառնվում են մակերեսային ջրերին: Կայանում չի իրականացվում դիզինֆեկցիա: 

Չնայած արտաքին դրամաշնորհները մեծ դեր են ունեցել ծրագրի իրականացմանը, 
կայանի աշխատանքը և պահպանումն իրականացվում են տեղական միջոցներով: 
Ծրագիրը նախաձեռնվել է Փարաքարի գյուղապետի կողմից 2010թ.՝ համագործակցելով 
«Փարաքար» բարեգործական հիմնադրամի և Ազգային ջրային համագործակցության (ՀԿ) 
հետ: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման 
ցուցադրական ծրագիր: Ծրագիրը ներառել է կեղտաջրերի մաքրման համար լագունի 
կառուցումը, որն առայժմ Հայաստանում այս տեխնոլոգիայի կիրառման միակ օրինակն է, 
չնայած այն լայնորեն կիրառվում է Հյուսիսային Ամերիկայի և Եվրոպայի մի շարք 
երկրներում: Տեխնոլոգիան տեղայնացվել է Հայաստանի համար, մաքրման 
կառուցվածքները նախագծվել են Ջինջ ինժեներախորհրդատվական ընկերության կողմից: 
Տեխնոլոգիան թույլ է տալիս մաքրել կենցաղային կեղտաջրերը մինչև ոռոգման ջրի համար 
նախատեսված որակը (ՓԿՊ5 կրճատում 280 մգ/լ մինչև 42մգ/լ) և օգտագործել մաքրված 
կեղտաջրերը ոռոգման համար: 

Կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման կառույցների շինարարությունը սկսել է 2010թ. 
հոկտեմբերին՝ 

1. Կեղտաջրերի 882 մ երկարությամբ 250մմ պոլիէթիլենային կոլեկտորի և 17 
դիտահորերի կառուցում, 

2. Կայանի մեխանիկական կառույցների շինարարություն, 
3. Էկրան, 
4. Պոմպակայանի ստեղծում երկու պոմպերով. հորիզոնական, կտրող սարքով, 

ընկղմված, աղացով պոմպ և ուղղահայաց մեկ աստիճան չժանգոտող պողպատից 
ընկղմված եռաստիճան շարժիչ՝ ավտոմատ միացմամբ, որպես պահեստային պոմպ, 

5. Օդամղիչ հանգույց, որտեղ տեղադրվել են իտալական ROBUSCI ընկերության 
արտադրության երկու օդամղիչներ, օդի վենտիլյացիոն համակարգ, որն օդը հավասար 
բաշխում է լագունով մեկ, 
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6. 5,350 մ3 հզորությամբ առաջին ջրամեկուսացված կենսաբանական լագունը, որի 
միջով անցնում են աէրացիոն խողովակներ, 

7. 112մ3 աշխատանքային հզորությամբ նստեցման լագուն, 
8. Ցանկապատ, 
9. Ցուցաձող: 
Ծրագրի իրականացման ընթացքում հատուկ ուշադրություն է դարձվել հանրային 

իրազեկմանը և կեղտաջրերի մաքրման նոր տեխնոլոգիայի վերաբերյալ 
համապատասխան հանրային կարծիքի ձևավորմանը: Տեղեկատվական բրոշյուրների և 
կլոր սեղանների միջոցով համայնքի բնակչությունն իրազեկվել է ծրագրի նպատակների, 
իրականացված աշխատանքների և ակնկալվող արդյունքների վերաբերյալ: 
Բնակչությունը նաև տեղեկացվել է շրջակա միջավայրի, առողջության և տնտեսական 
վիճակի վրա ծրագրի դրական ազդեցությունների վերաբերյալ: 

Բոլոր հանրային լսումների ընթացքում մասնակիցները գոհունակություն են 
հայտնել ծրագրի արդյունքներից, քանի որ սա Հայաստանում նման տեխնոլոգիայի 
կիրառման առաջին փորձն է և այլ բնակավայրերում դրա կրկնօրինակման 
հնարավորությունը կախված է ծրագրի հաջողությունից: Ծրագրի ներքո նաև 
կազմակերպվել են դասընթացներ կայանի աշխատակիցների համար: 

Չնայած ծրագիրը դեռևս գտնվում է նախնական փուլերում, այն արդեն ունի 
տեսանելի արդյունքներ: Առաջին հերթին, այն տեղական լուծում է առաջարկում 
տեղական մակարդակի խնդիրների համար: Երկրորդը, այն բարելավում է համայնքային 
մասնակցության մակարդակը  ջրերի տեղական կառավարմանը: Այնուհետև, այն 
միանշանակ ունի ինտեգրված մոտեցման առավելությունները, քանի որ ներառում է 
կեղտաջրերի մաքրման ծառայություն, բարելավում է ոռոգմանը համակարգի վիճակը և 
կրճատում է համայնքային հողերի դեգրադացիան, ինչպես նաև առողջապահական 
իրավիճակը գյուղում: 

Ավելին, ի տարբերություն գյուղի գլխավոր հատակագծով մշակված տարբերակի, 
համաձայն որի, համայնքի կենցաղային կեղտաջրերը պետք է մղվեն Երևանի հարավ-
արևմտյան թաղամաս, իսկ այնուհետև դեպի «Աէրացիա» կեղտաջրերի մաքրման կայան, 
ինչի արժեքն ըստ նախնական գնհատականների կազմում է 1.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար, այս 
մոտեցումը համեմատաբար էժան է և ավելի ընդունելի շրջակա միջավայրի տեսակետից: 

Տեխնոլոգիան համապատասխանեցվել է Հայաստանի պայմաններին, ինչը թույլ է 
տալիս կենցաղային կեղտաջրերը մաքրել մինչև ոռոգման համար անհրաժեշտ որակն՝ 
օգտագործելով բնական մաքրում անցած հոսքերը: Մոտեցումը դարձել է կենսունակ 
այլընտրանք համայնքի առկա հատագծով նախատեսվածին, համաձայն որի Փարաքարի 
կենցաղային կեղտաջրերը պետք է երկաստիճան պոմպի միջոցով 2.7 կմ հեռավորության 
վրա լցվեին մայրաքաղաք Երևանի հիմնական կոլեկտոր՝ Երևանի «Աէրացիա» 
կեղտաջրերի մաքրման կայանում մաքրվելու համար: Ծրագրի շրջանակներում 
կառուցված մաքրման կայանը ծախսերի տեսակետից ավելի արդյունավետ է, շրջակա 
միջավայրի համար անվնաս և կարող է ապահովել շահագործման ծախսերի զգալի 
խնայում: Համակարգ ապահովում է կեղտաջրերի ինքնահոս տեղափոխում մաքրման 
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կայան: Մեխանիկական մաքրումից հետո կեղտաջրերը խորքային պոմպի միջոցով մղվում 
են լագուն կենսաբանական մաքրման համար: 

Այս մեթոդի մեկ այլ նշանակալի առավելությունը դրա էներգաարդյունավետությունն 
է: Աղյուսակ 6-ը ներկայացնում է երկու տարբերակների կողմից էներգիայի տարեկան 
սպառման համեմատությունը: 

Աղյուսակ 4. Հայաստանում ԿՄԿ-ների կողմից էներգիայի տարեկան սպառման համեմատություն: 

Էներգիայի տարեկան 
սպառում՝ 

կեղտաջրերի ավանդական 
և ոչ ավանդական մաքրում 

Գլխավոր հատակագիծ՝ 
Երևանի «Աէրացիա» 

կեղտաջրերի մաքրման 
կայան 
 (կՎ/ժ) 

Կեղտաջրերի մաքրման 
տեղական ոչ ավանդական 

կայան (կՎ/ժ) 

Կեղտաջրերի հեռացում 180,000 
(I և II աստիճանի 

պոմպակայաններ) 

30,700 
(խորքային պոմպակայան) 

Կեղտաջրերի մաքրում 182,000 
(ենթադրելով 0.5 կՎ/ժ 1 մ3 

մաքրման համար) 

131,400 
(պոմպերով մղիչներ) 

Կեղտաջրերի հեռացում և 
մաքրում 

362,000 162,100 

 
2.3.2 Հայաստանում ԿՄԿ-ների կիրառման հնարավոր տարածաշրջանները և 

գյուղական վայրերը 

Բնական մաքրման համակարգերը կիրառելի են հիմնականում համեմատաբար 
փոքր բնակչությամբ գյուղական ու քաղաքային բնակավայրերում, որոնք ունեն 
կենտրոնացված ջրահեռացում, ինչպես նաև հանրային և հասարակական առանձին 
օբյեկտներում: 

  Կեղտաջրի մաքրման այս եղանակները խիստ ճկուն են, և կարող են առաջարկվել 
զանազան լուծումներ` կախված կեղտաջրի ելքից, մաքրման աստիճանից, մաքրված 
կեղտաջրի վերօգտագործման նպատակից ու անհրաժեշտությունից, ԿՄԿ-ի համար առկա 
հողատարածքից, կլիմայական պայմաններից և այլ գործոններից:  

ԲՄ համակարգերում կեղտաջրի մեխանիկական մաքրման՝ համեմատաբար խոշոր 
հանքային և օրգանական ծագման մասնիկների նստեցման համար կարող են 
նախատեսվել ճաղավանդակներ, սեպտիկներ և այլ նմանատիպ կառուցվածքներ: Իսկ 
կենսաբանական մաքրման համար կարող են կիրառվել զանազան լուծումներ, ինչպիսիք 
են` 

− ազատ հողատարածքների առկայության դեպքում` բնական օդավորմամբ 
մինչև 0,6-0,8մ խորությամբ կենսաբանական լճակներ, որոնք պահանջում են 
համեմատաբար մեծ մակերեսներ, 
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− սակավ հողատարածքների դեպքում արհեստական օդավորմամբ` 2,5-3.5մ 
աշխատանքային խորությամբ կենսաբանական լճակներ, որոնք 
պահանջում են համեմատաբար ոչ մեծ մակերեսներ, 

− ճահճային և դրենաժային վետլանդներ` կեղտաջրի մաքրմանն օժանդակող 
տարբեր բուսականության կիրառմամբ, 

− հիբրիդային լուծումներ` վերը նշված տարբերակների, ինչպես նաև 
կեղտաջրի մաքրման դասական տեխնոլոգիաներով գործող կայաններին 
հատուկ որոշ լուծումների համատեղմամբ: 

ԲՄ համակարգերում մաքրման արդյունքում առաջացած ոչ մեծ քանակության 
ավելցուկային տիղմի մշակումը կարող է իրականացվել տղմահրապարակներում, որտեղ 
կատարվում է նրա ջրազրկում և չորացում: 

Բնական օդավորմամբ կենսաբանական լճակները կիրառելի են հիմնականում 
հարթավայրային և համեմատաբար հարթ տարածք ունեցող բնակավայրերում, որտեղ 
առկա են բավարար մակերեսի հողատարածքներ, և որոնք աչքի են ընկնում կլիմայական 
մեղմ պայմաններով: Ցանկալի է, որ ստորգետնյա ջրերի մակարդակը լինի բավարար 
խորությունների վրա և գրունտները լինեն ջրանթափանց, ինչը կբացառի ստորգետնյա 
ջրային ռեսուրսների աղտոտումը: Հակառակ դեպքում՝ ստորգետնյա ջրերի բարձր 
մակարդակի և ջրաթափանց գրունտների պայմաններում, այս համակարգի կիրառումը 
կպահանջի լճակների մակերեսների լրացուցիչ հիդրոմեկուսացման աշխատանքներ: 
Բնական օդավորմամբ կենսաբանական լճակները պետք է կառուցվեն բնակավայրի 
բնակելի տարածքներից 500 մետր և ավելի հեռավորության վրա: 

Բնական օդավորմամբ կենսաբանական լճակների կիրառումը կեղտաջրի մաքրման 
նպատակով, նպատակահարմար է իրականացնել այն բնակավայրերում, որտեղ կան 
բավականին մեծ մակերեսով գյուղատնտեսական նպատակով չօգտագործվող 
հողատարածքներ, որոնք կարող են տրամադրվել ԿՄԿ-ի կառուցման համար: Այս 
տարածքներում այս համակարգերի կիրառությունը հնարավորություն կտա նաև ստեղծել 
լրացուցիչ կանաչ տարածքներ, որոնք կարող են օգտագործվել որպես հանգստի գոտի, 
ինչպես նաև ստեղծում են նպաստավոր միկրոկլիմա տեղանքի համար: Նման դեպքերում 
այս համակարգերում խորհուրդ է տրվում իրականացնել կեղտաջրի նախնական մաքրում 
փոքր ծավալի արհեստական օդավորմամբ լճակներում (ԹԿՊ-ի զգալի իջեցման, ինչպես 
նաև տհաճ հոտերից ազատվելու նպատակով), ինչը հնարավորություն է տալիս 
ապահովել կեղտաջրի հետագա առավել արդյունավետ կենսաբանական մաքրում: 

Արհեստական օդավորմամբ կենսաբանական լճակները կիրառելի են ինչպես 
հարթավայրային, այնպես էլ նախալեռնային և լեռնային գոտու բնակավայրերում: Ի 
տարբերություն բնական օդավորման համակարգերի այս համակարգերը չեն պահանջում 
մեծ մակերեսներ և կախված ԿՄԿ-ի համար առկա մակերեսի չափերից հաշվարկային 
եղանակով կարգավորվում են լճակների աշխատանքային ծավալները: Հաշվի առնելով 
այս հանգամանքը այն կարող է կիրառվել ինչպես գյուղական բնակավայրերի, այնպես էլ 
փոքր և միջին մեծության քաղաքների համար: Արհեստական օդավորմամբ լճակային 
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համակարգերը կիրառելի են գրեթե ցանկացած կլիմայական պայմաններում, որոշ 
բացառությամբ այն բնակավայրերի որտեղ ձմեռները երկարատև են և խստաշունչ: 

Կախված կեղտաջրի քանակությունից, ինչպես նաև մաքրմանը ներկայացվող 
պահանջներից, արհեստական օդավորմամբ լճակային համակարգերի հետ համատեղ 
կարելի է կիրառել նաև դասական տեխնոլոգիաներին հատուկ կառուցվածքներ` 
երկրորդային պարզարան, տիղմի կուտակման, կայունացման և խմորման, կեղտաջրի 
դենիտրիֆիկացման և/կամ նիտրիֆիկացման կառուցվածքներ: Ինչպես բնական այնպես էլ 
արհեստական օդավորմամբ կենսաբանական լճակների օգտագործումը կեղտաջրի 
մաքրման գործընթացում հատկապես նախընտրելի է այն շրջաններում, որտեղ կա 
ոռոգման ջրի դեֆիցիտ և մաքրված կեղտաջուրը կարող է վերօգտագործվել ոռոգման 
նպատակով: Այս դեպքում կենցաղային կեղտաջրերում պարունակվող նիտրատները 
հանդիսանում են որպես արժեքավոր պարարտանյութ: 

Կախված կեղտաջրի մաքրմանը ներկայացվող պահանջներից, հնարավոր է 
իրականացնել նաև խորը մաքրում: Կեղտաջուրը հերթականությամբ կարող է անցնել 
առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանի կենսաբանական լճակներով, որոնցում կարող են 
կիրառվել ջրային բարձրակարգ բուսականություն (օրինակ ջրային հակինթ), որոնք 
կապահովեն առավել խորը մաքրում, իսկ վերջին աստիճանի լճակը կարող է 
օգտագործվել նաև արդյունաբերական ձկնատնտեսության համար: Նախքան ջրային 
ավազան լցնելը մաքրված կեղտաջուրը կարող է դրենաժվել բնական գրունտային 
ֆիլտրերում, որոնց մակերևույթին կստեղծվի մշտապես կանաչ բուսական տարածք: 

Վետլանդային համակարգերը ևս կիրառելի են ինչպես հարթավայրային, այնպես էլ 
նախալեռնային գոտու բնակավայրերում: Կիրառելի են փոքր բնակավայրերի կամ մեծ 
բնակավայրերի առանձին թաղամասերի համար: Այս համակարգերը ևս բնութագրվում են 
բավականին մեծ ճկունությամբ կլիմայական պայմանների հանդեպ, սակայն այս դեպքում 
ևս հարկ է խուսափել այս համակարգերի կիրառությունից այն բնակավայրերում, որտեղ 
ձմեռները երկարատև են և խստաշունչ: 

Վետլանդային համակարգերում մաքրվող կեղտաջուրը պահանջում է նախնական 
մեխանիկական մաքրում, որն անհրաժեշտ է վետլանդի ֆիլտրող բեռնվածքի 
հնարավորինս երկար շահագործումն ապահովելու համար: Վետլանդային համակարգերը 
կարող են կիրառվել նաև հիբրիդային համակարգերի տեսքով կեղտաջրի երկրորդային 
կամ երրորդային մաքրում ապահովելու համար այն դեպքերում, երբ բնակավայրում 
արդեն գործում են այլընտրանքային տեխնոլոգիաներով գործող, կամ դասական մաքրման 
կայաններ, որոնք կեղտաջրի պահանջված աստիճանի մաքրում չեն ապահովում: 

Վերը նշված բոլոր տարբերակների կառուցվածքների էներգապահանջարկը շատ 
ցածր է, իսկ շահագործումը և պահպանումը` բավականին պարզ: Շահագործումը կարող 
են իրականացնել մասնագիտական կրթություն չունեցող ոչ արհեստավարժ, սակայն  
համապատասխան տեխնիկական ուսուցում անցած հրահանգավորված անձինք: 
Կառուցվածքների աշխատանքը շատ դյուրին է, որն էլ լավ նախադրյալներ է ստեղծում 
դրանց կիրառման շրջանակները ընդլայնելու համար: 
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2.4 ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ 
ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

2.4.1 Ընդհանուր դրույթներ 

Որպեսզի ջրահեռացման և կեղտաջրի մաքրման գործընթացը լինի կայուն այն պետք 
է անվտանգ և ապահով լինի մարդու առողջության, շրջակա միջավայրի, տնտեսական և 
հասարակական տեսանկյուններից: Այս տեսանկյուններից կեղտաջրերի մաքրման 
ավանդական և էկոտեխնոլոգիաների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ մաքրման 
բնական համակարգերի օգտագործումը կեղտաջրի մաքրման գործընթացում եռակի 
շահեկան է` մարդու առողջության, շրջակա միջավայրի, ինչպես նաև տնտեսության 
համար: 

Մաքրման ավանդական և բնական համակարգերի հիմնական տարբերություններն 
են՝ 

• Կեղտաջրի մաքրման բնական  համակարգերում իրականացվում է մաքրման 

բնական գործընթացների օգտագործում, ի տարբերություն ավանդական 

համակարգերի, որոնցում կեղտաջրի մաքրումն իրականացվում է արհեստական 

կենսաբանական, քիմիական և ֆիզիկական պրոցեսների արդյունքում; 
• Կեղտաջրի մաքրման բնական համակարգերը չեն պահանջում քիմիական նյութերի 

օգտագործում, ինչպես նաև մեխանիկական սարքերի առկայություն, ինչն 

անհրաժեշտ է ավանդական մաքրման համակարգերի օգտագործման 

պարագայում; 
• Ի տարբերություն ավանդական համակարգերի, որոնց գործունեության միակ 

արդյունքը մաքրված կեղտաջուրն է, բնական համակարգերի կիրառման 

արդյունքում բերում է թե կեղտաջրի համապատասխան աստիճանի մաքրման, թե 

բարենպաստ միջավայր է ստեղծում տեղի կենսաբազմազանության զարգացման և 

միկրոկլիմայի համար, ինչպես նաև կարող է կրթական միջավայր հանդիսանալ; 
• Բնական համակարգերն ավելի քիչ տնտեսական ծախսեր են պահանջում և 

կառուցման և շահագործման տեսանկյունից; 
• Ի տարբերություն ավանդական համակարգերի, որոնք մեծ քանակությամբ 

էլեկտրաէներգիա են ծախսում, բնական համակարգերում էլեկտրաէներգիայի 

ծախսը չնչին է, բացի այդ կարելի է կիրառել այլընտրանքային էներգիայի 

աղբյուրներ; 
• Շահագործման և սպասարկման համար հատուկ որակավորում ունեցող 

անձնակազմ այս դեպքում չի պահանջվում, ինչն անհրաժեշտ է ավանդական 

մաքրման համակարգերի պարագայում; 
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• Սակայն ի տարբերություն ավանդական համակարգերի պահանջում են 

բավականին մեծ տարածքներ, սակայն արհեստական օդավորում իրականացման 

դեպքում այս խնդիրը նույն լուծվում է ի օգուտ ԲՄՀ -ի; 
• Բնական համակարգերը զգայուն են կլիմայական պայմանների նկատմամբ, 

բնութագրվում են հարմարվողականությամբ և ճկունությամբ: 
 
2.4.2 Բնական մաքրման համակարգերի կիրառման տնտեսական ասպեկտը 

Բնական մաքրման համակարգերը տնտեսական տեսանկյունից անհամեմատ ավելի 
մատչելի են ավանդական մաքրման համակարգերի համեմատ, մաքրված կեղտաջրի 
միևնույն որակի ապահովման պարագայում: Սա հատկապես բնութագրական է փոքր 
համայնքների համար, որտեղ հասանելի են մաքրման բնական համակարգերի համար 
անհրաժեշտ հողատարածքները: Կեղտաջրի մաքրման բնական համակարգերի 
շահագործման և սպասարկման ծախսերը ևս, մասնավորապես էներգիայի ծախսն, 
անհամեմատ ավելի փոքր է մաքրման այլ համակարգերի համեմատ: 

Աղյուսակ 4-ում բերված են կեղտաջրի բնական մաքրման համակարգերի 
տարատեսակների և ավանդական համակարգերի համար կապիտալ ներդրումների և 
շահագործման ու սպասարկման ծախսերը: Տվյալները բերված են 400մ3/օր հզորության 
կեղտաջրի մաքրման կայանի համար և իրենց մեջ չեն ներառում հողատարածքների 
գնային արժեքները, քանի որ դրանք շատ սպեցիֆիկ են տվյալ տեղանքի համար: 

 
Աղյուսակ 5. Կապիտալ և շահագործման և սպասարկման ծախսերը կեղտաջրի մաքրման համակարգերի որոշ 
տեսակների համար  

Կեղտաջրի մաքրման 
եղանակը 

Կապիտալ ներդրումներ 
(US$/մ3.օր) 

Շահագործման և 
սպասարկման ծախսեր 

(US$/մ3) 
Ֆակուլտատիվ լճակ1 500-1 000 0.07-0.13 
Արհեստական օդավորմամբ 
լագուն2 

600-1 200 0.10-0.16 

Ջրային հակինթի համակարգ3 500-1 000 0.12-0.14 
Ջրի մակերևույթային հոսքով 
արհեստական վետլանդ4 

500-1000 0.03-0.09 

Ջրի ենթամակերևութային 
հոսքով վետլանդ 1000-1200 1.0-1.2 

Լոկալ մաքրման կայաններ 1000-3000 0.01-0.1 
Source: S.C. Reed et al., Natural Systems for Wastewater Treatment, Manual of Practice FD-16 (Alexandria, 
Virginia: Water Environment Federation, 1990).  
1/ Առանց նախնական մաքրման, հիդրավլիկ բեռնվածքը ~ 400 մ3/օր  
2/ Արհեստական օդավորում, հիդրավլիկ բեռնվածքը ~ 400 մ3/օր, առանց նախնական մաքրման;  
3/ Նախնական մաքրում՝ նստեցում կամ մեխանիկական մաքրում ճաղավանդակով, հիդրավլիկ 
բեռնվածքը ~ 400 մ3/օր, բույսերի հավաքումը ներառված է; 
 4/ Ջրի մակերևութային հոսքով վետլանդ; Նախնական մաքրում՝ նստեցում կամ մեխանիկական 
մաքրում ճաղավանդակով, հիդրավլիկ բեռնվածքը ~ 400 մ3/օր, ոչ կանոնավոր բերքահավաք: 
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Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակից կապիտալ ներդրումները տատանվում են US $ 500 

և US$ 3,000 սահմաններում, իսկ շահագործման և սպասարկման ծախսերը յուրաքանչյուր 

1մ3-ի համար US$ 0.07-ից US$ 1.2 սահմաններում: Նկարներ 10-ում և 11-ում բերված են 

378.5 – 3785մ3/օր մաքրման հզորությամբ տարբեր մաքրման համակարգերի 

համապատասխանաբար շահագործման և սպասարկման արժեքների և կապիտալ 

ներդրումների համեմատությունները: Բոլոր ծախսերը ներկայացված են US$/մ3 

միավորներով: Այս դեպքում ևս մաքրման կայանների համար անհրաժեշտ հողտարածքի 

գինը ներառված չէ: 
 

 

Նկար 6. Տարբեր Մաքրման տարբեր համակարգերի շահագործման և սպասարկման արժեքների 
համեմատությունը 

41 

 



 
Նկար 7. Մաքրման տարբեր համակարգերի համար կապիտալ ներդրումների համեմատությունը 

 
Գծապատկերներում ակնհայտորեն երևում է, որ ավանդական մաքրման կայանների  

(այս դեպքում բերված են օքսիդացնող լճակային համակարգի համար հաշվարկները 
ներառյալ պարզարան, օքսիդացնող լճակ, պոմպեր, շինություն, լաբորատորիան և 
տղմահրապարակները) համար անհրաժեշտ թե՛ շահագործման և սպասարկման 
ծախսերը, թե՛ կապիտալ ներդրումները անհամեմատ ավելի մեծ են մաքրման մնացած 
տեխնոլոգիաների, մասնավորապես մաքրման բնական համակարգերի համեմատ: 
 

2.4.3 Մաքրման համակարգերի համար անհրաժեշտ հողատարածքի գնահատում 

Վետլանդների չափսերը կարելի է որոշել ելնելով Կիխութի հավասարումից.  

որտեղ,  

• Ah = վետլանդի մակերևույթի մակերեսն է , մ2 ; 

• Qd = կեղտաջրի միջին օրական հոսքը, մ3/օր; 

• Ci = ելքային ԹԿՊ5 կոնցենտրացիան, մգ/լ; 

• Ce = ելքային ԹԿՊ5 կոնցենտրացիան, մգ/լ; 

• KBOD = ԹԿՊ-ի նվազման արագության հաստատունը, մ/օր: 

KBOD-ը որոշվում է KT *dn արտահայտությունից, որտեղ, 
• KT = K20(1.06)(T-20); 

• K20 = արագության հաստատունը 20℃ (օր-1); 

• T =համակարգի շահագործման ջերմաստիճանը, ℃; 

• d = ջրի սյան խորությունը (մ); 

• n = սուբստրատի ծակոտկենությունը (արտահայտված ֆրակցիայի տոկոսներով): 
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KBOD-ը կախված է ջերմաստիճանից և ԹԿՊ-ի քայքայման արագությունը 
հիմնականում ավելանում է 10%-ով յուր. 1 ℃ ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգընթաց: 
Այսպիսով ԹԿՊ-ի քայքայման արագության հաստատունը հավանաբար ամռանն ավելի 
մեծ կլինի քան ձմռանը: Հաստատված է նաև, որ KBOD-ը մեծանում է նաև համակարգի 
“տարիքի” մեծացման հետ մեկտեղ:  

Փոքր համակարգերի համար, ինչպիսիք տվյալ պարագայում մաքրման բնական 
համակարգերն են, համակարգի տարածքի կոպիտ գնահատում կարելի է անել ելնելով այն 
հանգամանքներից, որ համակարգի չափսերն ուղիղ համեմատական են կեղտաջրի 
նախագծային հոսքի մեծությանը (Q) և հակադարձ համեմատական սուբստրատի/հողի 
ջրաթափանցելիությանը (K): 

Այլ կերպ ասած՝ 

A (մ3) = p x Q (մ3/օր) / k (մ3/մ2. օր), 

Որտեղ p-ն պարամետր է, որը բնութագրում է համակարգի տարածքի լրացուցիչ 
պահանջները և կախված է կոնկրետ համակարգի տեսակից: 

Աղյուսակ 6. Պահանջվող հողատարածքի չափսերը նշված մաքրման համակարգերի համար 

Մաքրման համակարգի տեսակը Պահանջվող հողատարածքի չափը 
Լոկալ մաքրման կայաններ A (մ2) = 1.5 x Q (մ3/օր)/ k (մ/օր) 
Ֆակուլտատիվ լիճ A (հա) = 5.1 x 10-3 x Q (մ3/օր) 
Ջրային հակինթի լճակ երկրորդային մաքրման 
համար 

A (հա) = 9.5 x 10-3 x Q (մ3/օր) 

Ջրային հակինթի աերացվող լճակ 
երկրորդային մաքրման համար 

A (հա) = 1.5 x 10-3 x Q (մ3/օր) 

Ազատ մակերևութային հոսքով վետլանդներ A (հա) = 8.2 x 10-3 x Q (մ3/օր) 
Ենթամակերևութային հոսքով վետլանդներ A (հա) = 2.7 x 10-3 x Q (մ3/օր) 

 
2.4.4 Բնական մաքրման համակարգերի կիրառման բնապահպանական 

ասպեկտը 

Կեղտաջրի մաքրման բնական համակարգերը ավանդական մաքրման մեթոդների 
համեմատ նաև անհամեմատ փոքր ազդեցություն են ունենում շրջակա միջավայրի վրա 
(միայն համակարգերի շինարարության փուլում): 

Բնապահպանական տեսանկյունից նրանք ունեն հետևյալ առավելությունները՝ 
• Բնական պրոցեսների ուտիլիզացիայի շնորհիվ, բացառվում է համակարգի 

շահագործման ընթացքում շրջակա միջավայրի աղտոտումը արհեստական նյութերով; 
• Այս համակարգերին բնորոշ չեն շլամի առաջացումը, ինչն ախուսափելի է 

արհեստական կենսաբանական մաքրման պարագայում; 
• Մաքրված կեղտաջուրը կարող է վերօգտագործվել որպես ոռոգման ջուր, 

արդյունքում նպաստելով ջրային և հողային ռեսուրսների կայուն կառավարմանը; 
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• Որոշակի ժամանակ շահագործումից հետո այս համակարգերն ամբողջությամբ 
ինտեգրվում են շրջակա միջավայրի հետ և նպաստում տեղի կենսաբազմազանության 
զարգացմանը; 

• Մաքրման բնական համակարգերում, մասնավորապես ջրային հակինթի 
համակարգերում, օգտագործվող բարձրակարգ բուսականությունը կարող է օգտագործվել, 
որպես բարձրակարգ սննունդ կենդանիների համար; 

• Հնարավոր է նաև կանաչ զանգվածի հետագա օգտագործում, որպես ավելի 
արդյունավետ օրգանական պարարտանյութ՝ կենսահումուս, քանի կոմպոստը: 

Արդյունքում այս համակարգերի կիրառումը կենցաղային կեղտաջրի մաքրման 
համար հնարավորություն է տալիս ներդնել ջրօգտագործման փակ ցիկլ, ինչը 
հնարավորություն է տալիս ներդնել տեխնոլոգիա, որը նվազագույն ազդեցություն է 
թողնում շրջակա միջավայրի վրա: 
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3. ԱԶԳԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑ - ՎՐԱՍՏԱՆ  

3.1 ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼՎՐԱՑԱԿԱՆ 
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Քաղցրահամ ջրերը խմելու և ոռոգման բնական աղբյուր են հանդիսանում, առանց 
որի քաղաքակրթությունը գոյություն չէր ունենա: Միևնույն ժամանակ, դրանք 
ներկայացնում են մեր էկոհամակարգի անբաժանելի մասը և բնական միջավայր են 
հանդիսանում ֆլորայի և ֆաունայի բազմաթիվ  տեսակների համար: Տնտեսական 
գործունեությունը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ ջրային էկոհամակարգերի 
վրա: Մենք օգտագործում ենք գետերի ու լճերի ջուրը բազմաթիվ՝  հիմնականում ոռոգման 
և համայնքային նպատակներով, և դրանով իսկ նվազեցնում ենք այդ ռեսուրսի 
քանակությունը էկոհամակարգերում: Ի լրումն, մենք ջրային մարմիններ ենք 
արտանետում տարբեր տեսակի գործունեություններից առաջացած կեղտաջրերը: Ջրային 
էկոհամակարգը կարող է չեզոքացնել որոշակի քանակությամբ աղտոտիչ նյութեր, սակայն 
այդ ունակությունն, իհարկե, սահմանափակ է: Գերաղտոտվածությունը կամ ջրային 
ռեսուրսների գերսպառումը կարող է լրջորեն վնասել, կամ նույնիսկ ոչնչացնել 
էկոհամակարգը: Նման իրավիճակները կանխելու համար անհրաժեշտ է ձեռնարկել 
մակերևութային ջրերի պահպանության համապատասխան միջոցառումներ:  

Ջրային ոլորտի ներկայիս վրացական օրենսդրությունը մասնատված է, 
անհետևողական և հակասական: Այն չի ապահովում ջրի կառավարման հստակ 
համակարգի ստեղծումը և չունի աղտոտվածության կանխարգելման արդյունավետ 
մեխանիզմներ, ինչպես նաև ջրի գերօգտագործումը կանխելու մեխանիզմներ: 
Վրաստանում ներկայումս գործող Ջրի մասին օրենքը չի ընդգրկում ջրային ռեսուրսների 
կառավարման և պահպանության բոլոր ասպեկտները և կապված չէ մնացած ոլորտների 
հետ: Բացի այդ, Ջրի մասին գործող օրենքը չի նախատեսում համապարփակ, 
գետավազանային հիմքով մոտեցումներ: Բոլոր առկա օրենսդրական հակասությունները 
վերացնելու և ջրային ոլորտին առնչվող բոլոր հարցերին լիարժեք անդրադառնալու 
համար, անհրաժեշտ է ընդունել Ջրի մասին նոր օրենք, հետագա մանրամասն 
կանոնակարգերով:  

Ներկայումս Վրաստանը փորձում է պահպանել իր ջրային ռեսուրսները` 
կարգավորելով արտանետումները այնպիսի գործունեություններից, որոնք կարող են 
ազդեցություն ունենալ ընդունող ջրային մարմինների վրա: Այս կանոնակարգերը 
հիմնված են ընդունող ջրային միջավայրի տարբեր պարամետրերի վերաբերյալ 
ստանդարտների սահմանման վրա, որոնք համապատասխանում են բնական 
էկոհամակարգի պահպանության պահանջներին: 

Վրաստանում ջրի որակի ստանդարտները սահմանվում են ըստ ջրօգտագործման 
տարբեր դասերի. 

• «Խմելու տնտեսական ջրօգտագործում»: Սրանք այն ջրային մարմիններն են, 
որոնք օգտագործվում են խմելու, կամ սննդի արտադրության նպատակով: 
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• «Տնտեսական-կենցաղային ջրօգտագործում»: Սրանք այն ջրային մարմիններն 
են, որոնք օգտագործվում են հանգստի կամ ոռոգման նպատակներով, կամ 
բնակավայրերի տարածքի սահմաններում գտնվող ջրային մարմինները: 

• «Ձկնաբուծական նպատակով ջրօգտագործում»: Այս դասը ներառում է այն 
ջրային մարմինները կամ դրանց մասերը, որոնք կարևոր են ձկնային 
պաշարների վերականգնման, ձկնաբուծության և ձկների միգրացիայի համար: 
Այս դասն իր հերթին բաժանվում է երեք ենթադասերի. 1. Բարձրագույն, 2. 
Առաջնային, 3. Երկրորդային դասեր՝ ըստ ջրային մարմնում ապրող 
ձկնատեսակների և դրա առանձնահատուկ բնութագրերի (օրինակ, որքանով են 
դրանք հազվագյուտ տեսակներ, որքանով են խոցելի շրջակա միջավայրի 
պայմանների նկատմամբ, որքանով են արժեքավոր տնտեսական տեսանկյունից, 
և այլն): 

Խմելու-տնտեսական և տնտեսական-ռեկրեացիոն ջրային մարմնի դասերի համար, 
ջրի որակի ստանդարտները սահմանվում են որպես գետի ջրերում մարդու առողջության 
համար թույլատրելի առավելագույն աղտոտող նյութերի կոնցենտրացիաներ: Դրանք 
սահմանված են «Մակերևութային ջրերն աղտոտումից պահպանելու սանիտարական 
կանոններում և ստանդարտներում»: Մակերևութային ջրերում աղտոտող նյութերի 
բնապահպանական նորմերը սահմանված են «Վրաստանի մակերևութային ջրերն 
աղտոտումից պահպանելու կանոններում»: Սույն կանոնակարգը սահմանում է մարդկանց 
առողջության, ինչպես նաև ձկնաբուծության նպատակներով օգտագործվող ջրային 
մարմիններում աղտոտող նյութերի առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիաները:  

Ջրային մարմինները դեռևս պաշտոնապես բաժանված չեն ըստ նշված կարգերի: 
Գործնականում, առավել հաճախ կիրառվող առավելագույն թույլատրելի 
կոնցենտրացիաները այն կոնցենտրացիաներն են, որոնք օգտագործվում են մարդկանց 
առողջության պահպանության նպատակով: Այդ ստանդարտները շատ ավելի մեղմ են, 
քան այն ստանդարտները, որոնք սահմանված են ձկնատեսակների և էկոհամակարգերի 
պահպանության  համար:  Դա բնական է, քանի որ ձկները շատ ավելի խոցելի են ջրի 
մաքրության նկատմամբ, քան մարդիկ:  Այնուամենայնիվ, ձկների և էկոհամակարգերի 
պահպանության հետ կապված գործող օրենսդրական նորմերը խորհրդային 
ժամանակներից մնացած նորմերն են, և ինչպես  բնորոշ է խորհրդային շատ նորմերին, 
դրանք անողջամիտ և անհամապատասխան են: Հետևաբար, ձկների և էկոհամակարգերի 
պահպանության համար Վրաստանում օգտագործվում են համապատասխան ԵՄ 
նորմերը, որոնք ավելի իրատեսական են (ընդ որում, Վրաստանը նախատեսում է գործող  
նորմերը ամբողջովին ներդաշնակեցնել ԵՄ չափանիշներին): 

  Ջրի որակի ստանդարտները պահպանելու համար պետությունը կարգավորում է 
ջրօգտագործողների գործունեությունը։ Կարգավորման մակարդակը կախված է որոշակի 
գործունեության հետևանքով ջրային միջավայրի աղտոտման ռիսկից։ Պոտենցիալ զգալի 
ազդեցություն ունեցող որևէ գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ձեռք 
բերել Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության թույլտվություն։ Հայտատուն պետք է 
պատրաստի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում (ՇՄԱԳ), որն 
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ուսումնասիրում է շրջակա միջավայրի համար բոլոր հնարավոր ռիսկերը և դրա վրա 
բոլոր հնարավոր ազդեցությունները, և ցույց տա, որ ձեռնարկվել են բոլոր 
համապատասխան միջոցները, որոնք նվազագույնի կհասցնեն բացահայտված ռիսկերը և 
շրջակա միջավայրի (այդ թվում, ջրային էկոհամակարգերի) վրա ազդեցությունը։ Ցածր 
ռիսկ ունեցող գործունեությունը ենթակա է ջրառի և ջրահեռացման վերաբերյալ 
տեխնիկական կանոնակարգերին։ Պետությունն իրականացնում է ջրի որակի 
մոնիթորինգի ազգային ծրագիր՝ որոշելու, արդյոք պետության սահմաններում գտնվող 
ջրային մարմինները բավարարում են համապատասխան ստանդարտներին:  

Վրաստանում ջրի արդյունահանման/ջրօգտագործման հատուկ թույլտվություններ 
չկան։ Արդյունաբերական արտանետումները և ջրի արդյունահանումը կարգավորվում են 
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության թույլտվության գործընթացով։ Շրջակա միջավայրի 
վրա ազդեցության թույլտվության համակարգը բարելավման կարիք ունի: Ներկայումս այս 
գործընթացն ի վիճակի չէ պատշաճ կերպով անդրադառնալ ջրի որակի և քանակի հետ 
կապված բոլոր հարցերին: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության թույլտվությունը չի 
անդրադառնում սննդային նյութեր պարունակող կեղտաջրերի բարձր բեռնվածքների 
համար պատասխանատու խոշոր արդյունաբերական ոլորտներին, ինչպես օրինակ, 
սննդի արդյունաբերությանը։  

Այն գործողությունները, որոնք  ենթակա չեն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
թույլտվությանը, պետք է համապատասխանեն տեխնիկական բնապահպանական 
կանոնակարգերին, որոնք սահմանում են աղտոտման արտանետման ստանդարտները և 
նախատեսում են ՇՄԲՌՊ նախարարության կողմից 5-ամյա ջրառի ծրագրերի 
հաստատումը։ Սակայն արտանետումների վերահսկման նկատմամբ այս ստանդարտ 
մոտեցումը հաշվի չի առնում տարբեր ֆոնային պայմանները, տարածքների խոցելիության 
տարբեր մակարդակները կամ մոտ տեղադրված  մի քանի արտադրությունների 
գումարային ազդեցությունը։ Ի վերջո, կարիք կա ուժեղացնել շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության թույլտվության պայմանների և տեխնիկական բնապահպանական 
կանոնակարգերի կիրարկումը։ 

Արդյունաբերական և ջրահեռացման օբյեկտների համար վերոհիշյալ տեխնիկական 
կանոնակարգում սահմանված տարբեր նյութերի առավելագույն թույլատրելի 
կոնցենտրացիաները ներկայացված են Աղյուսակ 9-ում:  

Հարկ է նշել, որ ներկայումս գոյություն չունի գյուղատնտեսական գործունեությունից  
աղտոտման ցրված աղբյուրների գնահատման և կառավարման վարչական համակարգ։ 
Գյուղատնտեսական գործունեությունից  ցրված աղտոտումը հիմնականում 
պայմանավորված է պարարտանյութերի, պեստիցիդների և հերբիցիդների ոչ պատշաճ 
օգտագործմամբ։ Այլ աղբյուրներ են անասնապահական ֆերմաներից կետային և ցրված 
աղտոտման աղբյուրները (նիտրատներ և ամոնիակ)։ 

Ջրի համապատասխան որակի հասնելու և այն պահպանելու համար, Վրաստանը 
մտադիր է փոփոխել ջրային ռեսուրսների կառավարման առկա կառավարման 
սկզբունքները և ներմուծել համապարփակ գետավազանային կառավարման մոտեցումը։ 
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Աղյուսակ 7. Մաքրված կեղտաջրի համար առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիաները Վրաստանում 
Բաղադրիչ Կեղտաջրի համար առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիան 
Կախված մասնիկներ 60 մգ/լ 
ԹԿՊ 25 մգO2/լ 
ԹՔՊ 125 մգO2/լ 
Գումարային P 2 մգ/լ 
Գումարային ՆԱ 5.0 մգ/լ 
Գումարային N 15 մգ/լ 
Դետերգենտներ 2.0 մգ/լ  
Ճարպեր 5 մգ/լ 
Ֆենոլներ 0.1 մգ/լ 
Cr+6 0.1 մգ/լ 
Ni+2 1.0 մգ/լ 
Zn+2 4.0 մգ/լ 
Pb+2 1.0 մգ/լ 
Sn+2 2.0 մգ/լ 
Fe 2.0 մգ/լ 
Cu+2 3.0 մգ/լ 
Ֆորմալդեհիդ 0.05 մգ/լ 
pH 6.5-8.5 
Ջերմաստիճան Կեղտաջրի ջերմաստիճանը չպետք է գերազանցի 50oC,  վերջին տասը տարվա 

ընթացքում ամենաշոգ ամառվա միջին ամսական ջերմաստիճանը։  

Ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչական մոդելի միջոցով անհնար է ամբողջ 
ջրավազանում հասնել ողջամիտ և արդյունավետ ջրօգտագործման և բավարարել բոլոր 
շահագրգիռ կողմերի շահերը, ինչպիսիք են էներգիայի արտադրողները, տեղական 
բնակչությունը, ձեռնարկությունները, գյուղատնտեսությունը և ռեկրեացիոն 
նպատակներով օգտագործումը և մյուս կողմից, պաշտպանել և պահպանել ջրային 
էկոհամակարգերը։ Շատ երկրների փորձը ցույց է տվել, որ Գետավազանային 
համապարփակ կառավարման համակարգը շատ ավելի արդյունավետ է այս նպատակի 
համար։ Այս մոտեցման դեպքում, ջուրը դիտվում է որպես ամբողջական ռեսուրս, առանց 
մասնատման, և որպես այդպիսին, պետք է հավասարակշռի բոլոր շահագրգիռ կողմերի 
կարիքները, ինչպիսիք են հոսանքն ի վեր և հոսանքն ի վար տեղակայված 
ջրօգտագործողները, քաղաքաշինական կամ տնտեսական շահերը։ Ներկայումս մշակվում 
է Ջրի մասին նոր օրենք՝ այս մոտեցումը Վրաստանում ներմուծելու նպատակով։ 
Նախատեսվում է նաև յուրաքանչյուր ավազանի համար մշակել գետավազանային 
կառավարման պլաններ։  

Ներկայումս մշակման փուլում է Վրաստանի Ջրի մասին նոր շրջանակային օրենքը։ 
Օրենքը կանդրադառնա բոլոր տեսակի ջրային մարմիններին, այդ թվում, ստորերկրյա, 
ինչպես նաև ջրի որակին և քանակին։ Այն կնախատեսի գետավազանային մակարդակով 
ջրի կառավարում և կներառի ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման բոլոր 
ասպեկտները, այդ թվում, ջրի դասակարգման համակարգը, ջրի որակի նպատակներն ու 
ստանդարտները, ջրօգտագործումը, ջրային ռեսուրսների պլանավորումը, աղտոտման 
կանխարգելումը, մոնիթորինգը և կիրարկումը, հեղեղումների ռիսկի կառավարումը և 
հանրային մասնակցությունը։ Ջրի մասին նոր օրենքի ընդունումը կարևոր քայլ կլինի 
միջազգայնորեն ընդունված ջրային կայունության կառավարման փորձ ստեղծելու 
ուղղությամբ։  
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Որպես ԵՀՔ գործընկեր երկիր,  Վրաստանը պարտավորվել է ներդաշնակեցնել իր 
ջրային օրենսդրությունը Եվրամիության ջրային օրենսդրության հետ։ ԵՄ-Վրաստան 
գործողությունների ծրագրի լիարժեք իրականացումը լուրջ բնապահպանական օգուտներ 
կբերի Վրաստանին հետևյալ առումներով. ջրային ռեսուրսների ավելի կայուն 
օգտագործում և կառավարման հաստատում,  գետավազանային մակարդակով ջրային 
ռեսուրսների ավելի արդյունավետ կառավարում, հեղեղումների նվազեցված ռիսկեր, 
կեղտաջրերի բարելավված մաքրման շնորհիվ նվազեցված աղտոտում, խմելու և 
լողանալու ջրի բարելավված որակի շնորհիվ առողջապահական օգուտներ, 
էկոհամակարգերի համար օգուտներ,  տնտեսական գործունեության, օրինակ՝ 
զբոսաշրջության համար բարելավված պայմաններ,  ջրի սակավության խնդիրները 
լուծելու համար ստեղծված միջոցներ, ջրի գնագոյացման համակարգի՝ որպես 
ծախսածածկման և սպառողների վարքագծի վերահսկման գործիքի ստեղծում. հանրային 
մասնակցության արդյունքում շահագրգիռ կողմերի շրջանում իրական շահագրգռռւթյան 
ստեղծում:  
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3.2 ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՆԵՐԿԱ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ 

Խորհրդային Միության փլուզումից ի վեր արդյունաբերության անկման պատճառով, 
Վրաստանում ընդհանուր ջրառը նվազել է։ Ոռոգելի հողատարածքները նույնպես 
զգալիորեն նվազել են։ Արդյունաբերական արտանետումները, ինչպես նաև 
գյուղատնտեսական պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների կիրառումը նույնպես 
նվազել է: Կանխատեսվում է, որ ապագայում, տնտեսական աճին զուգընթաց, 
ջրօգտագործումը՝ ինչպես արդյունահանումը, այնպես էլ արտանետումը, կաճի: ՀԷԿ-երի 
թվի նախատեսվող աճը, զբոսաշրջության զարգացող ոլորտը, ընդլայնվող 
ջրամատակարարման ցանցերն ու ոռոգման համակարգերը կմեծացնեն ջրի պահանջարկը 
և ջրի վրա ազդեցությունը։ Եթե արդյունավետ կարգավորման միջոցներ չձեռնարկվեն, 
Վրաստանի ջրային ռեսուրսները կենթարկվեն  աճող ճնշումների։  

Չմաքրված քաղաքային կեղտաջրերը մակերևութային ջրերի 67% -ի աղտոտման 
պատճառ են հադիսանում։ Մակերևութային ջրերի որակի վրա զգալի բացասական 
ազդեցություն ունեցող արդյունաբերական ոլորտներն են՝ հանքարդյունաբերությունը, 
նավթամթերքների արտադրությունը և սննդի արտադրությունը։ Այլ աղբյուրներ են 
հանդիսանում վատթար սանիտարական վիճակում գտնվող աղբավայրերը, ապօրինի 
աղբանոցները և գյուղատնտեսական գործունեությունը:  

Վրաստանի գետերը հիմնականում աղտոտվում են ազոտով և երբեմն՝ ծանր 
մետաղներով (Բոլնիսի շրջանի Մաշավերա գետ, Կվիրիլա գետ, Ճիաթուրայի Զեստափոնի 
մոտ), իսկ Աջարիայի շրջաններում Սև ծովի գետերն աղտոտվում են նավթամթերքներով։ 
Վրաստանում մակերևութային ջրերի աղտոտման հիմնական աղբյուրները 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերն են, ջերմային էներգետիկան և 
արդյունաբերությունը։  

Ջրերի աղտոտման հիմնական աղբյուրներն ըստ ոլորտների բաշխվել են հետևյալ 
կերպ.  

• Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր՝ տարեկան 344,1մ խ.մ. 
(այսինքն, 67%):  

• Ջերմային էներգետիկա – տարեկան 163.8մ խ.մ. (այսինքն, 31%):  
• Արդյունաբերություն - տարեկան 9.6մ խ.մ. (այսինքն, 2%):  
Այսպիսով, մակերևութային ջրերի հիմնական աղտոտման աղբյուրը կոմունալ 

ոլորտն է (քաղաքների և բնակավայրերի կոյուղին)։ Գետեր արտանետվող չմաքրված 
քաղաքային կեղտաջրերը և գյուղատնտեսական հողերից ցրված աղտոտման աղբյուրները 
համարվում են Վրաստանի գետերում ամոնիակով և նիտրիտներով աղտոտման 
հիմնական աղբյուրները։ Բացի այդ, օրինական և ապօրինի աղբավայրերը, որոնք հաճախ 
գտնվում են գետի ափերին, հանդիսանում են գետերի զգալի աղտոտողներ։ Հեղուկը 
նյութը, որն առաջանում է թափոնների քայքայումից, աղբի կեղտաջրից, խիստ թունավոր է 
ջրային ֆլորայի և ֆաունայի համար։  Այն պարունակում է բարձր մակարդակով սննդային 
նյութեր և ծանր մետաղներ, և կախված աղբավայր հեռացված թափոնների տեսակից, 
կարող է պարունակել զգալի քանակությամբ այլ վտանգավոր միացություններ։  
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Ինչպես վերը նշվեց, չմաքրված քաղաքային կեղտաջրերը Վրաստանում 
մակերևութային ջրերի աղտոտման հիմնական պատճառներից մեկն են։ Ներկայումս 
կեղտաջրի մաքրման կայաններից  ոչ մեկը չի կարող ապահովել ազգային 
ստանդարտներին համապատասխան կեղտաջրերի մաքրում։ Ոչ մի քաղաքում չի 
իրականացվում կեղտաջրերի կենսաբանական մաքրում։ Առաջնային մեխանիկական 
մաքրում է իրականացվում միայն Թբիլիսի-Ռուսթավի տարածաշրջանային մաքրման 
կայանում։ Արդյունքում, ընդունող ջրային մարմինները զգալիորեն աղտոտվում են։  

Վրաստանի քաղաքային բնակավայրերը սպասարկող քառասուն ջրահեռացման 
համակարգերի մեծ մասը չմաքրված կեղտաջրերն արտանետում են գետային ցանցեր: 
Դրանցից միայն երկուսն են (Թբիլիսի-Ռուսթավի և Սաբիրաբադ), որ ապահովում են 
մաքրման հիմնական մակարդակը,  որը հեռացնում է կեղտաջրերից աղտոտման միայն մի 
սահմանափակ մասը։ Արդյունքում, արտանետվող կեղտաջրերը գետերի զգալի 
աղտոտման պատճառ են դառնում։ 

Ներկայումս կեղտաջրերի մաքրման գրեթե բոլոր կայանները չեն գործում։ Երկրում 
կա միայն մեկ լիարժեք գործող կեղտաջրերի մաքրման կայան (ԿՄԿ) Սաչխերեում։ 
Գարդաբանիում գտնվող մեկ այլ կայան ապահովում է միայն առաջնային մեխանիկական 
մաքրում։ Գարդաբանիի ԿՄԿ-ն ընդունում է Թբիլիսիի և Ռուսթավիի քաղաքային 
կեղտաջրերը։ Այնուամենայնիվ, Թբիլիսիից և Ռուսթավիից զգալի ծավալով չմաքրված 
քաղաքային կեղտաջրեր ուղղակիորեն թափվում են Մտկվարի գետը։ 

Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Վրաստանում ընթանում են ջրահեռացման 
համակարգերի աստիճանական վերականգնման և կառուցման աշխատանքներ: 
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնումը Բաթումիում, 
Փոթիում, Քութայիսիում, Բորժոմիում և Բակուրիանիում շարունակվում է: 
Նինոծմինդայում ավարտվում է կեղտաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանի 
կառուցումը։ Արդեն մշակվել են Բաթումիում և Բաթումիի և Թուրքիայի միջև գտնվող 
ափամերձ բնակավայրերում, ինչպես նաև Փոթի քաղաքում կեղտաջրերի կենսաբանական 
մաքրման կայանների կառուցման ծրագրերը։ Նմանատիպ ծրագրեր պետք է մշակվեն 
Քութայիսիի, Բորժոմիի և Բակուրիանիի համար։ Այս կայանների շինարարության 
ժամկետները կսահմանվեն ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում։ Շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության թույլտվության պայմաններով պահանջվում է 
Գարդաբանիի ԿՄԿ-ի լիարժեք վերականգնում և արդիականացում, որը պետք է 
նախաձեռնվի մինչև 2018թ.։ Սակայն, վերականգնումը դեռևս չի մեկնարկել:  

Նմանատիպ իրավիճակ է նաև աղբանոցների դեպքում։ Գործող 63 աղբանոցներից 
միայն երկուսն են ձեռք բերել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պահանջվող 
թույլտվությունները։ Բացի այդ, հայտնաբերվել են 28 անօրինական աղբանոցներ, որոնց 
մեծ մասը գտնվում են գետերի հարևանությամբ։ Այս աղբանոցները գալիք 
տասնամյակների ընթացքում զգալի աղտոտման աղբյուր կներկայացնեն։ 

Ներկայումս մշակման փուլում են գտնվում Վրաստանի  բազմաթիվ քաղաքներում 
կոյուղու ցանցերի բարելավմանը և  կեղտաջրերի մաքրման համակարգերի կառուցմանն 
ուղղված զգալի թվով խոշորամասշտաբ ծրագրեր։  Սակայն, հաշվի առնելով լայնածավալ 
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աշխատանքները, որոնք պետք է իրականացվեն ազգային մակարդակով, ինչպես նաև 
պահանջվող ներդրումների մակարդակը, զգալի ժամանակ կպահանջվի, մինչև բոլոր 
ջրահեռացման համակարգերը արդիականացվեն՝ նոր ստանդարտներին բավարարելու 
համար։  

Աղյուսակ 10 և 11-ը ցույց են տալիս 2007-2012թթ, ընթացքում մակերևութային ջրային 
մարմիններ կեղտաջրերի արտանետման վերաբերյալ արժեքներ։ 

 
Աղյուսակ  8. Ջրային ռեսուրսների պահպանության և օգտագործման հիմնական ցուցանիշներ  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Բնական աղբյուրներից ընդհանուր ջրառ 31 541 30 098 33 803 33 517 22 767 29 210 
Այդ թվում՝ ստորերկրյա ջրաղբյուրներից 422 431 447 3 120 381 368 
Ընդհանուր ջրօգտագործում 31 720 29 756 33 344 33 415 21 603 28 571 
Այդ թվում հետևյալ կարիքների համար՝       
Կենցաղային 391 399 412 3 129 439 330 
Արդյունաբերական 260 333 279 207 358 363 
Ոռոգման 95 57 54 59 115 338 
Գյուղատնտեսական և այլն 30 974 28 967 32 589 30 006 20 691 27 540 
Կեղտաջրի արտանետում մակերևութային ջրեր 30 800 29 090 32 829  29 162 20 829 27 235 
Այդ թվում՝       
Աղտոտված 452 614 469 126 626 475 
որից չմաքրված 293 486 439 -  - - 
Անբավարար մաքրված 160 128 30 - - - 
Մաքուր՝ առանց մաքրման 30 333 28 462 32 206 28 868 20 101 26 637 
Բավարար մաքրված 15 14 155 41 102 445 
Ջրի տեղափոխման կորուստներ 505 437 549 668 571 224 
Վերաշրջանառություն և երկրորդային 
ջրամատակարարում 

258 180 205 117 238 238 

Ծնթ. Ներառյալ հիդրոկայանների կողմից 
օգտագործվող ջուրը 

      

Աղբյուր. Վրաստանի ՇՄ և ԲՌ Պ նախարարություն       

 
Աղյուսակ 9. Մակերևութային ջրային մարմիններ արտանետված կեղտաջրեր  

Կեղտաջրերի արտանետումը մակերևութային ջրային մարմիններ 
(մլն. խոր.մ.) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ընդհանուր արտանետում 751.3 404.1 535.8 174.6 607.0 501.7 
Կեղտաջուր 357.4 358.4 371.3 974 441.9 287.3 
Նորմատիվներով մաքուր 378.7 32.6 9.5 12.7 63.3 91.7 
Նորմատիվներով մաքրված 15.2 13.8 155.5 41.0 101.8 122.7 
Ծնթ. Ներառյալ հիդրոկայանների կողմից 
օգտագործվող ջուրը 

      

Աղբյուր. Վրաստանի ՇՄ և ԲՌ Պ 
նախարարություն 

      

 
Այս աղյուսակներում տերմիններն ունեն հետևյալ իմաստները՝  
Նորմատիվներով մաքրված կեղտաջրեր. կեղտաջրեր, որոնք մաքրվել են մաքրման 

կառուցվածքներում և մաքրումից հետո դրանց արտանետումը ջրային մարմիններ չի 
խախտում ջրի որակի ստանդարտները։  
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Նորմատիվներով մաքուր կեղտաջրեր.  կեղտաջրեր, որոնք առանց մաքրման 
արտանետվում են ջրային մարմիններ՝ առանց աղտոտման կետում ջրի որակի 
ստանդարտները խախտելու։  

Կեղտաջրեր. արտադրական և կենցաղային կոմունալ կեղտաջրեր (այդ թվում, 
հանքարդյունաբերության և դրենաժային ջրեր), որոնք պարունակում են առավելագույն 
թույլատրելի արժեքներից շատ ավելի մեծ կոնցենտրացիաներով աղտոտիչ նյութեր և 
որոնք առանց որևէ մաքրման կամ անբավարար մաքրումից հետո արտանետվում են 
ջրային մարմիններ։  

Աղյուսակ 12-ում ներկայացված են տարբեր քաղաքներից հարակից մակերևութային 
ջրային մարմիններ հեռացվող կեղտաջրերի քանակությունները։. 

 

Աղյուսակ 10: Կեղտաջրերի արտանետումը մակերևութային ջրային մարմիններ (մ խ.մ.) 
 2000 2005 2008 2009 2011 2010 2012 
Վրաստան, 
Ընդամենը 

398.0 47732.01 29090.21 32829.21 29162.01 20828.71 27235.11 

Թբիլիսի 1.0 4812.6 3750.0 4658.1 4.461.4 465.7 3656.3 
Բաթումի 14.4 110.6 25.3 31.3 27.4 960.6 18.0 
Զուգդիդի 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4 0.2 3526.6 
Փոթի 1.1 2.3 1.8 2.0 3.8 2.3 2.2 
Քութաիսի 19.0 1949.51 1053.61 1546.01 2060.21 1736.81 1767.71 
Թկիբուլի 0.0 101.3 119.0 96.0 114.6 99.2 1.2 
Տշկալտուբո 0.8 14948.81 10694.01 12975.01 13405.51   
Չիատուրա 1.4 4.4 5.0 4.2 5.0 5.3 1.7 
Գորի 1.7 1.7 2.0 3.2 0.1  0.9 
Մծխեթա 1.7 4.0 4.3 0.0 0.1 1.1 0.0 
Թելավի 0.3 0.6 0.6 0.0  0.0  
Ախալցխե 1.0 0.7 0.6 0.0 4.8  1.1 

1 – Ներառյալ էլեկտրակայանների կողմից օգտագործվող ջուրը 
 
Նկար 12-ը ներկայացնում է կեղտաջրերի արտանետման ընդհանուր քանակությունը 

և դրա առանձին մասերը, որոնք դասակարգված են որպես աղտոտված, նորմատիվներով 
մաքուր կամ Նորմատիվներով մաքրված կեղտաջրեր։ 

 

 
Նկար 8: Կեղտաջրերի արտանետում, մ խ.մ.  
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3.3 ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՌԿԱ ԲՄՀ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ԱԿՆԱՐԿ  

Վրաստանում գոյություն չունի Բնական մաքրման համակարգերի շինարարության 
փորձ։  Առաջին փորձը 2010թ. էր, երբ «Վուդ Սըրվիսիս» ընկերությունը՝ հոլանդական 
«Էկոֆիտ» ընկերության հետ համագործակցությամբ նախաձեռնեց Վրաստանում 
կեղտաջրերի մաքրման բնական այլընտրանքային համակարգի՝ արհեստական 
ճահճուտների գործարկումը։ Այս համակարգը ներկայացնում էր  արհեստական մաքրման 
ջրամբար, որի գլխավոր նպատակը  ջրի մաքրոմն էր։  

2011թ. «Վուդ Սըրվիսիս» ընկերությունը ծրագրում էր կառուցել երկու արհեստական 
ճահճուտային համակարգ. առաջինը՝ Բազալետի լճի վրա գտնվող Էկո-հյուրանոցի մոտ և 
երկրորդը՝ Թվալիվի գյուղում գտնվող Արագվի ժամանցային կենտրոնի մոտ։ Սակայն այս 
կայանները տարբեր պատճառներով  դեռևս չեն կառուցվել։  
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3.4 ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ ԲՄՀ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ 
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ/ՏԵՂԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ  

 
Որպես բնական մաքրման համակարգի 

կառուցման հնարավոր տեղական տարածք 
կարող է առաջարկվել Կենտրոնական 
Կոլխեթիի ճահճուտի սահմանների մոտ 
գտնվող  Փոթի քաղաքը։ 

Այս պահպանվող ճահճուտի 
ընդհանուր մակերեսը կազմում է 33,710 հա։ 
Այն բաժանված է մի քանի առանձին 
տեղամասերի. Չուրիա՝ 8,531 հա, Նաբադա՝ 
6,578 հա, Պիչորա-Պալիաստոմի՝ 18,486 հա։ 
Պոտենցիալ տարածքը գտնվում է ծովի 
մակերևույթից 1.2 մ բարձրության վրա 
(նվազագույնը՝ 0.2 մ, առավելագույնը՝  5.5 մ)։ 

Կոլխեթիի ճահճուտները գտնվում են Կոլխեթի հարթավայրի արևմտյան մասում և 
կազմում են երեք ճահճուտային համալիրներ՝ Անակլիա-Չուրիա, Նաբադա (Չալադիդի) և 
Պիչորա-Պալիաստոմի (Իմնատի)։ Տարածքները պատկանում են Գուրիա և Սամեգրելո 
շրջաններին և Փոթի քաղաքին և ներառում են Լանչխութիի, Սենակիի, Խոբիի և Զուգդիդիի 
վարչական շրջանները:  

Ճահճուտի տարածքները բնութագրվում են տորֆի զգալի պաշարներով, 
ավելցուկային խոնավությամբ,  հարուստ են կենդանական և բուսական աշխարհի 
ռելիկտային և էնդեմիկ տեսակներով, առատ ջրային ռեսուրսներով գետերով և լճերով։ 
Տեղանքի բարձրությունը ծովի մակերևույթից տատանվում է 0-22մ սահմաններում։ 
Տարածքը իդեալական հարթ է, դեպի ծով անշան թեքությամբ և ունի  թեթևակի կտրտված 
մակերևույթ։ 

Երկրաբանական տեսանկյունից տարածքը երիտասարդ է։ Դրա ձևավորումն սկսվել 
է Հոլոցենի կեսերին, վերջին 5-6 հազար տարվա ընթացքում։ Գեոմորֆոլոգիական 
տեսանկյունից, այն կուտակիչ հարթավայր է, մեծ հիդրոգրաֆիական ցանցով։ Մեծ գետերը 
(Ռիոնի, Ցկենիսցխալի, Լագոդեխի, Թեխուրի, Խոբի, Նատանեբի, Սուփսա) տարանցիկ 
գետեր են, որոնք ունեն ձնահալոցքային, անձրևային, ստորգետնյա և սառցադաշտային 
ջրերի սնուցում։  Փոքր գետերը ճահճային տեսակի են։ Տարածաշրջանում կան մի քանի 
լճեր։ Ամենամեծը Պալիաստամի լիճն է, որի ջրի հայելին զբաղեցնում է 18.2 քառ. կմ, 
խորությունը՝ 3.2 մ։ Լճերը գտնվում են ափամերձ հատվածում և ունեն լագունային ծագում։ 
Հարթավայրի կենտրոնական մասում կան գետերից առաջացած լճեր,  որոնք ենթակա են 
զգալի մարդածին ազդեցության։  

Սուպսա, Ռիոնի, Խոբի և Ինգուրի գետերի  գետաբերանների միջև, անմիջապես 
ռելիկտային  առափնյա ամբարտակի (Գրիգոլետի, Իմնատի, Նաբադա, Չուրիա, և այլն) 
ետևում կան տորֆային ճահիճներ: Տորֆային ճահիճների մակերևույթը գտնվում է գրեթե 
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ծովի մակերևույթին հավասար, իսկ տորֆը հասնում է 5-12 մ  խորության (այսինքն, 
մեծամասամբ գտնվում է ծովի մակերևույթից ցածր)։ Ամենախորը տեղադրված 
գոյացությունների  տարիքը գնահատվում է 6,200-5,800 տարի (ռադիոածխածնային 
մեթոդ)։ 

Տարածաշրջանը և դրա ափամերձ մասը չվող թռչունների 21 տեսակների, նրանց 
հանգստի և ձմեռելու համար կարևոր տարածք են հանդիսանում։ Կենտրոնական 
Կոլխեթիի ճահճուտները (Չուրիա, Նաբադա, Պիչորա) և Իսպանի II-ը ստացել են 
Վրաստանի ՌԱՄՍԱՐ տարածքների կարգավիճակ։ Կոլխեթի ազգային պարկի և 
Քոբուլեթիի արգելոցի տեղծումը, մյուս կողմից, նրանց տալիս է միջազգային 
նշանակության ճահճուտների կարգավիճակ։ Փոթի քաղաքը գտնվում է Սև ծովի ափին, 
Կոլխեթի հարթավայրի վրա,  Ռիոնիի գետաբերանի մոտ։ Ծովի մակերևույթից միջին 
բարձրությունը 0.8 մ է։  Քաղաքը շրջափակված է Կապարչինա գետով, Պալիաստոմի լճով 
և ծովով։ Քաղաքի տարածքը կազմում է 69 կմ²։ Բնակչության վերաբերյալ տվյալները 
բերված են ստորև՝ աղյուսակ 13-ում։ 

 
 

 
Նկար 13.9 

 
 

Աղյուսակ 11. Փոթի համայնքի բնակչության թվի փոփոխություն (հազար)։ 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Փոթի 46.6 46.6 47.0 47.3 47.3 47.4 47.6 47.7 47.7 47.87 
(աղբյուր՝ http://geostat.ge) 

Կլիման պայմանավորված է Սև ծովով՝ դեպի արևմուտք և երեք խոշոր 
լեռնաշղթաների (Մեծ Կովկասի, Լիխիի և Մսխեթիի) ամֆիթատրոնով, ինչպես նաև 
կենտրոնում գտնվող Կոլխեթի դաշտավայրով (ճահճուտով)։ Իր աշխարհագրական դիրքի 
պատճառով Կոլխեթիի հարթավայրի տարածքը ներկայացնում է մի յուրահատուկ 
կլիմայական խմբավորում։ Այստեղ առավելագույն տարեկան ջերմաստիճանը 14.1oC է, 
իսկ ծայրահեղ ցածր և բարձր ջերմաստիճանները՝ -15oC-ից  մինչև + 45°C: Տարեկան 
տեղումների քանակը Կոլխեթի հարթավայրում տատանվում է 2,531 մմ-ից (հարավում) 

58 

 

http://geostat.ge/


1,458 մմ (հյուսիսում) սահմաններում։. Տեղումների 29% - ը բաժին է ընկնում ամառային 
սեզոնին։ Հետևաբար, օդի տարեկան խոնավությունը բարձր է և տատանվում է 70%-ից 83% 
սահմաններում (աղբյուր՝ Փոթիի հիդրոօդերևութաբանական կայան)։  

Ռիոնի գետը արևմտյան Վրաստանի գլխավոր գետն է։ Այն սկիզբ է առնում  
Կովկասի լեռներում՝ Ռաչայի շրջանում և հոսում է դեպի արեւմուտք` դեպի Սև ծով, Փոթի 
քաղաք մտնելով դրա հյուսիսային կողմից։  Ռիոնին ամենաերկար գետն է, որն 
ամբողջությամբ հոսում է Վրաստանի սահմաններում։ Գետի երկարությունը 327 կմ է, իսկ 
ջրհավաք ավազանը հասնում է 13,400 կմ ²։ Այն սկիզբ է առնում  է Կովկասյան լեռների 
հարավային լանջերից, ծովի մակերևույթից 2960 մ բարձրության վրա։  

Գետն իր ամենամեծ վտանկներն ընդունում է անմիջապես լեռներից հետո, երբ 
հասնում է Կոլխիդա հարթավայրի տարածք, որտեղ դրա ջրհավաք ավազանի մակերեսը 
երեք անգամ մեծանում է։ Ռիոնիի գետաբերանի երկու կողմերում, Գուրիայի և 
Սամեգրելոյի շրջաններում Սև ծովի արևելյան ափի կենտրոնական մասի երկայնքով, 
Փոթի քաղաքի մոտ գետի ջրհավաք ավազանի տարածքն ընդգրկում է Արևմտյան 
Վրաստանի Կենտրոնական Կոլխեթիի տարածքի մոտ կեսը (33,710 հա)։ Տարածքում կան  
ֆլորայի և ֆաունայի բազմաթիվ ռելիկտային և էնդեմիկ տեսակներ։  

Ռիոնի գետի ավազանը առավել խիտ բնակեցված շրջաններից մեկն է, հատկապես 
գետի հովտային մասերում։ Արդյունքում, շրջակա միջավայրը ենթարկվում է մեծ 
մարդածին ճնշման: Ռիոնի գետ լցվող հիմնական աղտոտման աղբյուրներն են 
կենցաղային թափոնները, աղբանոցները կոյուղին, գյուղատնտեսության մեջ 
օգտագործվող օրգանական պարարտանյութերը, արդյունաբերությունը, և այլն: 
Աղտոտման առումով ամենամեծ ազդեցությունը Քութաիսի, Փոթի, Զեստաֆոնի, 
Ճիաթուրա քաղաքներից և դրանց հարակից տարածքներից է:  

Ռիոնի գետի պարբերական մոնիթորինգն իրականացվում է Ազգային 
Բնապահպանական գործակալության (ԱԲԳ) կողմից։ Ջրի որակի տատանումների 
վերլուծությունների համար օգտագործվում են ուսումնասիրվող տարածքի՝ ԱԲԳ ջրի 
աղտոտվածություն մոնիթորինգի տվյալները։ ԱԲԳ-ն ջրի որակի մոնիթորինգ է 
իրականացրել երկու կետում՝ Ռիոնի գետ - Փոթի (հարավ) և Ռիոնի գետ - Փոթի (հյուսիս)։  
Ջրի նմուշներում չափվել են ֆիզիկական և քիմիական 33 պարամետրեր։ Որակի 
տատանումների վերլուծության համար ընտրվել են հետևյալ պարամետրերը՝ ԹԿՊ5, 
նիտրատ, ֆոսֆատ և ամոնիակային ազոտ։ Նկար 14-22-ը ներկայացնում են այս 
միացությունների ժամանակային միտումները 2008-2012թթ.ընթացքում։. 
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Նկար 10:  Նիտրատային ազոտի կոնցենտրացիան Ռիոնի-Փոթի հյուսիսային կետում 2008-2012թթ. (մգ/լ) 

 
Նկար 15:  Ամոնիակային ազոտի կոնցենտրացիան Ռիոնի-Փոթի հյուսիսային կետում 2008-2012թթ. (մգ/լ) 

 
Նկար 16:  Ֆոսֆատների կոնցենտրացիան Ռիոնի-Փոթի հյուսիսային կետում 2008-2012թթ. (մգ/լ) 

 

Նկար 17:  ԹԿՊ5-ի կոնցենտրացիան Ռիոնի-Փոթի հյուսիսային կետում 2008-2012թթ. (մգ/լ) 
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Նկար 11: Նիտրատային ազոտի կոնցենտրացիան Ռիոնի-Փոթի հարավային կետում 2008-2012թթ. (մգ/լ) 

 
Նկար 12: Ամոնիակային ազոտի կոնցենտրացիան Ռիոնի-Փոթի հարավային կետում 2008-2012թթ. (մգ/լ) 

 
Նկար 13: Ֆոսֆատների կոնցենտրացիան Ռիոնի-Փոթի հարավային կետում 2008-2012թթ. (մգ/լ)

 
Նկար 14: ԹԿՊ5-ի կոնցենտրացիան Ռիոնի-Փոթի հարավային կետում 2008-2012թթ. (մգ/լ) 

 
Մակերևութային ջրերում տարբեր նյութերի առավելագույն թույլատրելի 

կոնցենտրացիաները (ԱԹԿ) սահմանված են Վրաստանի Աշխատանքի, 
առողջապահության և սոցիալական գործերի նախարարության՝ «Շրջակա միջավայրի 
որակի նորմերի վերաբերյալ» 2001թ. օգոստոսի 16-ի թիվ 297/n հրամանով։ Համաձայն այս 
փաստաթղթի, ԱԹԿ-ն ԹԿՊ5-ի համար կազմում է 6 մգ/լ, նիտրատային ազոտի համար՝ 10 
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մգ/լ, ամոնիակային ազոտի համար՝ 0.39 մգ/լ և ֆոսֆատների համար՝ 3.5 մգ/լ։ Ելնելով 
վերոհիշյալից, կարող ենք եզրակացնել, որ վերջին տարիներին դիտարկվել են ԹԿՊ5-ի, 
նիտրատների և ֆոսֆատների՝ համապատասխան ԱԹԿ արժեքներից ցածր 
կոնցենտրացիայի մակարդակներ, սակայն ամոնիակային ազոտի կոնցենտրացիաները 
մեծամասամբ գերազանցել են նորման։   
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1. ԱԶԳԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑ -ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ  

4.1 ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՈՒՆԱԿԱՆ 
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  

1.1.1. Ներածություն 
Քաղաքային կեղտաջրերի համապարփակ կառավարումը  հանդիսանում  է շրջակա 

միջավայրի երկարաժամկետ կայուն ռազմավարական կառավարման զարգացման 
հիմնական նախադրյալներից մեկը։ Քաղաքային և արտադրական կեղտաջրերի մաքրումը 
ջրային ռեսուրսների կառավարման ընդհանուր շրջանակի կարևոր մասերից մեկն է և 
նպատակ ունի նվազեցնել ջրային ռեսուրսների և ծովային միջավայրի աղտոտման 
ծանրաբեռնվածությունը:  

Չնայած ներկայումս գործում կամ կառուցվում են քաղաքային ջրահեռացման մեծ 
թվով ենթակառուցվածքներ, շատ համայնքներում դեռևս բացակայում են քաղաքային 
կեղտաջրերի հավաքման, մաքրման և հեռացման համապատասխան համակարգերը։ 

1.1.2. Առկա իրավիճակը 
Վերջին տարիներին Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում (Ա և Բ 

Համայնքային աջակցության ծրագիր, ENVIREG, և այլն) ընդգրկվել են քաղաքային 
կեղտաջրերի կառավարման բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք արդեն ավարտվել են կամ 
ընթացքի մեջ են գտնվում։ Քաղաքային ջրահեռացման կառուցվածքների իրականացման 
առաջընթացը և համապատասխան սպասարկվող բնակչության թիվը ներկայացված է  
Նկար 22-ում:  

Երկրի մակարդակով, քաղաքային կեղտաջրերի արտադրությունը 
համապատասխանում է 12.0-12.5 x 10/մարդ  ընդհանուր բնակչության համարժեքին (բ.հ.)։ 
Բնակչության շուրջ 80%-ը ներկայումս սպասարկվում է երկրորդային մաքրման 
կառուցվածքներով։  

1.1.3. Ինստիտուցիոնալ դաշտ 
Պատահական դիտարկումը ցույց է տալիս, որ շրջակա միջավայրի 

պահպանությունը տուժում է ոչ թե բավարար կանոնների և կանոնակարգերի 
բացակայությունից, այլ դրանց ոչ լիարժեք իրականացումից։ Սա վերաբերում է նաև 
քաղաքային կեղտաջրերի կառավարման ոլորտին։ Կեղտաջրերի կառավարման գլխավոր 
ինստիտուցիոնալ դաշտը ցույց է տրված Նկար 23-ում։ 1965թ.-ից, ի լրումն փոքր 
մասնավոր ջրահեռացման համակարգերի պայմանների, Ջրահեռացման վերաբերյալ թիվ 
ELB / 221/1965 որոշմամբ սահմանվել են կոյուղու և արդյունաբերական կեղտաջրերի 
արտանետման ընդհանուր պայմանները, կախված ընդունող ջրերի և հողերի տեսակից։ 
Բացի այդ, որոշումը սահմանում էր հեռացման թույլտվության ընթացակարգը,  որն ուժի 
մեջ է մինչ օրս։ 

Քաղաքային կեղտաջրերի կառավարման վերաբերյալ Հունաստանի 
պարտավորությունները բխում են Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման վերաբերյալ 
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Եվրոպական Խորհրդի 1991թ. մայիսի 21-ի Դիրեկտիվից (Դիրեկտիվ 91/271/EEC), որը 
հանդիսանում է Եվրամիության գլխավոր բնապահպանական քաղաքականությունը։ Այս 
Դիրեկտիվի հիմնական դրույթներից մեկը ագլոմերացիաներում կեղտաջրի հավաքման 
համակարգի և համապատասխան մաքրման գործընթացի ապահովման 
պարտավորությունն է։ Կախված  համայնքի չափից և ընդունող ջրերի խոցելիության 
աստիճանից, սահմանվել է մանրամասն ժամանակացույց։  

Այդուհանդերձ, այս նպատակներին հասնելու հետ կապված առաջընթացը 
խնդրահարույց է, քանի որ  այս Դիրեկտիվի ներառումը Հունաստանի Ազգային 
օրենսդրության մեջ ձգձգվում է։ Չնայած այն բանին, որ Դիրեկտիվի դրույթների համաձայն 
դրան համապատասխանեցնելու վերջնաժակմետը 1993թ. հունիսի 30-ն էր, թիվ 
5673/400/97 համապատասխան կառավարական որոշումը (Պաշտոնական լրատու 

192B/1997) հրապարակվեց չորս տարի 
անց։  

 
 
 
Նկար 15. Քաղաքային ջրահեռացման կառուցվածքների 
և սպասարկվող բնակչության առաջընթացը 
Հունաստանում  

 
Նկար 16. Հունաստանում կեղտաջրերի 
կառավարման հիմնական ինստիտուցիոնալ 
դաշտը  

 
Ըստ 91/271 / EEC Դիրկտիվի կիրառման և անդամ պետությունների կողմից ունեցած 

առաջընթացի վերաբերյալ Եվրոպական հանձնաժողովի 7-րդ զեկույցի, ԵՄ անդամ 
պետությունների մեծ մասն իրենց կեղտաջրերը հավաքում են շատ բարձր մակարդակով և 
ունեն համապատասխանության 94% միջին ցուցանիշ (նախկին 92%-ի դիմաց): 15 անդամ 
պետություններից որոշները նույնիսկ հասել են 100% համապատասխանության։ Բոլոր 
անդամ պետությունները կա՛մ պահպանել, կա՛մ բարելավել են նախորդ արդյունքները։  
2009/2010թթ., ԵՄ կեղտաջրերի ընդհանուր առմամբ 82% -ը երկրորդային մաքրում էր 
անցնում, ինչը, նախորդ զեկույցի համեմատ, Դիրեկտիվի դրույթներին չորս տոկոսով  
ավելի բարձր համապատասխանություն է ներկայացնում։ Չորս անդամ պետություններ 
հասել են 100 տոկոսանոց համապատասխանության, վեցը՝ 97% և ավելի: 
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Նկար 17: Դիրեկտիվի համապատասխանության արդյունքներն ըստ անդամ-պետությունների. կանաչով 
նշված է Հոդված 3-ին (հավաքում), մանուշակագույնով՝ Հոդված 4-ին (երկրոդային մաքրում), և կապույտով՝ 
Հոդված 5-ին (ավելի խորը մաքրում) համապատասխանությունը ։ 

1.1.4. Խնդիրներ, միջամտություններ, առաջարկներ 
Կեղտաջրերի կառավարման հարցերը հաճախ Հունաստանի օմբուդսմենի անկախ 

գրասենյակին առընթեր Կյանքի որակի բաժնի մտահոգության առարկան են եղել՝ դրա 
գործունեությունն սկսվելուց ի վեր։ Այս ոլորտի առանձին մասերը, այդ թվում, 
կեղտաջրերի հավաքումը, փոխադրումը, մաքրումը և վերջնական հեռացումը և 
կողմնարդյունքների մաքրումը՝ վարչական գործընթացներին համապատասխանության 
շեշտադրումով, առանձին քաղաքացիների և բնապահպանական կազմակերպությունների 
կողմից հայցերի  առարկան են եղել։ 

Ավելի կոնկրետ, հայցեր են հարուցվել երկրի բազմաթիվ համայնքներում, 
հատկապես փոքր բնակավայրերում կոյուղու համակարգերի և կեղտաջրերի մաքրման 
կառուցվածքների բացակայության համար։ Չմաքրված կեղտաջրի արտանետումը 
ընդունող մակերևութային ջրային մարմիններ կամ գրունտներ, ջրի որակի 
վատթարացման պատճառ են դառնում և վտանգում են հանրային առողջությունը։ Փոքր 
մասնավոր կոյուղու մաքրման համակարգերի դեպքում շահագործման 
վերահսկողությունը բարդ է իրականացնել, հիմնականում,  համակարգի ոչ ռացիոնալ 
իրավական իրականացման հետևանքով։ 

Բողոքները հաճախ վերաբերում են ծրագրերի բնապահպանական գնահատման 
ընթացքում իրավական գործընթացներին համապատասխանության բացակայությանը։ 
Մասնավորապես, դիտարկվել է, որ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման 
ուսումնասիրությունները կա՛մ իրականցվում են շատ դանդաղ և հաստատվում են 
ծրագրի ավարտից հետո, կա՛մ հանձնարարվում են ծրագրի վերջնական 
ուսումնասիրությունից հետո, նպատակ ունենալով հաստատել շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցություների բացակայությունը։ Ապօրինի իրավիճակների այս հետփորձնական 
հնարավոր օրինականացումը ոչ միայն չի համապատասխանում աղտոտման 
համապարփակ կանխարգելման և վերահսկողության գործող օրենսդրական դաշտի 
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նպատակներին, այլև նպաստում է ապօրինի գործողությունների հարատևմանն ու 
ամրապնդմանը։ Արդյունաբերական կեղտաջրերի մաքրման կառոցվածքների 
անբավարար շահագործումը և հաստատված բնապահպանական պայմանները 
չպահպանելը  նույնպես հաստատվել են  մեծ թվով բողոքների քննության ընթացքում։ 

 Ի նկատի առնելով այս փաստերը, Հունաստանի օմբուդսմենը պատասխանատու 
մարմինների համար բազմիցս նշել է ՝ 

• անվերահսկելի ջրահեռացման արգելումը, 
• վարչակազմի կողմից սպասվող վարչական գործողությունների և տուգանքների 

համակարգված կիրարկման  պարտավորությունը,  
• հաստատված բնապահպանական պայմաններին հետևելու 

անհրաժեշտությունը, 
• ջրահեռացման վերահսկման նպատակով որակական պարամետրերի 

շարունակական մոնիթորինգի միջոցառումների կիրառումը, ինչպես նաև 
ծրագրերի բնապահպանական գնահատման գործընթացի և ծրագրի 
իրականացման հաստատման ընթացքում իրավական հիպոթեզներին 
համապատասխանության ամհրաժեշտությունը։   

Ցավոք, վարչակազմի արձագանքը Հունաստանի օմբուդսմենի 
առաջարկություններին բավարար չէ։ Շատ դեպքերում, անվերահսկելի արտանետումների 
դադարեցումը հնարավոր չի եղել, միևնույն ժամանակ, վարչակազմը պարբերաբար 
ձեռնպահ է մնացել պատասխանատու քաղաքապետարաններին տույժերի ենթարկելուց, 
վկայակոչելով այլընտրանքային լուծումների բացակայությունը կամ ծրագրերի 
բնապահպանական գնահատման նախաձեռնումը, սակայն առանց ավարտելու առնչվող 
ուսումնասիրությունները և առանց անհրաժեշտ ծրագրերի համար մրցույթ 
հայտարարելու: 

1.1.5. Եզրակացություններ 
Որպես վարչակազմի կողմից բնապահպանական կանոնների կատարման  

վերահսկողության հիմնական մեխանիզմ՝ Հունաստանի Օմբուդսմենը մի շարք հայցեր է 
ընդունել, որոնք կապված են կոյուղու կեղտաջրերի հավաքման, տեղափոխման, մաքրման 
և վերջնական հեռացման և կողմնարդյունքների մաքրման հետ։  

 Առնչվող խնդիրների  մեղմացումը հատկապես  դժվար է հուսալի տեղեկատվական 
տվյալների սակավության կամ բացակայության պատճառով, որոնց հիման վրա 
հնարավոր կլիներ ձևավորել գոյություն ունեցող պայմանների ռացիոնալ գնահատում և 
առաջարկել համապատասխան լուծումներ: Վերոհիշյալի ուղղակի հետևանքը 
մասնագիտական պահանջներին համապատասխանության անկումն է և իրավասու 
մարմինների կողմից պատասխանատվություն չստանձնելը, ինչը նպաստում է առնչվող 
ընթացակարգերի առաջընթացի դանդաղեցմանը ։ 
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4.2 ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՆԵՐԿԱ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆՈՒՄ 

Վերջին 15-20 տարիների ընթացքում կեղտաջրերի մաքրումը բարելավվել է 
Եվրոպայի բոլոր մասերում: Կեղտաջրերի մաքրման համակարգերին միացած 
բնակչության տոկոսը Հարավային, Հարավ-արևելյան և Արևելյան Եվրոպայում վերջին 
տասը տարիների ընթացքում աճել է: Կեղտաջրերի մաքրման համակարգերին միացած 
բնակչության տոկոսի վերջին ցուցանիշները Հարավային երկրներում համեմատելի են 
Կենտրոնական և Հյուսիսային երկրների ցուցանիշներին,  իսկ Արևելյան և Հարավ-
արևելյան Եվրոպայի ցուցանիշները դեռևս համեմատաբար ցածր են Կենտրոնական և 
Հյուսիսային Եվրոպայի ցուցանիշների համեմատ (Նկար 25): 

 
Նկար 18. Եվրոպայի շրջաններում կեղտաջրերի 
մաքրման ցուցանիշների փոփոխությունները 1990-
2009թթ. (Աղբյուր՝ Եվրոստատ) 

 
Նկար 19. Հարավային Եվրոպայի երկրներում 
կեղտաջրերի մաքրման ցուցանիշների 
փոփոխությունները 1990-2009թթ. (Աղբյուր՝ 
Եվրոստատ) 

 
Կեղտաջրերի մաքրման համակարգերին միացած բնակչության ընդհանուր տոկոսը 

Հարավային Եվրոպայի երկրներում տատանվում է 13%-ից 94% սահմաններում, ընդ 
որում, ամենաբարձր տոկոսն Իտալիայում (94%), Իսպանիայում (92%) և Հունաստանում է 
(88%), իսկ ամենացածրը՝ Մալթայում (13%)։ Երրորդային մաքրում առավել հաճախ 
հանդիպում է Իտալիայում, Հունաստանում, կազմելով շուրջ 80% (Նկար 26)։ 

ԵՄ տարածքի՝ որպես «խոցելի» սահմանված կամ համարվող  մասնաբաժինը 
նախորդ զեկույցից ի վեր աճել է, մինչև 2010թ. հասնելով գրեթե 75%-ի։ Առավելի զգալի աճ 
է տեղի ունեցել Ֆրանսիայում և Հունաստանում: «ԵՄ քաղցրահամ ջրի 
քաղաքականության համապատասխանության ստուգման» քաղաքականության  վերջերս 
իրականացված գնահատումը  եզրակացրել է, որ Դիրեկտիվի իրականացման 
արդյունավետությունը արդեն դրական ազդեցություն է կրել օրենքի խախտման 
դատական ընթացակարգերից, արագացնելով իրականացումը։ Թեև ԵՄ մակարդակով 
կիրարկման գործողությունը համեմատաբար դանդաղ և ժամանակատար գործընթաց է, 
հայցերի մեծ մասը բավարարվել է մինչև դատական փուլ հասնելը։ Վերջին զեկույցից ի 
վեր, Իսպանիան և Հունաստանը ամենամեծ առաջընթացն են ունեցել այն անդամ 
պետությունների մեջ, որոնց համար խախտման վարույթները դեռևս չեն ավարտվել, 
մասնավորապես մաքրման պարտավորությունների վերաբերյալ [(91/271/EEC ՔԿՄ 
Դիրեկտիվի իրականացման 7-րդ  զեկույց)]:  
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4.3 ՀՈՒՆԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՌԿԱ ԲՄՀ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ԱԿՆԱՐԿ  

Բնական համակարգերը հաճախ հիմնական լուծում են ներկայացնում գյուղական և 
փոքր, մեկուսացված կամ կիսաքաղաքային համայնքների կեղտաջրերի մաքրման համար, 
որտեղ հնարավոր չէ բնակավայրը միացնել կոյուղու համակարգին կամ կեղտաջրի 
մաքրման մունիցիպալ համակարգին։ Այս գլխում ամփոփված են Հունաստանում առկա 
ԲՄՀ կիրառությունները։ 

4.3.1. Մեծամասշտաբ ԱՃ համակարգեր 

1999թ. Պոմպիայում (Կրետե) իրականացվել է ԲՄՀ համակարգ, որը բաղկացած է՝  
(ա) սեպտիկ բաքից, (բ) 2 բաժանմունքով (համապատասխանաբար 4300մ2 և 1200մ2) ՋՄՀ 
ԱՃ համակարգից, որտեղ աճում են P. australis և A. donax եղեգնի տեսակները  (Նկար 27)։ 
Փորձնական կայանի նախագծի համար օգտագործվել են հետևյալ հիմնական 
պարամետրերը՝  

 

1997թ. ապրիլից գործում է Գալլիկոս գետի 
մոտ (Թեսալոնիկի, Հյուսիսային Հունաստան)  
քաղաքային կետղաջրի երկրորդային մաքրման 
համար կառուցված 100 մ3/օր հզորությամբ ԱՃ 
(Զդրագաս և այլոք, 2002թ.)։ Օրգանական 
բեռնվածքը (ԹԿՊ) 120 մգ/Լ է։  Կեղտաջուրը 
հավասարաչափ բաշխվում է չորս զուգահեռ ՋՄՀ 
հուներում (յուրաքանչյուրը՝ 40.0մ x 13.8մ x 1.0մ 
չափերով), որտեղ աճում է Typha latifolia։ Հուներից 
երկուսի հատակի շերտի նյութը կավավազ է, 
մյուս երկուսինը՝ ավազակավ։ Կեղտաջուրն 
այնուհետև տրվում է ֆակուլտատիվ 

 Սպասարկվող բնակչություն՝ 
1200հ․բ․ 
 Միջին օրական հոսքը՝ 144մ3/օր 
 Առավելագույն և նվազագույն 
օրական հոսքը՝ 216մ3/օր և 27.7մ3/ժ 
 Կենսաբանական բեռնվածքը՝  
400մգ ԹԿՊ5/Լ 
 Սեպտիկ բաքի արտահոսքի 
բեռնվածքը՝ 250մգ ԹԿՊ5/Լ 
 ՋՄՀ արտահոսքի բեռնվածքը՝ 10 
մգ ԹԿՊ5/Լ  և ԹՔՊ<50մգ/Լ 

     
      

     
 

Նկար 20․ Փորձնական կայանի սխեմատիկ հատակագիծ 
(Պոմպիա) 

Նկար 21: Նեա Մադիտոսի կայան 
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կայունացման լճակ (26.2մ x 20.8մ x 2.1մ), ջրիմուռների միջոցով սննդային նյութերի 
հեռացման և դենիտրիֆիկացման համար։ Վերջում կեղտաջուրը վերաբաշխվում է 
կրաքարով երեսպատված երկու ՀՄՀ հուներում (յուրաքանչյուրը՝ 32.4մ x 19.2մ x 1.0մ), 
որտեղ աճում է Phragmites communis։ Համակարգի բոլոր երեք բաժանմունքներում 
կեղտաջրերի պահման գումարային ժամանակահատվածը 14 օր է։  

ԱՃ մեկ այլ կառուցվածք է շահագործվում 
Հյուսիսային Հունաստանի Թեսալոնիկիի 
պրեֆեկտուրայի Նեա Մադիտոս գյուղում  
(Գիկաս և այլոք, 2010թ.)։ Այն նախագծվել է 
3,000բ.հ. (բնակչությանը համարժեք) հզորությամբ։ 
Այս կառուցվածքը բաղկացած է հետևյալ 
փուլերից (Նկար 28): (1) ճաղավանդակ, (2) 
առաջնային պարզարան (Իմհոֆֆի ավազաններ), 
(3) 1-ին փուլի ՈՒՀ ԱՃ-ներ (1,360մ2 ընդհանուր 
մակերեսով 8 համանման բաժանմունքներ), (4) 2-
րդ փուլի ՈՒՀ ԱՃ-ներ (1,020մ2 ընդհանուր 
մակերեսով 6 համանման բաժանմունքներ), (5) 3-
րդ փուլի ՈՒՀ ԱՃ-ներ (1,170մ2 ընդհանուր 
մակերեսով 6 համանման բաժանմունքներ), (6) 
երկու հաջորդական հասունացման լճակներ 
(5,000մ2 ընդհանուր մակերեսով), (7) տիղմի 
մաքրման ՈՒՀ ԱՃ-ներ (SDRB, 560մ2 ընդհանուր 
մակերեսով): ԱՃ բոլոր բաժանմունքներում աճում 
է Phragmites australis տեսակը։ Ճահճուտի 
բաժանմունքների ծակոտկեն միջավայրի խտությունը 1.0մ է։ 

Մեկ հիբրիդային համակարգ կա Գոմատիում (Չալկիդիկիի պրեֆեկտուրա, 
Հյուսիսային Հունաստան), որը նախատեսված է 1,000բ.հ. հզորությամբ  (Գիկաս և այլոք, 
2007ա, Ցիհրինցիս և այլոք, 2007թ.)։ Այն բաղկացած է  հետևյալ փուլերից (Նկար 29): (1) 
ճաղավանդակ, (2) զույգ առաջնային պարզարան (յուրաքանչյուրը՝ 48մ3), (3) զույգ 
մեթանտենկ (յուրաքանչյուրը՝ 48մ3), (4) սիֆոնային բաք, (5) 1-ին փուլի ՈՒՀ ԱՃ  (4 
բաժանմունք, յուրաքանչյուրը՝ 640մ2), (5) 2-րդ փուլի ՈՒՀ ԱՃ  (4 բաժանմունք, 
յուրաքանչյուրը՝ 360մ2),  (6) 3-րդ փուլի ՀՀ ԱՃ  (800մ2), (7) Տիղմի մշակման ՈՒՀ ԱՃ-ներ։  
Պարզարանում 3 ամիս պահվելուց հետո, տիղմը մաքրման համար տրվում է ՈՒՀ ԱՃ 
հուներ (SDRB, 4 բաժանմունք, յուրաքանչյուրը՝ 60մ2)։ Բոլոր ԱՃ-ներում աճում է Phragmites 
australis։ 

Մեկ ՋՄՀ ԱՃ կառուցվածք է նախատեսվել գյուղատնտեսական կեղտաջրերի 
մաքրման համար (Ակրատոս և այլոք, 2006բ)։ ԱՃ-ն ընդունում է գյուղատնտեսական 
կեղտաջրերը մոտակա ջրահեռացման ջրանցքից։ Մաքրումից հետո ճահճուտի 
արտահոսքը տրվում է մոտակա առափնյա լճակը, որն օգատգործվում է ձկնաբուծության 
համար (Վասսովայի լագուն)։ Ճահճուտը երկարությամբ բաժանված է երեք 

Նկար 22․Գոմատիի կայան  
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բաժանմունքների՝ դրա լայնքով իրականացված ջրաթափանց խճի  կարճ պատնեշներով։ 
Այս պատնեշների նպատակը հոսքի պատնեշումն ու ճահճուտում հավասարաչափ 
բաշխումն է՝ ակոսավորումից և լեզվակների գոյացումից խուսափելու համար։ 

Մեկ ԲՄՀ է նախատեսվել Ագիոս Պանտելեյմոնասում (2009թ.)՝ 1,650 բ.հ. 
սպասարկման համար։ Կառուցվածքը բաղկացած է առաջնային պարզարանից, 1-ին փուլի 
4 ՈՒՀ ԱՃ-ից (յուրաքանչյուրը՝ 225 մ2 մակերեսով և 1.45մ խորությամբ), 2-րդ փուլի 4 ՈՒՀ 
ԱՃ-ից (յուրաքանչյուրը՝ 130 մ2 մակերեսով), 2 կայունացման լճակներից (առաջինը՝ 1.5մ 
խորությամբ և 2,300 մ2, իսկ երկրորդը՝ 2.5 մ խորությամբ և 1,400 մ2 մակերեսով) և մեկ 
տիղմի լճակից։  Անո Պորրոիայի կառուցվածքը վերջերս վեակառւցվել է (2009թ.) և 
սպասարկում է 2000 բ.հ.։ Այժմ այն բաղկացած է մեկ անաերոբ բաքից (12 մ x 18 մ) և 3 
տիղմի լճակներից (58մ x 9մ), որոնցից առաջինը ծառայում է որպես կայունացման լճակ, 
իսկ մյուսները՝ որպես ՋՄՀ ԱՃ-ներ։ Նախքան մոտակա գետը լցնելը, արտահոսքը 
քլորացվում է։  

Ի վերջո, մի ԲՄՀ է կառուցվել  Ացիկիում՝ Ացիկի և Կարպասի համայնքների 
կեղտաջրի (1,400 բ.հ.) մաքրման համար։ Այն բաղկացած է երկու զույգ անաերոբ 
լճակներից (յուրաքանչյուրը՝ 10մ x 5մ, 4.5մ խորությամբ և 400 մ3 ծավալով), մեկ 
ֆակուլտատիվ լճակից (120 մ x 42 մ և 1.75 մ խորությամբ), երկու հասունացման լճակներից 
(յուրաքանչյուրը՝ 55 մ x 25 մ, 1.5 մ խորությամբ) և մեկ հիբրիդային լճակից (120մ x 25մ)։  
Հիբրիդային լճակի առաջին կեսը ծառայում է որպես հասունացման լճակ (60 մ x 25 մ), իսկ 
արտահոսքը առվակով տրվում է երկրորդ կես, որը ծառայում է որպես ՀՄՀ ԱՃ։ 
Թմբապատման թեքությունը 2:1 է։ Մաքրված կեղտաջուրը, ՈՒՄ մաքրումից հետո,  
արտանետվում է Մուդրոսի ծովածոց։  

4.3.2. Լոկալ ԱՃ համակարգի նախագծում և մոնիթորինգ  
Թրակիայի տարածքում 

նախագծվել, կառուցվել և գործում 
են կենցաղային կեղտաջրերի 
մաքրման երկու լոկալ 
արհեստական ճահճուտներ 
(Գիկաս և այլոք, 2007բ, Գիկաս և 
Ցիհրինցիս 2009գ, բ, 2010թ.)։ 
Առաջին կառուցվածքը ՀՄՀ ԱՃ է, 
որը մաքրում է  Կոսմիո գյուղում (Ռոդոպի պրեֆեկտուրա, Հյուսիս-արևելյան Հունաստան) 
մեկ առանձնատան (4 բ.հ.) կեղտաջուրը (Նկար 30)։ Այն բաղկացած է  (ա) երկու 
հաջորդական պարզարաններից, (բ) մեկ ՀՄՀ արհեստական ճահճուտից (25 մ2), որտեղ 
եղեգներ են աճում, (գ) մեկ ցեոլիտային լճակից, (դ) մեկ շրջանառու պոմպից, և (ե) 
արտահոսքի կուտակիչ բաքից։ Մինչև համակարգ մտնելը չմաքրված կենցաղային 
կեղտաջուրը մտնում է գոյություն ունեցող երկու կուտակիչ բաքեր, այնուհետև այն լցվում 
է պարզարաններ, որից հետո՝ ԱՃ, և ի վերջո՝ ցեոլիտային լճակ։ Համակարգում կեղտաջրի 
պահման ընդհանուր տևողությունը 14 օր է։ 

Նկար 23․ Կոսմիոյի արհեստական ճահճուտի հորիզոնական պրոյեկցիան և 
կտրվածքը  
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Երկրորդ կառուցվածքը 
ուղղահայաց հոսքով (ՈՒՀ) 
արհեստական ճահճուտ է, որը 
նախատեսված է Ավդիրայում (Քսանթի 
պրեֆեկտուրա, Հյուսիսային Հունաստան)  
երկբնակարան տան  (8բ.հ.) կեղտաջրերի 
մաքրման համար։ Այս համակարգը 
բաղկացած է (ա) երկու հաջորդական 
բաքերից, (բ) պոմպի հորից, (գ) 

ուղղահայաց հոսքով մեկ ԱՃ-ից, (դ) մեկ 
ցեոլիտային լճակից, և (ե) մեկ 
արտահոսքի կուտակիչ բաքից (Նկար 

31)։ Չմաքրված կեղտաջուրը մտնում է առաջին լճակ, այնուհետև ելքային խողովակի 
միջոցով անցնում է հաջորդ լճակ։ Պոմպի հորում տեղադրված պոմպը կեղտաջուրը մղում 
է դեպի ԱՃ հուներ։ Երեք լճակներում կեղտաջրի պահման տևողությունը մոտ 4.5 օր է։ 
Ամեն 3 ժամը մեկ պոմպը մոտավորապես 150 լիտր կեղտաջուր է մղում։ Հունը բաժանված 
է երկու հավասար (12.2 մ2) բաժանմունքների (Ա և Բ)։ Ա բաժանմունքում տնկված է 
սովորական եղեգ, իսկ Բ բաժանմունքում բույսեր չկան։ Հուներից կեղտաջուրը հոսում է 
ցեոլիտային լճակ՝ ազոտի/ֆոսֆորի ավելի լավ հեռացման համար։  

4.3.3. Կայունացման լճակներ 
ԿԼ-երի շուրջ 90%-ը գտնվում է Հյուսիսային Հունաստանում, սպասարկելով 

գյուղական տարածքների 500-ից 4,000բ.հ. բնակչության։ Դրանց 76%-ը գտնվում է Սերրեսի 
շրջանում։  

Կայունացման լճակներով մի կայան է կառուցվել 1996թ., Գյուղատնտեսական 
հետազոտությունների ազգային հիմնադրամի (ԳՀԱՀ) վերահսկողության ներքո։ Այն 

բաղկացած է մեկ անաերոբ լճակից 
(4մ աշխատանքային խորությամբ և 
570 մ3 ընդհանուր ծավալով) և երեք 
զուգահեռ համակարգերից 
(Պապադոպոուլոս և այլոք, 2011թ.)։  

 
Համակարգերից յուրաքանչյուրը բաղկացած է  3 հաջորդական լճակներից՝ մեկ 

ֆակուլտատիվ և երկու հասունացման (Նկար 32)։  Լճակներից յուրաքանչյուրն ունի 1,200 
մ2 (60 մ x 20 մ) մակերես և 2:1 ամբարտակի թեքություն։ Ֆակուլտատիվ և հասունացման 
լճակների աշխատանքային խորություններն ու ծավալները, համապատասխանաբար, 
կազմում են 1.75մ և 1,380մ3 և 1.25մ և 900մ3։ Կեղտաջրի ինֆիլտրացիան կանխելու համար 
բոլոր լճակները երեսպատված են  ԲԽՊԷ 1մմ-անոց գեոմեմբրանով։ 

Նշված ԿԼ-երին առնչվող 3 ծրագրեր կան։  

Նկար 24․ Ավդիրայում արհեստական ճահճուտային 
համակարգի հորիզոնական պրոյեկցիա։  

Նկար 25․Փորձնական կայանի սխեմատիկ հատակագիծ (Սինդոս). 
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Առաջին ծրագիր (1997-2001թթ.). այս ծրագրի նպատակն էր գնահատել կայունացման 
լճակների՝ հարակից ավանդական կայանից ստացած կեղտաջրերը մաքրելու 
ունակությունը։ Այս հետազոտկան ծրագիրը փորձարկում էր համակարգի վարքագիծը 
տարբեր օրգանական բեռնվածքների դեպքում։  

Երկրորդ ծրագիր (2004-2005թ.).այս ծրագրի նպատակն էր փորձել սեպտիկի  
նստվածքի մաքրման մեջ լճակների հնարավոր օգտագործումը։ Գյուղական վայրերի 
կենցաղային կեղտաջրերում սեպտիկի նստվածքը դեռևս զգալի ծավալ է կազմում։  

Երրորդ ծրագիր (2008-2009թթ.). միջին ներհոսքը ձմռանը կազմում էր 36 մ3/օր։ 
Տարվա տաք ամիսներին այն մեծացվեց մինչև 60մ3/օր՝ ամռանը զբոսաշրջության սեզոնին 
բնակչության թվի աճը ավելի լավ նմանակելու համար։  Կեղտաջրի պահման 
տևողությունը տաք սեզոնին 24, 16.5 և 17.5 օր էր, պահման ընդհանուր տևողությունը՝ 58 
օր, իսկ ցուրտ սեզոնին՝ 38, 25 և 25 օր, պահման ընդհանուր տևողությունը՝ 88 օր։ 

Ֆլորինայի շրջանում, Վեգորա, Ֆարաջիի մոտ գտնովւմ են երեք ԲՄՀ-եր։ Վեգորայի 
ԿԼ համակարգը բաղկացած է մեկ անաերոբ լճակից (120 մ3), 1,75մ աշխատանքային 
խորությամբ մեկ ֆակուլտատիվ լճակից,  1.25մ աշխատանքային խորությամբ (60 մ x 25 մ) 
2 հասունացման լճակներից, և մեկ ջրամբարից (2.5 մ խորությամբ և 2,500 մ3 ծավալով)։  
Ֆարաջիի ԿԼ համակարգը, համապատասխանաբար,  բաղկացած է մեկ անաերոբ լճակից 
(60 մ3), 1,75մ աշխատանքային խորությամբ մեկ ֆակուլտատիվ լճակից,  1.25մ 
աշխատանքային խորությամբ 2 հասունացման լճակներից, և մեկ ջրամբարից (3.5 մ 
խորությամբ և 2,600 մ3 ծավալով)։  Բոլոր լճակները և ջրամբարը երեսպատված են  ԲԽՊԷ 
1մմ-անոց գեոմեմբրանով և ունեն 2։1 ամբարտակի թեքություն։ Լեսվոսում մեկ ԿԼ 
սպասարկում է 400 բ.հ.և ներառում է 2 անաերոբ լճակ (4 մ x 4 մ, 60 մ3 ծավալով), մեկ 
ֆակուլտատիվ լճակ (16 մ x 50 մ), 2 հասունացման լճակ (համապատասխանաբար 16 մ x 
50 մ և 14 մ x 49 մ) և ոռոգման նպատակով օգտագործվող մեկ ջրամբար (4,900մ3)։ 

4.3.4. Իրականացման փուլում գտնվող մեծամասշտաբ ԱՃ համակարգ  
Էկոլոգիական ճարտարագիտության և տեխնոլոգիաների լաբորատորիայի (DUTH) 

կողմից արդեն նախագծվել, սակայն դեռևս չեն իրականացվել հետևյալ համակարգերը. 
մեկ ԱՃ (Գիկաս և այլոք, 2006թ.), որը նախատեսված է Նեոս Օիկիսմոսի (Կորեստիա 
համայնք, Կաստորիայի պրեֆեկտուրա, Հյուսիս-արևմտյան Հունաստան) կեղտաջրերի 
մաքրման և 600բ.հ. սպասարկման համար։  Կառուցվածքը բաղկացած է երեք փուլից. 
երկու ՈՒՀԱՃ և մեկ ՀՄՀԱՃ։ 1-ին փուլը բաղկացած է երեք  891 մ2 կամ 1.5 մ2/բ.հ. 
ընդհանուր մակերեսով ՈՒՀ ԱՃ հուներից, 2-րդ փուլը բաղկացած է  երկու 594մ2 կամ 
1.0մ2/բ.հ. ընդհանուր մակերեսով ՈՒՀ ԱՃ հուներից, իսկ 3-րդ փուլը՝ 903 մ2 կամ 1.5 մ2/բ.հ.  
մակերեսով մեկ ՀՄՀ ԱՃ հունից։ 1-ին և 2-րդ փուլերի ԱՃ հուների ծակոտկեն միջավայրն 
ունի 0,9 մ խորություն և բաղկացած է երեք շերտից, ներքևից վերև՝ ա) 1-ին փուլի ԱՃ, 
գլաքար (20-40 մմ, 0.20 մ), խիճ (5-20 մմ, 0.20 մ), մանրախիճ (2-8 մմ, 0.50 մ), բ) 2-րդ փուլի 
ԱՃ, գլաքար (20-40 մմ, 0.20 մ), մանրախիճ (3-8 մմ, 0.30 մ), խոշորահատիկ  ավազ (0.2-4 մմ, 
0.4 մ): ՀՄՀ ԱՃ հունն ունի 0.5 մ խորություն և լցված է խոշորահատիկ մանրախճով (18-30 
մմ): 
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Եվս մեկ ԱՃ նախատեսված է Ռոդիտիսի (Ռոդոպ պրեֆեկտուրա, Հյուսիս-արևելյան 
Հունաստան) կեղտաջրերի (800բ.հ.) մաքրման համար և բաղկացած է 480մ3 ընդհանուր 
ծավալով (յուրաքանչյուրը՝ 240 մ3) և կեղտաջրի պահման մոտ 4 օր տևողությամբ երկու 
զուգահեռ տեղադրված սեպտիկ բաքերից, 1-ին և 2-րդ փուլի ՈՒՀ ԱՃ հուներից, և 3-րդ 
փուլի ՀՄՀ ԱՃ-ից։ 1-ին փուլը բաղկացած է 960 մ2 կամ 1,2 մ2/բ.հ. ընդհանուր մակերեսով 3 
համանման հուներից, 2-րդ փուլը բաղկացած է 640 մ2 կամ 0.8 մ2/բ.հ ընդհանուր 
մակերեսով երկու նմանատիպ հուներից, իսկ 3-րդ փուլը՝ 600 մ2 կամ 0.75մ2/բ.հ. մեկ 
հունից։  

Մեկ այլ ՈՒ ԱՃ համակարգ է նախագծված Կիպրինոսում (Էվորսի պրեֆեկտուրա, 
Հյուսիս-արևելյան Հունաստան)՝ սպասարկելու 1200բ.հ.։ Այն բաղկացած է 720մ3 
ընդհանուր ծավալով (յուրաքանչյուրը՝ 240 մ3) և կեղտաջրի պահման մոտ 4 օր 
տևողությամբ երեք զուգահեռ տեղադրված սեպտիկ բաքերից, 1-ին և 2-րդ փուլի ՈՒՀ ԱՃ 
հուներից, և 3-րդ փուլի ՀՄՀ ԱՃ-ից։ 1-ին փուլը բաղկացած է 1,440 մ2 կամ 1,2 մ2/բ.հ. 
ընդհանուր մակերեսով 3 համանման հուներից, 2-րդ փուլը բաղկացած է  960 մ2 կամ 0.8 
մ2/բ.հ ընդհանուր մակերեսով երկու նմանատիպ հուներից, իսկ 3-րդ փուլը՝ 600 մ2 կամ 
0.5մ2/բ.հ. մեկ հունից։  

1-ին և 2-րդ փուլերի ԱՃ հուների ծակոտկեն միջավայրն ունի 0,9 մ խորություն և 
բաղկացած է չորս շերտից, ներքևից վերև՝ ա) գլաքար (30-60 մմ, 0.20 մ), խոշորահատիկ 
խիճ (8-20 մմ, 0.30 մ), մանրախիճ (3-10 մմ, 0.30 մ) և խոշորահատիկ  ավազ (0.2-3 մմ, 0.10 
մ): Երկու համակարգերի ՀՄՀ ԱՃ հունն ունի 0.5 մ խորություն և լցված է խոշորահատիկ 
մանրախճով (18-30 մմ): 

Մեկ այլ կառուցվածք  նախատեսված է, որպեսզի սպասարկի 2 բնակավայրեր 
(Կալիթեա և Լեուկոնա, ընդհանուր 600 բ.հ.) Պրեսպես շրջանում (Ֆլորինայի մարզ)։ 
Արտահոսքի արժեքները պետք է համապատասխանեն Աղյուսակ 14-ում նշված 
արժեքներին։ Նկար 33-ը ներկայացնում է այդ կառուցվածքի բոլոր բաժանմունքները։ 

 
Աղյուսակ 12. Արտահոսքի պահանջվող արժեքները 

Պարամետր ԹԿՊ5 ԹՔՊ ԳԿՄ Գումարային 
ազոտ 

Գումարային 
կոլիֆորմ 

Ֆեկալ 
կոլիֆորմ 

Արտահոսքի 
պահանջվող արժեք 

(մգ/Լ) 

<25 <100 <50 <15 <1000/100մԼ <200/100մԼ 
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Նկար 26. Կալիթեայի և Լեուկոնասի ԱՃ կառուցվածքի սխեմա  

 

Աղյուսակ 13. ԱՃ տվյալներ 

  
1-ին փուլի 

ՈՒՀ  
2-րդ փուլի 

ՈՒՀ 2-րդ փուլի ՀՄՀ 
Աշխատանքային մակերես (մ2/բ.հ) 1.5 1 1.5 
Բաժանմունքների թիվ 3 2 2 

Բաժանմունքի մակերես (արտաքին չափերը) (մ2) 
340 

(16.5x21.5) 340 (16.5x21.5) 495 (18.5x27.5) 
Բաժանմունքի աշխատանքային մակերես (արտաքին 
չափերը) (մ2) 

295 
(15,1x20,1) 295 (15,1x20,1) 485 (17,3x26,3) 

Բաժանմունքի ընդհանուր մակերես (մ2) 1020 680 990 
 

Պրեսպեսի շրջանում (Ֆլորինայի մարզ) ևս մեկ կառուցվածք  է նախատեսված 3 
բնակավյրերի սպասարկման համար  (Աջիու Ջերմանու, Լեմու և Պլատեոս)։ 
Նախատեսվող սպասարկվող ընդհանուր բնակչությունը 1310 բ.հ. է։ Նկար 34-ը 
ներկայացնում է այդ կառուցվածքի բոլոր բաժանմունքները, իսկ Աղյուսակ 15-ում բերված 
են ԱՃ բաժանմունքների տվյալները։  
 

1) ներհոսք, 2) ճաղավանդակ, 3) սիֆոնի հոր, 4) բաշխիչ սիֆոն, 5) 1-ին փուլի ՈՒՀԱՃ, 6) 2-րդ փուլի ՈՒՀԱՃ, 7) 
3-րդ փուլի ՀՄՀ ԱՃ, 8) ՈՒՄ վարակազերծման բաժանմունք, 9) արտաթող սիֆոն, 10) Լեուկոնայի գետ, 11) 
տիղմի կուտակման բաժանմունք, 12) խմորված տիղմի օգտագործում հողի բարելավման համար, 13) բույսերի 
կոմպոստացման բաժանմունք, 14) բույսեր (Phragmites Australis)։ 
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Նկար 27. Աջիու Ջերմանու, Լեմու և Պլատեոս ԱՃ կառուցվածքի սխեմա  

1) ներհոսք, 2) ճաղավանդակ, 3) անաերոբ լճակ (600մ3), 4) բաշխիչ սիֆոն պոմպով, 5) 1-ին փուլի ՈՒՀԱՃ, 6) 2-
րդ փուլի ՈՒՀԱՃ, 7) 3-րդ փուլի ՀՄՀ ԱՃ, 8) ՈՒՄ վարակազերծման բաժանմունք, 9) արտաթող սիֆոն, 10) 
Աջիոս Ջերմանոս գետ, 11) տիղմի կուտակման բաժանմունք, 12) խմորված տիղմի օգտագործում հողի 
բարելավման համար, 13) բույսերի կոմպոստացման բաժանմունք, 14) բույսեր (Phragmites Australis)։ 
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4.4 ՀՈՒՆԱՍՏԱՆՈՒՄ ԲՄՀ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ 
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ/ՏԵՂԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ  

 
Բնական կեղտաջրերի մաքրման համակարգերի (ինչպիսիք են ԿԼ-երը) 

տեղակայման համար ամենահարմար տարածքներն ընտրելու նպատակով Էկոլոգիական 
ճարտարագիտության և տեխնոլոգիաների լաբորատորիան  իրականացրել է 

ուսումնասիրություն (Գեմիցի և 
այլոք, 2007թ)։ 
Ուսումնասիրության մեջ 
ներառված տարածքներն են 
Հյուսիս-արևելյան Հունաստանի 
Թրակիայի շրջանը և երկու կղզի՝ 
Թասոսը և Սամոթրակին (Նկար 
35): Ուսումնասիրության 
սարածքն ունի 8,500կմ2 մակերես, 

Միջերկրական տեսակի կլիմայով 
(Պետալաս, 1997թ.) և ընդարձակ 

տարածքում սփռված փոքր գյուղերով։ Միջերկրական կլիման, փոքր համայնքներում 
բաշխված բնակչությունը, ինչպես նաև կեղտաջրերի մաքրման կառուցվածքների 
բացակայությունը տարածաշրջանում (բացառությամբ երեք քաղաքային կենտրոնների՝ 
Քսանթի, Կոմոտինի և Ալեքսանդրուպոլիս) Թրակիան իդեալական տարածք են դարձնում 
բնական մաքրման համակարգերի իրականացման համար։  

ԲՄՀ տեղակայման համար տարածքների ընտրությունը կախված է սոցիալ-
տնտեսական, բնապահպանական և նախագծային չափանիշներից, տոպոգրաֆիայից, 
հողօգտագործումից, երկրաբանական ձևավորումից, խոշոր գետերից կամ լճերից ունեցած 
հեռավորությունից, գոյություն ունեցող քաղաքներից և գյուղերից ունեցած 
հեռավորությունից, նվազագույն միջին ամսական ջերմաստիճանից, բնության 
պահպանվող տարածքների առկայությունից, սպասարկվող բնակչության թվից և 
մաքրված կեղտաջրի պահանջվող բնութագրերից (Գեմիցի և այլոք, 2007թ.): 

 
Նկար 29. (ա) ուսումնասիրվող տարածքի  
թեքությունների ցանց   

 (բ) 5%-ից փոքև թեքություն ունեցող 
ընտրված տարածքների ցանց 

Նկար 28․ Ուսումնասիրվող տարածքի տեղադիրքային քարտեզ  

76 

 



Նկար 30․ (ա) Հիդրոերկրաբանական 
գոյացությունների տարբերակումը երկու 
հիմնական դասերի՝(բ) ուսումնասիրվող 
տարածքում խոշոր խզվածքների երկայնքով  
500-մետրանոց բուֆերային գոտիներ։ 

ԲՄՀ-երի արդյունավետ աշխատանքի համար 
պահանջվում է մեղմ տեղագրություն։ Մեղմ լանջերի 
շնորհիվ կեղտաջրերի հիդրավլիկ պահման 
տևողությունը, և ուստի, աղտոտիչների հեռացման 
ունակությունն ավելի մեծ է, իսկ ավելի զառիթափ 
գոտիները տնտեսապես աննպատակահարմար են 
ավելորդ փորման աշխատանքների պառճառով 
(Էկոնոմոպուլու և Ցիհրինցիս 2002թ., 2004թ.): ԿԼ 
համակարգի համար ընդունելի լանջի 
առավելագույն թեքությունը 5% է, իսկ դրանից մեծ 
թեքություն ունեցող տարածքները մերժվում են  
(Նկար 36): 

Բացի այդ, ուսումնասիրվել են նաև տարածքի 
հիդրոերկրաբանական պայմանները՝ այն երկու 
դասի բաժանելու նպատակով. տարածքներ, որոնք 
կարող էին դառնալ ստորերկրյա ջրերի ավազաններ 
(ջրապարունակ շերտեր), և տարածքներ, որոնք 
ստորերկրյա ջրերի պոտենցիալ չունեն (անջրանցիկ 
շերտեր)։ Առաջին դասին պպատկանող 
տարածքները մերժվել են, որպես ԲՄՀ 
տեղակայման համար անհամապատասխան (Նկար 
37 ա)։ Չնայած ուսումնասիրության տարածքում 
ցածր սեյսմիկ ակտիվությանը (տարածքի մեծ  մասը 

Հունաստանի նոր սեյսմիկ վտանգի քարտեզի վրա դասակարգված է որպես 1 գոտի (OASP, 
2004թ.), նշված խոշոր խզվածքների երկայնքով երկու կողմերից սահմանվել է  500 
մետրանոց  բուֆերային գոտի (Նկար 37բ), որպեսզի առաջարկվող կառուցվածքները 
չտեզակայվեն հայտնի խզվածքների վրա կամ դրանցից շատ մոտ (Նկար 37բ)։   

 
Ըստ 

հողօգտագործման 
չափանիշների, ԲՄՀ-
երի համար 
ընդունելի են երկու 

դասակարգումներ՝ 
ոչ անտառածածկ 
տարածքներ, որոնք 

գյուղատնտեսական 
հողեր են կամ 
բնակավայրեր և 

արոտավայրեր 

Նկար 31․ (ա) 
Ուսումնասիրվող տարածքի 
հողօգտագործման քարտեզ, 
(բ) ընտրված տարածքների 
հողօգտագործման քարտեզ, 
(գ) կառուցապատված 
տարածքի 500 մետրանող  
բուֆերային գոտի։ 
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(Նկար 38 ա, բ)։ Մնացած հողօգտագործման տարածքները մերժվել են, քանի որ դրանք 
ծածկված են նոսր կամ խիտ անտառներով։ Հանրության կողմից որևէ դիմադրություննից 
խուսափելու համար բնակելի տարածքներից (գյուղեր և քաղաքներ) սահմանվել է 500 մ 

հեռավորություն  (Նկար 38գ)։  
 Ավտոճանապարհներից և երկաթգծերից 

հեռավորությունն ընդունվել է 300մ 
(հիմնականում վիզուալ ազդեցությունների 
համար), բայց ոչ փոքր մարզային 
ճանապարհների համար, քանի որ կառուցվածքի 
համար հարկավոր է մուտք ապահովել (Նկար 39 
ա)։ Լճերի, ճահիճների և մշտական գետերի 
շուրջը ստեղծվել է 500 մետրանոց բուֆերային 
գոտի, ոչ միայն մակերևութային ջրերը չմաքրված  
կեղտաջրերի հնարավոր արտահոսքից 
պաշտպանելու, այլև կառուցվածքը հեղեղումից 
պաշտպանելու համար (Նկար 39բ)։ Ի վերջո, 
պահպանվող տարածքները չեն ընդգրկվել ԲՄՀ 
պոտենցիալ տարածքների ընտրության 
գործընթացում (Նկար 39գ)։ 

Բոլոր հեռավորություններն ընտրվել են 
աղբավայրերի վերաբերյալ Հունաստանի 
կառավարման նախարարության թիվ 114218/97 
(1997թ.) որոշման հիման վրա։ 

Բոլոր փոփոխականների 
ուսումնասիրությունից հետո ստեղծվել է 
ցանցային ֆայլ, որտեղ նշված են այն 
տարածքները, որոնք բավարարում բոլոր 
չափանիշներին և համապատասխանում են ԲՄՀ 
կիրառության համար (Նկար 40): 

 

Ուսումնասիրության եզրափակիչ մասը 
ներառում էր ԲՄՀ չափերի որոշումը։ 
Օգտագործվել է տիպիկ քաղաքային կեղտաջուր՝ 
միավոր հոսքը՝ 150 լ/մարդ/օր,  ԹԿՊ5՝ 330 մգ /L, 
գումարային Կոլիֆորմ՝ 108/100 մլ (Նկար 41): 
Աշխատանքի արդյունավետության չափանիշները 
երկուսն էին՝ 30 մգ/լ ԹԿՊ5 կոնցենտրացիան 

արտահոսքում և 1000/100 մլ գումարային կոլիֆորմի կոնցենտրացիան արտահոսքում։ 
Գործընթացն ավարտվեց նվազագույն ջերմաստիճանների համար  համապատասխան 
կատարողական չափանիշների բավարարման համար յուրաքանչյուր բնակավայրում ԿԼ 

Նկար 32․ (ա) Ավտոճանապարհներից և 
երկաթգծերի  300 մետրանոց բուֆերային գոտի,  
(բ) Գետերի, լճերի և ճահիճների 500 մետրանոց 
բուֆերային գոտի, (գ) Տարածքնր, որոնք 
պատկանում են ԵՄ Նատուրա 2000 ցանցին, 
կամ Ռամսար կոնվենցիային, կամ Ազգային 
Պարկերի կարգավիճակ ունեն։  
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մաքրման համակարգերի համար առավելագույն միավոր տարածքի պահանջների 
(մ2/մարդ) հաշվարկով։ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Աղյուսակ 16-ը ներկայացնում է ԲՄՀ կիրառության համար հարմար համայնքային 

տարածքները (մակերեսի միավորներով և որպես ընդհանուր համայնքային տարածքի %) 
(սյունակ 1 և 2), և պահանջվող ընդհանուր մակերեսը, ըստ համայնքի բնակչության թվի 
(սյունակ 3)։ 1-ին և 3-րդ սյունակների համեմատությունը ցույց է տալիս, թե արդյոք ԲՄՀ 
կիրառության համար առկա է անհրաժեշտ տարածքը։ Վերջնական արդյունքները ցույց են 
տրված Նկար 42-ում: 

 
Աղյուսակ 14. Յուրաքանչյուր համայնքի կայունացման լճակի (ԿԼ) համար առկա և պահանջվող մակերես։ 

Համայնքի 
անվանումը 

ԿԼ համակարգի տեղակայման 
համար առկա տարածքն ըստ ԱՏՀ 

վերլուծության (կմ2) 

Ընդհանուր 
համայնքային 

տարածքից (%) 

ԿԼ համակարգի համար 
պահանջվող ընդհանուր 

տարածքը (հա)  

Կիպրինու  97.3 72.3 4.3 
Վիսիս 58.2 34.2 10.6 
Դիդիմոտիչու  166.0 47.8 23.2 
Մետաքսադոն 89.0 47.2 7.2 
Քրեստիադոս 113.3 43.1 23.6 
Օրֆեա 107.0 16.6 11.6 
Սուֆլիու 20.3 4.4 12.8 
Տրիգոնու 130.8 32.9 11.7 
Արիանոն 46.4 19.4 9.8 
Կեչրու 7.8 N/A  N/A 
Օրգանիս  0.0 0.0 N/A  
Սապոն 143.7 47.9 11.5 
Կոմոտինիսa  78.6 22.3 77.2 
Մարոնիաս 113.4 39.2 9.7 
Նեու Սիդիրոչորիու  10.8 12.5 3.7 

Նկար 33․ Կայունացման լճակների համար 
ընտրված տարածքների ներկայացման 
կոորդինատային ցանց  

Նկար 34․ Կայունացման լճակների չափերի 
գրաֆիկ 
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Ֆիլիրաս 42.4 17.2 13.1 
Ամաքսադոն 0.9 2.5 2.5 
Ավդիրոն 55.0 34.2 4.5 
Վիստոնիդոս 12.8 8.0 10.2 
Թերմոն 0.0 0.0 N/A 
Կոտիլիս 0.0 0.0 N/A 
Սատրոն 0.3 0.2 1.9 
Սելերու 0.3 1.1 5.5 
Էգիրու 16.1 8.5 5.0 
Յասմու 2.2 1.0 9.2 
Սոստու 0.2 0.1 11.9 
Միկիս 4.4 N/A  N/A 
Քսանթիսa 9.2 6.0 75.2 
Ստավրոպոլիս 27.8 N/A N/A 
Ֆերոն 87.3 21.4 11.8 
Ալեքսանդրուպոլիսa  108.0 16.8 70.3 
Սամոթրակիս 31.2 17.3 5.5 
Տրայանուպոլիս 26.5 16.2 4.2 
Տիչերու 9.2 4.2 5.6 
Տոպիրու 27.9 9.0 15.6 
Թասու 28.0 7.3 22.7 
N/A. Նշված համայնքների համար ԿԼ-երը հարմար չեն ցածր նվազագույն ջերմաստիճանների պատճառով։  
a Քաղաքներ, որտեղ առկա են կեղտաջրի մաքրման ավանդական համակարգեր։ Կայունացման լճակների 
համակարգը կարող է օգտագործվել գոյություն ունեցող կայանների արդիականացման համար։  
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Նկար 35. Համայնքներ, որտեղ կեղտաջրի մաքրման բնական համակարգերը, ինչպիսիք են կայունացման 
լճակները, կենսունակ լուծում են ներկայացնում։ 
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4.5  ՓՈՔՐ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ԲՄՀ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ, 
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ  

Հյուսիս-արևմտյան Հունաստանում Կաստորիա պրեֆեկտուրայի Նեոս Օյկիսմոս, 
Կորեստիա համայնքի կեղտաջրերի մաքրման համար նախագծվել, կառուցվել և այժմ 
գործում է մեկ ԱՃ (Գիկաս և այլոք, 2006թ.)։ Սպասարկվող բնակչությունը կազմում է 600 
բ.հ., մեկ շնչի հաշվով արտանետվում է 150լ/օ կեղտաջուր, հոսքը՝ 90մ3/օր։ Ներհոսող 
կեղտաջրերի կոնցենտրացիաները նախագծային պարամետրերի համար ներկայացված 
են Աղյուսակ 17-ում: 

Աղյուսակ 15. Ներհոսող կեղտաջրերի բնութագիր  
Պարամետր Բեռնվածք (գ/բ.հ./օր) Կոնցենտրացիա (մգ/Լ) 
ԹԿՊ5 50 333 
Կախված 
մասնիկներ 

52 350 

Գումարային ազոտ 
ըստ Կյելդալի 

10 67 

Գումարային ֆոսֆոր 1.2 8 

 
Կառուցվածքն ունի երեք փուլ, այդ թվում, երկու ՈՒՀ ԱՃ և մեկ ՀՄՀ ԱՃ (Նկար 43): 

Առաջին փուլը բաղկացած է 891 մ2 կամ 1.5մ2/բ.հ. ընդհանուր մակերեսով երեք նմանատիպ 
ԱՃ հուներից, 2-րդ փուլը բաղկացած է 594 մ2 կամ 1.0մ2/բ.հ. ընդհանուր մակերեսով երկու 
նմանատիպ ԱՃ հուներից, իսկ 3-րդ փուլը՝ 903 մ2 կամ 152/բ.հ. ընդհանուր մակերեսով մեկ 
ՀՄՀ Աճ-ից (Նկար 43): Պետք է նշել, որ համակարգի նախագիծն իրականացված է 
ֆրանսիական մոտեցման համաձայն, որտեղ առաջնային նստեցում չկա։ Արտահոսքի 
կանխման համար օգտագործվել է անթափանց երեսպատիչ թաղանթ (ԲԽՊԷ թաղանթ)՝ 
կեղտաջրերի ներծծումը և այնուհետև մոտակա ստորերկրյա ջրերի համակարգ 
աղտոտիչների ներթափանցումը կանխելու նպատակով։ 1-ին և 2-րդ փուլերի ԱՃ հուների 
ծակոտկեն միջավայրն ունի 0,9 մ խորություն և բաղկացած է երեք շերտից, ներքևից վերև՝ 
ա) գլաքար (20-40 մմ, 0.20 մ), խիճ (5-20 մմ, 0.20 մ), մանրախիճ (2-8մմ, 0.50 մ), բ) 2-րդ փուլի 
ԱՃ՝ գլաքար (20-40 մմ, 0.20 մ), մանրախիճ (3-8մմ, 0.30 մ),  խոշորահատիկ  ավազ (0.2-4 մմ, 
0.4 մ): ՀՄՀ ԱՃ հունն ունի 0.5 մ խորություն և լցված է խոշորահատիկ մանրախճով (18-30 
մմ): Բոլոր բաժանմունքներում տնկված է սովորական եղեգ (Phragmites communis)։ 
Կառուցվածքի տեխնիկական բնութագրերն ամփոփված են աղյուսակ 18-ում: 

Աղյուսակ 16. Նեոս Օյկիսմոսի ԱՃ-ի տեխնիկական բնութագրեր  

Պարամետր 1-ին փուլ 2-րդ փուլ 3-րդ փուլ 
Բաժանմունքի 
տեսակը 

ՈՒՀ ԱՃ ՈՒՀ ԱՃ ՀՄՀ ԱՃ 

Բաժանմունքների 
թիվը 

3 2 1 

Երկարություն (մ) 18.0 18.0 21.5 
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Լայնություն (մ) 16.5 16.5 42.0 
Մակերս (մ2) 891 594 903 
Խորություն (սմ) 90 90 50 
Բույսերի խտություն 4 բույս /մ2 4 բույս /մ2 4 բույս /մ2 

Բուսատեսակ Phragmites Phragmites Phragmites 
 
Ուղղահայաց հոսքով արհեստական ճահճուտները (ՈՒԱՃ), ինչպիսին է Նեոս 

Օյկիսմոսի այս կառուցվածքը,  շատ արդյունավետ են և ավելի ու ավելի մեծ տարածում են 
գտնում Եվրոպայում, ինչպես և Հունաստանում։ Աղյուսակ 19-ը ներկայացնում է 
աղտոտիչների հեռացման միջին վիճակագրությունը Ֆրանսիայի 20 ԱՃ համակարգերից, 
Մադիտոսից (Հունաստան) (24 չափումներ) և Գոմատիից (Հունաստան) (37 չափումներ)։ 
Նկատի առնելով վերը նշվածը, կեղտաջրի ակնկալվող կոնցենտրացիաներն են՝ ԹԿՊ5<15 
մգ/Լ, ԹՔՊ<40 մգ/Լ, ԿՄ<15 մգ/Լ, ԳԿԱ<6 մգ/Լ, ԳՖ<4 մգ/Լ։ 

Աղյուսակ 17. ՈՒՀԱՃ կառուցվածքներից աղտոտիչների հեռացման միջին վիճակագրություն  

Պարամետր Ֆրանսիա Գոմատի 
(Հունաստան) 

Մադիտոս 
(Հունաստան) 

ԹԿՊ5 (%) 98 94.2 93.2 
ԹՔՊ (%) 92 91.7 84.1 
ԳԿԱ (%) 91 70.2 85.7 
ԿՄ (%) 96 93.2 98.0 
ԳՖ (%) 43 62.8 35.8 

 
Արհեստական ճահճուտները պահանջում են շինարարության փոքր ծախսեր, 

հատկապես, երբ տեղանքը թեք է և կեղտաջրի հոսքը տեղի է ունենում միայն ծանրության 
ուժի ազդեցության տակ։ Նեոս Օյկիմոսում ԱՃ-ի շինարարության բյուջեն մանրամասն 
ցույց է տրված Աղյուսակ 20-ում։  Ընդհանուր շինարարական ծախսերը կազմում են 
362,798 € կամ 605 € / բ.հ.։ 

Աղյուսակ 18. Նեոս Օյկիմոսում ԱՃ-ի շինարարության բյուջե  

Բաղադրիչ Ծախս (€) 
Հողային աշխատանքներ 74,457 
Արտաքին աշխատանքներ (ճանապարհներ և 
ցանկապատում) 

20,346 

Ներհոսքի-արտահոսքի կառուցվածքներ, 
բաշխման խողովակներ 

62,801 

Պոմպեր 50,004 
Ինժեներների վարձատրություն 87,350 
ԱԱՀ (23%) 67,840 
Ընդհանուր ներդրումային ծախսեր 362,798 
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Շահագործման և պահպանման ծախսերը մեծապես կախված են էներգիայի և 
աշխատողների տեղական արժեքից։ Պահանջվող ժամանակը և հոսանքի 
մատակարարումը նշված են ստորև:  

• շահագործման և պահպանման համար անհրաժեշտ ժամանակ՝ 2 ժ/օր  
• պոմպերի համար հոսանքի մատակարարում ՝ 22,5 կՎտժ/օր  

Էլեկտրաէներգիայի ծախսերն ընդունելով 0.1 € / կՎտժ, իսկ մեկ բանվորի օրական 
աշխատավարձը՝ 40 €, շահագործման ծախսը գնահատվում է 12.25 € /օր կամ 7,35 € / բ.հ. / 
տարի կամ 0.13 € / մ3 կեղտաջուր։ 
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Նկար 36. Ն. Օյկիսմոսում ԱՃ տոպոգրաֆիական քարտեզ 

 
Նկար 37. Օյկիսմոսում գտնվող ԱՃ բլոկ-սխեմա։  

 
Նկար 38. Գեոմեմբրանի տեղադրում ԱՃ հուներում։ 
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5. ԱԶԳԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑ - ՄՈԼԴՈՎԱ 

5.1  ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄՈԼԴՈՎԱԿԱՆ 
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ   

 
Մոլդովայի Հանրապետության հիդրոգրաֆիական ցանցը կազմված է շուրջ 3,621 

գետերից, որոնց ընդհանուր երկարությունը կազմում է 16,000կմ, միջին խտությունը 
հյուսիսում՝ 0,48կմ/կմ2, Դնեստրի ձախ ափին՝ մինչև 0,12կմ/կմ2։ Բացի այդ, 
հիդրոգրաֆիական ցանցը ներառում է 3500 լճեր։ Հանրապետության տարածքով հոսող 
գետերը հիմնականում տարանցիկ գետեր են։ Ուկրաինայի, Ռումինիայի և Մոլդովայի 
միջև պետական սահմանները նշված են Դնեստր և Պրուտ գլխավոր գետերով։  

Կեղտաջրերի մաքրման ոլորտում Մոլդովայի Հանրապետությունում գործում 
են հետևյալ հիմնական օրենքները՝ 

• Շրջակա միջավայրի պահպանության մասին օրենք թիվ 1515-XII, 1993թ. 
հունիսի 16 (փոփոխված 1997թ.) 

• Մոլդովայի Հանրապետության Սահմանադրություն (1994թ.) 
• Բնապահպանական փորձաքննության և Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

մասին օրենք թիվ 851-XII, 1996թ. մայիսի 29 
• ԲՆակչության սանիտարա-համաճարակային անվտանգության մասին օրենք 

թիվ 1513-XIII, 1993թ. հունիսի 16 (փոփոխված 1996թ.) 
• Շինարարության նորմեր և կանոններ (ՇՆևԿ 2.04.01-04-85)  
• Շրջակա միջավայրի պահպանության պետական կոմիտեի կողմից 

հաստատված Մակերևութային ջրային պահպանության կանոններ թիվ 03-
13/57-442, 1991թ. մարտի  1  

• Գետերի ու ջրային մարմինների երկայնքով ջրապահպան գոտիների մասին 
օրենք թիվ 440-XIII, 1995թ. ապրիլի 27 

• Քաղաքաշինության պլանավորման և տարածքային զարգացման հիմունքների 
մասին օրենք թիվ 835-XIII, 1996թ. մայիսի 17  

• Շրջակա միջավայրի աղտոտման համար վճարումներ կատարելու մասին օրենք 
թիվ 787- XII, 1996թ. մարտի 26  

• Թափոնների առաջացման և օգտագործման մասին օրենք թիվ 1347- XIII, 1997թ. 
հոկտեմբերի 9  

• Խմելու ջրի մասին օրենք թիվ .272-XIV, 1999թ. փետրվարի 10  
• Հանրային կոմունալ ծառայությունների մասին օրենք թիվ 1402-XV, 2002թ. 

հոկտեբերի 24  
• Տեղական հանրային կառավարման մասին օրենք թիվ 436-XVI, 2006թ. 

դեկտեմբերի  28  
• Հանրային առողջապահության պետական հսկողության մասին օրենք թիվ 10-

XVI, 2009թ. փետրվարի 3  
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• Ջրի մասին օրենք թիվ 272,  2011թ. դեկտեմբերի 23 (ուժի մեջ է մտել 2013թ. 
հոկտեմբերի 26-ին) 

• Կառավարության՝ 25.11.2013թ.որոշում թիվ 950, Քաղաքային և գյուղական 
բնակավայրերի համար կեղտաջրերի հավաքման, մաքրման և կոյուղու 
համակարգեր և/կամ բնական ջրային մարմիններ արտանետման պահանջների 
մասին 

• Ջրամատակարարման և ջրահեռացման հանրային ծառայությունների մասին 
օրենք թիվ  303, 2013թ. դեկտեմբերի 13։ 

Մոլդովայի Հանրապետությունը մի շարք կոնվենցիաներ և համագործակցության 
համաձայնագրեր է ստորագրել ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում՝ Էսպոյի 
կոնվենցիա, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Միջազգային լճերի և անդրսահմանային ջրհոսքերի 
պահպանության և օգտագործման մասին» կոնվենցիա (Հելսինկի) և Ջրի և առողջության 
մասին 1999թ. Արձանագրություն, Դանուբի պապանության կոնվենցիա (CIPFD), երկկողմ 
համաձայնագրեր Ուկրաինայի և Ռումինիայի հետ։ 

Մոլդովայի Հանրապետությունում բնապահպանական օրենսդրական հիմքը 
մշակվել է 1993-1996թթ., և այն ժամանակ միայն մասամբ էր ներառում այն միջազգային 
բնապահպանական քաղաքականությունները և ակտերը, որոնցում Մոլդովան որպես 
կողմ է հանդես գալիս, ինչպես նաև ԵՄ դրույթները, որի անդամությունը Մոլդովան 
ձգտում է ստանալ։ Հետագա տարիներին, ազգային բնապահպանական օրենսդրությունը 
կա՛մ մասամբ արդեն ներդաշնակեցվել է եվրոպականին, կա՛մ գտնվում է 
ներդաշնակեցման փուլում, հաշվի առնելով Եվրոպական Խորհրդի և Խորհրդարանի 
հետևյալ Դիրեկտիվները՝ 

• Մարդկանց օգտագործման համար նախատեսված ջրի որակի Դիրեկտիվ թիվ 
98/83/EEC, 

• Ջրային ռեսուրսները գյուղատնտեսական աղբյուրներից նիտրատներով 
աղտոտումից պահպանության Դիրեկտիվ  թիվ 91/676/EEC, 

• Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման Դիրեկտիվ թիվ 91/271/EEC,  
• Ջրային քաղաքականության ոլորտում Եվրոպական համայնքի գործունեության 

շրջանակների ստեղծման վերաբերյալ Դիրեկտիվ թիվ 2000/60/EC,  
• Խմելու նպատակով մակերևութային ջրային ռեսուրսների օգտագործման 

վերաբերյալ Դիրեկտիվ թիվ 75.440/EEC,  
• Ստորերկրյա ջրերում վտանգավոր աղտոտիչների վերաբերյալ Դիրեկտիվ թիվ 

80/68/EEC, 
• Մակերևութային ջրերում վտանգավոր աղտոտիչների վերաբերյալ Դիրեկտիվ 

թիվ 76/464/EEC,  
• Լողանալու համար նախատեսված ջրի որակի վերաբերյալ Դիրեկտիվ թիվ 

2006/7/EC, 
• Հեղեղների ռիսկերի գնահատման և կառավարման վերաբերյալ Դիրեկտիվ թիվ 

2007/60/EC,  
• Ջրային միջավայրի որակի վերաբերյալ Դիրեկտիվ թիվ 2008/105/EC, և այլն։  
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Այսպիսով, Մոլդվայի ազգային օրենսդրությունը ներկայումս սահմանում է 
հանրային ծառայությունների զարգացման գլխավոր խնդիրները  ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման համակարգերի առնչությամբ, համաձայն վերը նշված ԵՄ դրույթնրի, 
ապահովելով ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարման, պահպանության և 
օգտագործան իրավական շրջանակը։  

Մոլդովայի Հանրապետության Սահմանադրություն (1994): Մոլդովայի 
Հանրապետությունում շրջակա միջավայրի պահպանության գլխավոր նպատակը 
սահմանված է Սահմանադրությամբ: Թիվ 37 (1) հոդվածը սահմանում է, որ 
«Յուրաքանչյուր ոք էկոլոգիապես անվտանգ շրջակա միջավայրի, ինչպես նաև անվտանգ 
սննդի և այլ կենցաղային սպառման ապրանքների իրավունք ունի»։ Ըստ 
Սահմանադրության, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը երկրի բոլոր 
քաղաքացիների պարտավորությունն է: 

«Պետությունը երաշխավորում է յուրաքանչյուր անձի՝ բնապահպանական, կյանքի և 
աշխատանքի պայմանների, սննդի և այլ կենցաղային սպառման ապրանքների որակի 
վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության և տարածման իրավունքը»: 
Բնապահպանական օրենսդրությունը խախտելու դեպքում, ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձինք պատասխանատվություն են կրում առողջապահական 
վնասների փոխհատուցման համար։ Սահմանադրությունը պահանջում է ազգային 
շահերին համապատասխան հողի և այլ բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործում և 
շրջակա միջավայրի վերականգնում և պահպանություն։ 

Հիմնական օրենքի համաձայն, պետության շահերի համար օգտագործվող 
ստորերկրյա ռեսուրսները, օդը, ջրերը և անտառները բացառապես պետության 
սեփականությունն են։  

Շրջակա միջավայրի պահպանության օրենք 1993 թ. (փոփոխված 1997 թ.): Սա 
հիմնական օրենքն է, որը նախատեսում է Մոլդովայում շրջակա միջավայրի 
պահպանության ընդհանուր շրջանակը և կայուն զարգացման տարբերակները: Օրենքը 
նախատեսում է, որ համապատասխան մարմինները պարտավոր են սահմանել բնական 
պաշարների օգտագործման  սահմանափակումները և ջրահեռացման սահմանային 
արժեքները, ինչպես նաև բնապահպանական հարկերը: Օրենքը պահանջում է 
օգտագործել ջրի խնայողության տեխնոլոգիաներ, նվազեցնել տեխնիկական ջրի 
օգտագործումը և ապահովել կեղտաջրերի պատշաճ մաքրում: Տեղական կառավարման 
մարմինները պատասխանատու են ջրի մաքրման կառուցվածքների կառուցման և 
շահագործման (խմելու ջրի նախնական մաքրում և կեղտաջրերի մաքրում), ինչպես նաև  
համապատասխան ստանդարտների պահանջների ապահովման  համար: Ըստ օրենքի, 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման զարգացման հետ կապված նոր ծրագրերն ու 
նախագծերը ենթակա են բնապահպանական փորձաքննության: 

Խմելու ջրի մասին օրենք (1999թ.): Խմելու ջրի մասին օրենքը մշակվել է խմելու ջրի 
մատակարարման ոլորտում հարաբերությունների կարգավորման, բնակչությանը և 
տնտեսվարողներին խմելու ջրով ապահովելու պահանջների, ինչպես նաև 
ջրամատակարարման համակարգերի անվտանգության կանոնների և խմելու ջրի որակի 
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ստանդարտների սահմանման նպատակով: Այս օրենքը պետք է վերանայվի ըստ Խմելու 
ջրի որակի մասին 98/83/CE ԵՄԴիրեկտիվի:  

Պետության՝ խմելու ջրի վերաբերյալ քաղաքականության հիմնական սկզբունքներն 
են՝ 

• պետությունը պատասխանատու է առկա ջրամատակարարման նորմերի ու ջրի 
որակի ստանդարտների հիման վրա բնակչությանը խմելու ջրով ապահովելու 
համար,  

• ջրամատակարարման համակարգերը պետք է նախագծվեն որպես 
կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգեր, հիմնվելով 
համաձայնեցված նախագծային, շինարարական և շահագործման 
ստանդարտների ու նորմերի վրա,  

• ջրամատակարարման համակարգերի շահագործման պետական 
վերահսկողություն, 

• ջրամատակարարում իրականացնող ընկերությունների և սպառողների միջև 
պաշտոնական համաձայնագրերի և օգտագոծված ջրի հաշվառման հիման վրա 
ջրամատակարարման ծառայությունների դիմաց վճարում, 

• ջրամատակարարման ընկերություններին պետական աջակցության 
իրականացում տնտեսական խթանների միջոցով,  

• ջրի պահպանում ջրամատակարարման համակարգի զարգացման բոլոր 
փուլերում:  

Բնապահպանական փորձաքննության և Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
գնահատման օրենք (1996թ.): Օրենքը սահմանում է բնապահպանական փորձաքննության 
և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նպատակները, խնդիրները և  
սկզբունքները, ինչպես նաև այս երկու ընթացակարգերի հիմնական կանոնները: Օրենքը 
համալրված է Պետական բնապահպանական փորձաքննության կազմակերպման և 
իրականացման ընթացակարգի վերաբերյալ հրահանգներով, որոնք ընդունվել են 2002թ. 
Բնապահպանության նախարարության կողմից: 

Ջրի մասին օրենք (26 հոկտեմբերի, 2013թ.): Սա ջրային ոլորտի հիմնական 
օրենքներից մեկն է: Սույն օրենքը սահմանում է մակերևութային և գրունտային ջրերի՝ 
մասնակցային եղանակով գնահատման, պլանավորման և որոշումների կայացման 
գործընթացի վրա հիմնվող կառավարման, պահպանման և արդյունավետ օգտագործման 
իրավական դաշտը: Ջրի մասին  օրենքը կարգավորում է ջրային ռեսուրսների 
կառավարումը, ապահովելով համապատասխան միջազգային քաղաքականության և 
հանձնարարականների վրա հիմնված նոր մոտեցում: Նոր դրույթներն ամրագրում են 
մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի նկատամամբ պետության բացառիկ 
սեփականության իրավունքը, ապահովելով ջրօգտագործման հարաբերությունների 
կարգավորման չափանիշները: 

Նոր օրենքի հիմնական ասպեկտներից մեկը հատուկ ջրօգտագործման համար 12 
տարով և մինչև 25 տարի ժամկետով երկարացման հնարավորությամբ շրջակա 
միջավայրի թույլտվության ներմուծումն է: Այն նաև սահմանում է ջրի կառավարման նոր 
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սկզբունքներ, ինչպիսիք են մասնակցային կառավարումը, աղտոտման կանխարգելումը, 
«աղտոտողը վճարում է» սկզբունքը, պահպանությունը, կայուն ջրօգտագործումը: 

Սույն օրենքը կարգավորում է մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի կառավարումը 
և պահպանությունը, ինչպես նաև այն գործունեությունները, որոնք ազդում են 
մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի վրա, այդ թվում՝ ջրի աղբրակալումը և 
օգտագործումը, կեղտաջրի արտանետումը, աղտոտումը, այլ գործունեություններ, որոնք 
կարող են բացասաբար ազդել ջրի որակի վրա: Առանձին օրենքներ կարգավորում են, ի 
թիվս այլ գործունեությունների, բնակչությանը, առևտրային և արդյունաբերական 
օբյեկտներին մատուցվող  ջրամատակարարման, ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման 
ծառայությունները: Կեղտաջրերի վերաբերյալ ազգային քաղաքականության 
փաստաթղթերը կարգավորվում են հետևյալի վերաբերյալ օրենքի դրույթներով՝  
կեղտաջրի հավաքման համակարգերի և կեղտաջրի մաքրման կայանների նախագծոմ, 
ֆինանսավորում, կառուցում, գործարկում և շահագործում, աղտոտումը նվազեցնելու կամ  
նվազագույնի հասցնելու համար  գյուղական վայրերում կեղտաջրերի մաքրման 
ծախսարդյունավետ միջոցառումների որոշում և իրականացում: 

Օրենքն արգելում է աղտոտիչների արտանետումը մակերևութային ջրային 
մարմիններ և սահմանում է ջրի որակի ստանդարտների և բնապահպանական 
մոնիթորինգի պահանջները: Կեղտաջրերի հավաքման համակարգերի և մաքրման 
կայանների շահագործման պահանջները սահմանված են կառավարության կողմից 
հաստատված կանոնակարգով, որը պարունակում է հետևյալ դրույթները. հավաքման 
համակարգի և կոյուղու մաքրման կայանի կողմից սպասարկվող բնակչության 
թվից/բնակավայրի չափից և/կամ արտանետվող մաքրված կեղտաջրերն ընդունող ջրերի 
որակից կախված  մաքրման մեթոդը և աստիճանը,  որպես «խոցելի տարածքներ» 
սահմանված ընդունող ջրերի հայտնաբերումը և դասակարգումը,   քաղաքային 
բնակավայրերում կոյուղու հավաքման համակարգ արտանետվող բոլոր 
արդյունաբերական կեղտաջրերի համար պարտադիր մաքրումից հետո առաջացած 
տիղմի կառավարման պահանջները, հեղուկ թափոնների արտանետումների և դրանց 
ազդեցությունների պարտադիր մոնիթորինգը: 

Օրենքը նաև սահմանում է ջրային ռեսուրսների կառավարման նոր սկզբունքներ. 
մասնակցության, աղտոտման կանխարգելման, «աղտոտողը վճարում է», ջրաղբյուրների 
պահպանության և ռացիոնալ օգտագործման սկզբունքները: Միևնույն ժամանակ, օրենքը 
սահմանում է մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի նկատմամբ պետության բացառիկ 
սեփականության իրավունքը, ուղեցույցներ ապահովելով պետության և ջրօգտագործման 
շահառուների, ինչպես նաև իրենց՝ շահառուների միջև ջրօգտագործման 
հարաբերությունների կարգավորման համար: 

Բնակչության սանիտարա-համաճարակային անվտանգության մասին օրենք 
(1993թ.): Օրենքը կարգավորում է բնակչության սանիտարա-համաճարակային 
անվտանգությունը,  սահմանում է պլանավորման և շինարարության, ապրանքների 
արտադրության և տեխնոլոգիաների, սննդի, խմելու ջրի և ջրաղբյուրների, տարածքների 
կառավարման, բնակավյարերի, կառուցվածքների ու սարքավորումների շահագործման, 
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հասարակական ուսուցման, պրոֆիլակտիկ բժշկական հետազոտությունների, 
վարակների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի, և այլ ընդհանուր պահանջները, 
ընդգրկված կողմերի իրավաբանական և տնտեսական պատասխանատվությունը, 
պետական սանիտարահամաճարակային հսկողությունը, պետական 
սանիտարահամաճարակային ծառայության կազմակերպումը: 

Գետերի և ջրային մարմինների երկայնքով ջրապահպան գոտիների մասին օրենք, 
1995թ.: Օրենքը սահմանում է գետերի և ջրային մարմինների երկայնքով ջրապահպան 
գոտիների և շերտերի ստեղծման կանոնները,  դրանց օգտագործման և պահպանության 
ռեժիմը: Օրենքը սահմանում է պահպանվող գոտիների և շերտերի չափերը,  գոտիներում և 
շերտերում ջրի պահպանման ռեժիմը, ինչպես նաև վեճերի լուծումը, հսկողությունը և 
տույժերը: Ջրապահպան շերտերում արգելվում է ցանկացած շինարարությունը, 
թափոնների տեղադրման համար հողահատկացումը, կոյուղու համակարգի կառուցումը: 

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիր մինչև 2015թ. և Գործողությունների 
պլան: Նպատակ ունենալով վերականգնել ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
համակարգերը, լուծել ջրային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման և շրջակա 
միջավայրի պահպանության խնդիրները, Մոլդովայի կառավարությունը (ՄԿ) 2002թ. 
հաստատեց Ջրամատակարարման և ջրահեռացման գործողությունների ծրագիրը: 2005թ. 
Գործողությունների ծրագիրը վերանայվեց, և նոր տարբերակը հաստատվեց ՄԿ կողմից 
(«Մոլդովայի Հանրապետության բնակավայրերի՝ մինչև 2015թ.ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման ծրագիր», թիվ 1406, 30 դեկտեմբերի, 2005 թ.): 

Գործողությունների ծրագիրը ներառում է 1.5մլն. ընդհանուր բնակչությամբ 43 
քաղաքային բնակավայրեր (համայնքներ և քաղաքներ) և շուրջ 237,000 բնակչությամբ 77 
գյուղական բնակավայրեր: Գործողությունների ծրագրի հիմնական նպատակներն են՝ 
հանրային առողջապահությունը, ջրի ռացիոնալ օգտագործումը, շրջակա միջավայրի 
պահպանությունը, ջրային ռեսուրսների աղտոտման կանխարգելումը, սպառողներին 
մատուցվող ծառայությունների բարելավումը, ջրամատակարարման ընկերությունների 
աշխատանքի բարելավումը:  

Արտադրական և կենցաղային թափոնների մասին օրենք (1997): Օրենքը 
նախատեսում է տարբեր գործունեությունների արդյունքում առաջացած թափոնների 
կառավարման հիմնական սկզբունքները: Այն արգելում է ցանկացած արտանետումները 
ջրահեռացման համակարգեր և ջրային մարմիններ, պահպանվող տարածքներ, խմելու 
ջրամատակարարման աղբյուրների և ջրատարների սանիտարական պաշտպանության 
գոտիներ, հանգստի գոտիներ, բնական արգելոցներ, զբոսայգիներ, երկաթգծերի և 
ճանապարհների երկայնքով անտառային պաշտպանության գոտիներ: 

Կառավարության որոշում թիվ 950 (2013թ.) քաղաքային և գյուղական 
բնակավայրերի կեղտաջրերի հավաքման, մաքրման և կոյուղու համակարգ և/կամ 
բնական ջրային մարմիններ արտանետման պահանջների մասին: Այս փաստաթուղթը 
ներառում է 1991թ. մայիսի 21-ի ԵՄ № 91/271 / СЕЕ դիրեկտիվի որոշ դրույթներ և 
սահմանում է մաքրման կայանների և գործընթացների կիրառության և շահագործման, 
կեղտաջրերի հավաքման, մաքրման մեթոդների, արտահոսքի սահմանային արժեքների, 
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մաքրված տիղմի օգտագործման, հեղուկ թափոնների մոնիթորինգի և այլ առնչվող 
հարցերի պահանջները: 

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման պետական ռազմավարություն 2014-2028թթ. 
համար: Այս փաստաթուղթը լույս է ընծայվել վերջերս, որպես Կառավարության 2014թ. 
մարտի 20-ի թիվ 199 որոշման հավելված:  

Ռազմավարության հիմքը Մոլդովայի բոլոր բնակավայրերի և ամբողջ բնակչության 
համար անվտանգ ջրի և պատշաճ ջրահեռացման մատչելիության քայլ առ քայլ 
ապահովումն է, ինչը կնպաստի առողջապահության, բնակչության արժանապատվության 
և կյանքի որակի բարելավմանը և երկրի տնտեսական զարգացմանը:  

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավված արդյունավետ 
ծառայություններ ունենալու՝ բնակչության կարիքները բավարարելու համար անհրաժեշտ 
է ջրի անվտանգության ծրագրերն իրականացնել ԵՄ-ի թիվ 98/83 / ЕС Դիրեկտիվի 
համաձայն, 50%-ով կրճատել ջրի միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների դեպքերը, 
հասնել մինչև 2020թ. բնակչության ոչ պակաս քան 65% -ի համար  անվտանգ 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգ ապահովելու՝ Հազարամյակի 
զարգացման նպատակներին և  առաջընթաց ապահովել քաղաքային կեղտաջրերի 
մաքրման ոլորտում, ըստ 91/271 / EEC Դիրեկտիվի դրույթների: 
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5.2 ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՆԵՐԿԱ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՄՈԼԴՈՎԱՅՈՒՄ  

Մոլդովայի Հանրապետության ջրի սպառման հիմնական աղբյուրը մակերևութային 
ջուրն է, որը մատակարարվում է բնակչության մեծամասնությանը։ Մակերևութային 
ջրային աղբյուրների մեջ ամենակարևորը Դնեստր գետն է, որը մատակարարում է 
օգտագործվող ջրի մոտ 83% -ը։ Պրուտ գետը մատակարարում է ջրի 1,8%, իսկ 
ստորերկրյա ջրաղբյուրները՝ մոտ 15%-ը։ 2010թ. մակերևութային ջրային աղբյուրներից 
աղբրակալված ջրի ծավալը կազմել է 721 միլիոն խորանարդ մետր:  

Մոլդովայի ընդհանուր բնակչության մեջ գյուղական բնակչության մասնաբաժինը 
մեծ է (ավելի քան 50%)։ Այս բնակչությունն ապրում է ամբողջ երկրով մեկ սփռված  մոտ 
1,450 գյուղական համայնքներում, և դրանցից շատերում ջրի հիմնական աղբյուրները ոչ 
խորը հորեր են, չկան ջրամատակարարման և ջրահեռացման կենտրոնացված 
համակարգեր։ 

Չնայած նրան, որ Մոլդովան ունի ջրային պաշարներ, ջրի կառավարումը դեռևս 
վատ է բալանսավորված։ Ըստ Վիճակագրության ազգային բյուրոյի՝  բաշխիչ ցանցերում, 
քաղաքային բնակավայրերում և ոռոգման համակարգերում ջրի կորուստները մեծ են։ 
Ներկայումս, երկրի բնակչության մեկ շնչի հաշվով առկա է տարեկան մոտ 500 մ3 կամ 
նույնիսկ ավելի քիչ խմելու ջուր։ Սա Մոլդովային դասում է «անբավարար ջրի 
քանակությամբ» երկրների շարքին։ Ըստ գնահատումների, առկա ջրային ռեսուրսները 16-
20% -ով կնվազեն մինչև 2020թ.։  

Ըստ Պետական բնապահպանական տեսչության, 2007թ. առկա էին 1,973 առաջնային 
ջրօգտագործողներ։ Այս թիվը 2010թ. նվազել և հասել է 1,297-ի, որից միայն 632 
շահառուներն ունեին ջրի կառավարման հատուկ թույլտվություն մինչև տարեվերջ։ 
Երկրում կենտրոնացված ջրային համակարգերի թիվը 644 է, որոնց ընդհանուր 
երկարությունը 2010թ. կազմում էր  8,036.2 կմ, ընդամենը 562 գործող խողովակաշարերով։ 

Սակայն, համաձայն ազգային վիճակագրական տվյալների, 2012թ. արդեն կային 742 
գործող կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգեր։ 2012թ. կենտրոնացված 
ջրամատակարարում կար 378 բնակավայրերում։  Այս տարի, մոտ 1.5 միլիոն մարդ կամ 
բնակչության 42,1%-ը ջրամատակարարման ծառայություններ է ստացել (68.9% 
քաղաքային և 22,7% - ը գյուղական)։ 

Վերջին ութ տարվա ընթացքում ընդհանուր ջրամատակարարման համակարգում 
կոյուղու համակարգին հասանելիություն ունեցող բնակչության տոկոսը չի գերազանցում 
39%-ը (Շրջակա միջավայրի վիճակը  Մոլդովայի Հանրապետությունում, Ազգային զեկույց, 
2007-2010թթ.): Ըստ այլ աղբյուրների (ՀԶՆ Մոլդովայի երկրորդ զեկույց, 2010 թ.),  2008թ. 
բնակչության 45.9% միացված էր ջրահեռացման համակարգերին, և այդ 
ժամանակահատվածում իրականացված  գործողությունների արդյունքում ջրահեռացման 
ծառայությունները 2009թ. հասանելի  էին  բնակչության 47.9%-ի համար։  

2012թ. 158 ջրամատակարարման համակարգեր ունեին կոյուղու համակարգեր, որից 
110-ը գործող էին; Առկա էին 124 մաքրման կայաններ։  

Ըստ Վիճակագրության ազգային բյուրոյի, կոյուղու համակարգին հասանելիություն 
ունեցող բնակչության թիվը կազմում էր 761,000, այսինքն՝  ընդհանուր բնակչության 21.4%-
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ը, որից 50.1%-ը՝ քաղաքներում և միայն 1.0%-ը՝ գյուղական տարածքներում։ 2012թ. 
կեղտաջրերի օրական մաքրման հզորությունը 0.7 միլիոն մ3 էր։  

Ըստ նույն աղբյուրի, Մոլդովայում հավաքված կեղտաջրերի ընդհանուր 
քանակությունը կազմում էր 66.5 միլիոն մ3, որից 56.6%-ը քաղաքային բնակավայրերից 
կենցաղային կեղտաջրեր էին։ Կեղտաջրերի 64.4 միլիոն մ3–ը (96.8%) մաքրվել է մաքրման 
կայաններում։ Մաքրման կայաններում 2012թ. գրանցվել է 26,400 վթար, այսինքն՝ 3,800-ով 
ավելի, քան 2011թ.։ 

Ըստ ազգային փորձագետների գնահատման, Մոլդովայի կեղտաջրերի մաքրման 
համակարգերի մեծ մասը ֆիզիկապես և տեխնոլոգիապես հնացած են։ Դրանք գործում են 
ավելի քան 25-ից 30 տարի, առանց վերակառուցման և չեն համապատասխանում 
ժամանակակից տեխնոլոգիաներին։ 1990թ., 304 կեղտաջրերի մաքրման կայաններ էին 
գործում երկրում, իսկ այժմ դրանցից 50-ից էլ պակասն են  գործում։ Ըստ Մոլդովայի 
Գիտությունների ակադեմիայի տվյալների (2010թ.), Դնեստր և Պրուտ գետերի 
ավազաններում գտնվող բնակավայրերում գոյություն չուներ նորմալ ռեժիմով գործող 
կեղտաջրերի մաքրման կայան։ 

Ընդհանրապես, կեղտաջրերի մաքրում ասելով հասկանում են բնակելի շենքերի, 
բիզնեսի և արդյունաբերության կոյուղու և օգտագործված ջրի բավարար մակարդակով 
մաքրում, երբ այն կարելի է անվտանգ կերպով վերադարձնել շրջակա միջավայր: Կարևոր 
է մաքրել կեղտաջրերը՝ բակտերիաների, պաթոգենների, օրգանական նյութերի և 
քիմիական աղտոտիչների հեռացման համար, որոնք կարող են վնասել մարդկանց 
առողջությանը, ընդունող ջրերում սպառել բնական թթվածնի մակարդակը, և ռիսկեր 
առաջացնել կենդանիների և բնության համար։ 

Մոլդովայում հեռացվող կեղտաջրերի որակը կարգավորվում է «Քաղաքային և 
գյուղական բնակավայրերի կեղտաջրերի հավաքման, մաքրման և կոյուղու համակարգ 
և/կամ բնական ջրային մարմիններ արտանետման պահանջների մասին» 
կառավարության 25.11.2013թ. թիվ 950  որոշմամբ, որը հրատարակվել  Մոլդովայի 
Հանրապետության 06.12.2013թ. թիվ 284-289 պաշտոնական տեղեկագրում, հոդված  1061։ 
Այս որոշումը մասամբ օգտագործում է կեղտաջրերի մաքրման վերաբերյալ ԵՄ 1991 
թ.մայիսի 21-ի թիվ  91/271 / СЕЕ  Դիրեկտիվի դրույթները։  

Ջրային մարմիններ արտանետված կեղտաջրերի առավելագույն թույլատրելի 
բեռնվածքները սահմանված են այս փաստաթղթի Հավելված 2-ում և կիրառվում են 
կեղտաջրերի բոլոր դասերի նկատմամբ, անկախ նրանից, դրանք  առաջացել են մաքրման 
կայաններում, թե ոչ։ Դրանք ամփոփված են Աղյուսակ 21-ում։ Մոլդովայում գործող 
կեղտաջրի մաքրման կայաններում, որպես կանոն, կիրառվում են մաքրման երկու փուլեր։ 

Առաջնային մաքրում, այդ թվում՝ ճաղավանդակներ, նստեցում և ավազի հեռացում։ 
Կիրառվող մաքրման մեթոդները ներառում են.  

• Մանր ճաղավանդակների միջոցով կեղտաջրի ֆիլտրում՝ թղթի, գործվածքի 
կտորների, պլաստիկ նյութերի և այլ նման նյութերի հեռացման նպատակով, 

• Օդավորվող ավազորսիչների հատակից ավազի և խճի հեռացում,  
• Պարզարանների հատակին նստեցված պինդ նստվածքի հեռացում,  
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• Քերիչ մեխանիզմի միջոցով լողացող ճարպերի և նավթամթերքների հեռացում։  
Երկրորդային մաքրում, որի ընթացքում հեռացվում են սննդային տարրերը և ջրում 

լուծված այլ աղտոտիչներ։ Այս մաքրումն ապահովվում է կենսաբանական ռեակտորների 
համակարգի միջոցով, որը միկրոօրգանիզմների համար տարբեր միջավայրեր է 
ստեղծում՝ կեղտաջրում  առկա աղտոտիչների մաքրման համար։ Գոյություն ունեն հինգ 
հիմնական փուլեր`  

• Մեթանտենկ. պարզարաններից  ստացված պինդ նստվածքը  քայքայվում է, 
միկրոօրգանիզմների համար լավացնելով  ածխածնի մատակարարումը 
անօքսիկ և աերոբ գոտիներում։  Սա հեշտացնում է ֆոսֆորի հեռացումը։  

• Անաերոբ գոտի. առաջնային մաքրումից ստացված ջուրը մղվում է անաերոբ 
գոտիներ։ Միկրոօրգանիզմները կլանում են ածխածինը իրենց բջիջներում և 
անջատում են ֆոսֆատներ։  

• Անօքսիկ գոտի. միկրոօրգանիզմների համար թթվածին չկա։ Նրանք 
օրգանական ածխածինն օգտագործում են որպես սննդի աղբյուր, 
նիտրատները փոխակերպելով   գազային ազոտի, որն արտանետվում է 
մթնոլորտ։   

• Աերացիայի գոտի. աերոտենկում օդն աշխատում է միկրոօրգանզիմների 
հետ՝ կեղտաջրի հետագա քայքայման համար։ Միկրոօրգանիզմները նաև 
կեղտաջրից ֆոսֆոր են կլանոում։ Արդյունքում առաջանում է ֆոսֆորով 
հարուստ նստվածք, որից առաջանում են պինդ կենսաբանական նյութեր։  

• Երկրորդային պարզարաններ. մնացած պինդ նստվածքը նստեցվում է 
պարզարանում։ Նստեցված պինդ նստվածքը կարող է վերադարձվել 
անաերոբ գոտի, իսկ մաքուր կեղտաջուրը կարող է ուղարկվել երրորդային 
մաքրման։  

 
Աղյուսակ 19. Բնական ջրային մարմիններ արտանետված կեղտաջրերի առավելագույն թույլատրելի 
բեռնվածքներ  
ՀՀ Ցուցանիշ Միավոր Թույլատրելի 

սահմանային 
արժեքներ 

Անալիզի մեթոդ 

1. Ջերմաստիճան  C0 30  
2. pH  6.5-8.5 SR ISO 10523-97 
3. Կախված մասնիկներ (ԿՄ) մգ/լ 35.0 STAS 6953-81 
4. (ԹԿՊ5) մգO2/լ 25.0 SR EN 1899-2/2002 
5. (ԹՔՊ Cr) մգO2/լ 125.0 SR ISO 6060-96 

 
6. Ամոնիակային ազոտ 

(NH4+) 
մգ/լ 2.0 SR ISO  

5664:2001 
SR ISO 7150-1/2001 

7. Գումարային ազոտ ըստ 
Կյելդալի (TKN) 

մգ/լ 10.0 SR EN ISO 13395:2002 

8. Նիտրատներ (NO3-) մգ/լ 25.0 SR ISO 7890-2:2000; SR ISO 7890-
3:2000 STAS 12999-91 

9. Նիտրիտներ (NO2-) մգ/լ 1.0 SR EN 26777:2002  
10. Ծծմբաջրածնի սուլֆիդ և 

սուլֆիդ (S2-) 
մգ/լ 0.5 SR ISO 10530-97 SR 7510-97 
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11. Սուլֆիտներ (SO3)2- մգ/լ 1.0 STAS 7661-89 
12. Սուլֆատներ (SO42-) մգ/լ 400.0 կամ խմելու 

ջրում 
կոնցենտրացիան  

STAS 8601-70 

13. Ֆենոլներ  (C6H5OH) մգ/լ 0.3 SR ISO 6439:2001; SR ISO 8165/1/00 
14. Օրգանական լուծիչներով 

կորզվող նյութեր 
(ճարպեր) 

մգ/լ 10.0 SR 7587-96 

15. Նավթամթերքներ մգ/լ 0.5 SR 7877/1-95; SR 7877/2-95 
16. Գումարային ֆոսֆոր (P)  մգ/լ 2.0  SR EN 1189-2000 
17. Ակտիվ անիոնակային 

սինթետիկ լվացող 
միջոցներ,  
կենսաքայքայվող 

մգ/լ 0.5 SR EN 903: 2003; SR ISO 7875/2-1996 

18. Գումարային ցիանիդներ 
(CN) 

մգ/լ 0.4 SR ISO 6703/1/2-98/00 

19. Ազատ մնացորդային քլոր 
(Cl2) 

մգ/լ 0.2 SR EN ISO 7393-1:2002;SR EN ISO 
7393-2:2002;SR EN ISO 7393-3:2002 

20. Քլորիդներ(Cl -) մգ/լ 300.0 STAS 8663-70 
21. Ֆտորիդներ (F-) մգ/լ 1.5 SR ISO 10359-1:2001; SR ISO 10359-

2:2001 
22. Չոր մնացորդ մգ/լ 1500.0 STAS 9187-84 
23. Մկնդեղ (As+)2) մգ/լ 0.1 SR ISO 10566:2001 
24. Ալյումինիում  (Al3+) մգ/լ 5.0 STAS 9411-83 
25. Կալցիում (Ca 2+) մգ/լ 300.0 STAS 3662-90 

SR ISO 7980-97 
26. Կապար (Pb2+) մգ/լ 0.12 STAS 8637-79. 
27. Կադմիում (Cd2+)  մգ/լ 0.1 SR ISO 8288:2002 SR EN ISO 

5961:2002 
28. Գումարային քրոմ 

(Cr3++Cr6+)  
մգ/լ 1.0 SR EN 1233:2003; SR ISO 9174-98 

29. Քրոմ (Cr3) մգ/լ 0.9 SR EN 1233:2003; SR ISO 9174-98   
30. Վեցվալենտ քրոմ (Cr6+) մգ/լ 0.1 SR EN 1233:2003; SR ISO 11083-98 
31. Գումարային երկաթ 

(Fe2+,Fe3+) 
մգ/լ 5.0 SR EN 1233:2003; SR ISO 6332-96 

32. Պղինձ  (Cu2+)  մգ/լ 0.1 STAS 7795-80; SR ISO 8288:2001 
33. Նիկել (Ni2+) մգ/լ 0.5 STAS 7987-67; SR ISO 8288:2001 
34. Ցինկ (Zn2+) մգ/լ 0.5 STAS 8314-87; SR ISO 8288:2001 
35. Սնդիկ (Hg2+) մգ/լ 0.05 SR EN 1483:2003; SR EN 12338:2003 
36. Արծաթ (Ag+)  մգ/լ 0.1 STAS 8190-68 
37. Մոլիբդեն (Mo2+)  մգ/լ 0.1 STAS 11422-84 
38. Սելեն (Se2+)  մգ/լ 0.1 STAS 12663-88 
39. Գումարային մանգան (Mn)  մգ/լ 1.0 STAS 8662/1-96; SR ISO 6333-96 
40. Մագնեզիում (Mg2+)  մգ/լ 100.0 STAS 6674-77; SR ISO 7980-97 
41. Կոբալտ (Co2+)  մգ/լ 1.0 SR ISO 8288:2001 

Երկրորդային փուլի համար հիմնականում կիրառվում է աերոբային մաքրում, 
օգտագործելով կենսաբանական ֆիլտրեր կամ օդավորման ավազաններ։ Քանի որ 
կեղտաջուրը պարունակում է սննդային նյութերով հարուստ պինդ նստվածք, Քիշնևի  
ԿՄԿ-ում փորձ է արվել մաքրել այս պինդ նստվածքը, որպեսզի այն հնարավոր լինի 
վերօգտագործել գյուղատնտեսության և այգեգործության մեջ։ Այս նպատակով առաջնային 
և երկրորդային պարզարաններից հավաքվում է պինդ նստվածքը։ Այնուհետև, ջուրը 
նստվածքից անջատելու համար կիրառվում է «Գեոթյուբ» տեխնոլոգիան: Մնացած 
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նստվածքը կենսաբանական պինդ նյութերն են։ Կեսնաբանական պինդ նյութերը 
պատրաստ են վերօգտագործման  գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության, 
հողերի վերականգնման և լանդշաֆտային դիզայնում։  

Երրորդային մաքրումը, որպես կանոն, բաղկացած է միայն մաքրված կեղտաջրի 
վարակազերծումից, առավել հաճախ՝ քլորով (Cl2), կամ, պակաս հաճախ՝ նատրիումի 
քլորիդով (NaOCl) կամ կալցիումի քլորիդով (CaCl2)։ Այնուհետև, փոքր քաղաքներում կամ 
շրջկենտրոններում ջուրը հոսում է կենսաբանական լճակներ, նախքան ջրային 
մարմիններ արտանետվելը։  

Որոշ փոքր համայնքներում և գյուղերում կեղտաջրերի մաքրման համար 
օգտագործվում են վերջերս կառուցված արհեստական ճահճուտներ, սակայն դրանք չեն 
ներկայացնում երրորդային մաքրման փուլ, այլ գործում են որպես մեկ փուլանի մաքրում։ 
Սակայն դրանց նախագիծը ավելի կարևոր է դրանց աշխատանքի համար, քան այլ 
համակարգերի դեպքում, քանի որ դրանք ենթակա են տարածքի սահմանափակումների։ 
Մոլդովայում ԲՄՀ կառուցման համար մեկ այլ խնդիր է փոքր բնակավայրերում 
կենտրոնացված ջրամատակարարման և հիմնականում ջրահեռացման համակարգերի 
բացակայությունը։ 
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5.3 ՄՈԼԴՈՎԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ԲՄՀ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ԱԿՆԱՐԿ  

Ներկայումս Մոլդովայում շահագործվում են քաղաքային կեղտաջրերի բնական 
մաքրման համակարգերի հետևյալ տեսակները։ 

5.3.1 Արհեստական օդավորմամբ կենսաբանական լճակներ 
Այս մաքրման կառուցվածքը նախագծվել է ըստ ՇՆևԿ 2.04.03-85 շինարարական 

նորմերի և կանոնների և նախորդ շինարարական նախագծման նորմերի և նախատեսված 
է լիարժեք կենսաբանական մաքրում անցած կեղտաջրերի խորը մաքրման համար։ 
Նորմերով նախատեսվում է խորը մաքրման ընթացքում ԹԿՊգում նվազեցում, ինչպես նաև 
պինդ մասնիկների համամասնական նվազեցում: Այս տեսակի կենսաբանական լճակների 
դեպքում նախատեսվում են երկու-երեք հաջորդաբար տեղադրված 1.5 մ-ից (ավելի 
հաճախ՝ 3մ) մինչև 3,5մ (ավելի հաճախ՝ 3.7-4 մ) խորությամբ լճակներ։ Դրանք ունեն 
մուտքային խողովակ և համակարգի դատարկման ելքային խողովակ, շեպերը ջրի 
մակարդակից 0.3-0.5 մ վերև և ներքև պատված են երկաթբետոնե սալերով կամ 
քարահողային լիցքով՝ շեպերի ողողաքայքայումը կանխելու նպատակով։ 

Մաքրված ջրի խառնումն aպահովելու և լուծված թթվածնի պարունակության 
հաշվարկային պայմաններին հասնելու համար, աերացվող կենսաբանական լճակները 
համալրված են օդավորման համակարգով՝  կա՛մ մեխանիկական աերատորներով 
(յուրաքանչյուր բաժանմունքի համար մեկական), կամ պնևմատիկ օդավորման 
համակարգով, որտեղ օդը մղվում է աերոտենկի բաշխիչ համակարգից, կամ որևէ այլ 
ավտոմատ եղանակով, լրացուցիչ կոմպրեսորներից: Նախկինում գործող մեխանիկական 
աերատորները մերժվել են ցածր շահագործական ռեսուրսի, դրանք վերանորոգելու 
անհնարինության և միջադիրների ու լիսեռի մաշվածության պատճառով ռեդուկտորից 
հոսող հանքային յուղով մաքրված ջրի աղտոտման պատճառով  (սակայն, ռեդուկտորից 
յուղի հեռացման արդյունքում սարքավորումը խափանվում է): 

Ստացիոնար կոմպրեսորներից սնվող օդավորման համակարգերը գործում էին 
մինչև 2005թ., և ներկայումս հիմնականում դադարել են շահագործվել, բացառությամբ 
որոշ առանձին դեպքերի: Հետևաբար, հարկ է համարել, որ այս տիպի մաքրման 
կայանները ներկայումս վերացել են: Միևնույն ժամանակ, կենսաբանական լճակները 
պահպանվել են: Առկա կառուցվածքների թվում կարելի է նշել հետևյալ կառուցվածքները՝ 

• Անենլի Նոյ, արտադրողականությունը՝ 7,500 մ3/օր, արտահոսքը՝ 117,000 
մ3/տարի (2012թ.), 120 х 40 մ չափերով և 3.2 մ միջին խորությամբ երեք 
կենսաբանական լճակներ: 

• Կոուզենի, արտադրողականությունը՝ 5,700 մ3/օր, արտահոսքը՝ 137,300 մ3/տարի 
(2012թ.), 75 х 85 մ չափերով և 3.7 մ միջին խորությամբ երկու կենսաբանական 
լճակներ: 

• Սիադիր-Լունգա, արտադրողականությունը՝ 7,000 մ3/օր, արտահոսքը՝ 135,300 
մ3/տարի (2012թ.), պնևմատիկ օդավորմամբ  երեք կենսաբանական լճակներ, 
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որոնք պարբերաբար աշխատում են մինչ օրս։ 2013թ. այս մաքրման կայանն 
ապահովում էր մաքրումն ըստ պահանջվող նորմերի:  

• Կոմրատ,  արտադրողականությունը՝ 5,700 մ3/օր, արտահոսքը՝ 485,700 մ3/տարի, 
75х 30 մ չափերով և 3.5 մ միջին խորությամբ երեք կենսաբանական լճակներ 
(որտեղ շահագործման ընթացքում կուտակվել է 1մ-ից ավելի նստվածք)և այլն:  

Հարկ է նշել, որ քիչ թե շատ էական մաքրման էֆեկտ նկատվել է նոր մաքրման 
կայաններում, պայմանով, որ կենսաբանական մաքրման կայաններն անընդհատ 
աշխատեն: Այս դեպքերում ԹԿՊ-ն կրճատվել է 10-20%, իսկ որոշ դեպքերում, ինչպես 
կենսաբանական լճակների դեպքում, լճակներում ձկներ են բուծվել (Կալարաս, Լեովա, 
Սիադիր-Լունգա): Որոշ ժամանակահատվածներում գրանցվել է ամոնիակային ազոտի 
նվազում: Լուծված թթվածնի պարունակությունը եղել է  համապատասխան 
ջերմաստիճանում դրա լուծելիության մակարդակով:  

Իրավիճակը բարելավելու համար առաջարկվող ուղիները ներառում են 
կենսաբանական մաքրման կայանների վերականգնումը և դրանց համապատասխան 
շահագործումը, կենսաբանական լճակների վերանորոգումը և դրանց սարքավորումը 
առանձին կոմպրեսորներով նոր օդավորման համակարգերով: 

5.3.2 Բնական օդավորմամբ կենսաբանական լճակներ  
Այս տիպի մաքրման կայաններ են նախագծվել կեղտաջրերի խորը մաքրման 

համար, երբ ԹԿՊ մուտաքային արժեքը 15-20 մգ/լ է: Կենսաբանական լճակների 
նախագծային խորությունը 0.8 - 1.2 մ է: Այս մաքրման կայանները հիմնականում 
նախատեսվել են գյուղական բնակավայրերի համար, իսկ որոշ դեպքերում նաև 
քաղաքների համար (Հինսեստի, Ֆալեստի, Նիսպորենի, Ֆլորեստօ, Սինգերեյ,  Դրոքիա): 
Մաքրված կեղտաջրերի հաշվարկային ԹԿՊ-ը պետք է լիներ 3-5 մգ/լ, սակայն, այդ 
արժեքին հնարավոր չեղավ հասնել որևէ պայմաններում: Բարձրագույն ջրային 
բուսականության առկայությունը լճակներում մաքրման աստիճանի էական մեծացում 
չապահովեց, սակայն մաքրման կայանների գեղագիտական տեսքը բարելավվեց:  

Հարկ է նշել, որ որոշ կենսաբանական լճակներ մինչ օրս բավականին հաջող 
գործում են։ Նույնիսկ աերոբային կենսաբանական մաքրման բացակայության, կամ դրա 
անարդյունավետ շահագործման դեպքում, պարբերաբար հնարավոր է լինում հասնել 
գործող Դիրեկտիվով քաղաքների համար սահմանված կեղտաջրի մաքրման նորմերին 
(Դրոքիա, Հինեստի, Ֆլորեստի քաղաքներում): Ֆալեստի քաղաքում կենսաբանական 
լճակներն ամբողջությամբ ծածկված են եղեգով և շաքարեղեգով, և կեղտաջրի մաքրումն 
ապահովվում է սահմանված նորմերով: 

Կայանների շահագործումը բարելավելու ուղիներ.  մաքրման կայանների 
վերականգնում և դրանց համապատասխան շահագործում, կենսաբանական լճակների 
արդիականացում, անհրաժեշտության դեպքում բիոինժեներական բույսերով դրանց 
ապահովմամբ: 
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5.3.3 Արհեստական ճահճուտներ 

Գոյություն ունեն մի շարք արհեստական ճահճուտներ, որոնք նախագծվել և 
կառուցվել են օտարերկրյա փորձագետների ներգրավմամբ և միջազգային 
կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ (օրինակ, Ապասան՝ Շվեյցարիա, Սկատ՝ 
Ավստրիա, ՎԶԵԲ, և այլն): Միևնույն ժամանակ, ԱՃ-ների համար գոյություն չունեն 
պաշտոնապես հաստատված նախագծային նորմեր: Դրանց հուսալի աշխատանքի և 
տեխնոլոգիական արդյունավետության ապացուցման համար հետագա 
ուսումնասիրություններ են պահանջվում Մոլդովայում դրանց շահագործման փորձի 
հիման վրա:   

Ըստ Մոլդովայի փորձագետների, երկրում առաջին մաքրման կայանը, որն 
օգտագործում է արհեստական ճահճուտային համակարգ, կառուցվել է Կապրիանիի 
վանքի մոտ (Հինսեստիի շրջան) 2006թ.: Այս կառուցվածքը նախագծվել է որպես 
կենսաբանական մաքրմանը հաջորդող խորը մաքրման փուլ: 

Հետագայում (2007-2012թթ.) այս տիպի ևս մի քանի մաքրման կայաններ 
կառուցվեցին Բրատուլենի, Լուրսենի, Քրիստեսի, Նեգրեա, Սարատա Գալբենա, 
Դրագուսենի Նոյ գյուղերում (տես նկար 46), Ռուսկայում (բանտ): Այս մաքրման 
կայանների սխեման ներառում է պոմպերով մղում (եթե ռելիեֆը թույլ է տալիս՝ 
ինքնահոս), ֆիլտրում (մանրախճի շերտ), պարզարաններ, մեկից չորս բաժանմունքներով 
հիմնական կառուցվածք և մաքրման կեղտաջրերի ելքային խողովակ:  

Որպես օրինակ, Ռուսկայում մաքրման կայանը ներառում է սեպտիկ բաք (որպես 
մաքրման առաջին փուլ), որը կառուցվել է 2007 թ.:  Երկրորդ փուլը ԱՃ է, որը կազմված է 
մանրախճով լցված՝ յուրաքանչյուրը 300 մ² մակերեսով 4 հորիզոնական հուներից, որոնց 
մակերեսին եղեգ է տնկված: Մաքրման հզորությունը 40 մ ³/օր է: Տվյալ դեպքում, լրացուցիչ 
կառուցվել է 700 մ ջրահեռացման համակարգ, որը թույլ է տվել Ռուսկա գյուղի 50 
մասնավոր տներ միացնել մաքրման կայանին:  

Հարկ է նշել, որ, որպես կանոն, այս բնակավայրերի 
միայն մի մասն էր միացվում մաքրման կայանին 
(սովորաբար, դպրոց, մանկապարտեզ, 
գյուղապետարան և, ի վերջո, կենտրոնացված 
ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերին  
միացված մասնավոր տների մի մասը):  2013 թ. 
սեպտեմբերին Օրհել քաղաքում շահագործման 
հանձնվեց նոր մաքրման կայան, որն օգտագործում 
է ԱՃ համակարգ: Կայանի տեղակայումը ցույց է 

տրված Նկար 47-ում: Այն Եվրոպայում այս տիպի 
կայանների մեջ հանդիսանում է ամենամեծը և դրա 
արժեքը (ֆինանսավորվել է ՎԶԵԲ-ՀԲ, Մոլդովայի 

Նկար 39.  Արհեստական ճահճուտ 
Դրագուսենի Նոյ գյուղում (լուսանկարը՝ 
Ապասան գործակալության) 
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էկոլոգիական հիմնադրամի կողմից) կազմում է մոտ 4.8 միլիոն եվրո: 

Օրհելի՝ 10,000 մ3/օր նախագծային հզորությամբ ավանդական ԿՄԿ-ը բաղկացած է 
հետևյալ մաքրման կառուցվածքներից՝ ավազորսիչ, առաջնային պարզարաններ, 
կենսաբանական ֆիլտրեր (ֆիլտրող նյութը՝ մանրախիճ), երկրորդային պարզարաններ, 
տղմաչորացման հրապարակներ, արտահոսող կեղտաջրերի կայունացման 
կոնտակտային ջրամբար (քիմիական նյութեր չեն ավելացվում), տիղմի պոմպակայաններ 
և քլորակայան:  

ԱՃ-ը նախատեսված է խորը մաքրման համար: Դրա հիմնական բաղադրիչներն են.  
• Ջրընդունիչ խուց, 
• Նախնական մաքրման կառուցվածք, որը բաղկացած է զուգահեռ աշխատող 

երկու պտուտակրիչ ճաղավանդակներից և ավազորսիչից, 
• Հավասարիչ ավազան, որն ունի 4 բաշխիչ 

առվակներ, 4 խառնիչ և 8 խորասուզված 
էլեկտրական պոմպեր՝ առաջին փուլի  
պարզարան-ֆլոտատոր մղման համար   

• Առաջին փուլի պարզարան-ֆլոտատոր, 
որը բաղկացած է զուգահեռ աշխատող 
չորս գծերից, յուրաքանչյուրը բաժանված 
երեք հատվածի, որոնք հերթով լցվում են 
էլեկտրական վահանակով կառավարվող  
շարժաբերով փականներով:  

• 4 պոմպակայաններ՝ երկրորդ փուլի ՈՒՀ լճակը լցնելու համար: 
Պոմպակայաններից յուրաքանչյուրում կա 4 կենտրոնախույս խորասուզված 
պոմպ: 

• Երկրորդ փուլի ՈՒՀ լճակ, որը բաղկացած է զուգահեռ աշխատող չորս 
բաժանմունքներից, յուրաքանչյուրը բաժանված 4 հատվածի, որոնք հերթով 
լցվում են պոմպերի կողմից: 

• Քլորացման համակարգով վարակազերծում:  
• Պոմպակայան՝ Ռաուտ գետ արտանետման համար:  
 
Այս կայանի աշխատանքը պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրվի: Սպասվում է, որ 

աշնանը կսկսի գործել Օրհեյի պահածոների գործարանը, ինչպես նաև խաղողի 
վերամշակման ու ալկոհոլային արտադրության գործարանները, հետևաբար, կարևոր է 
ուսումնասիրել այդ գործարանների կեղտաջրերի ազդեցությունը ԱՃ համակարգի 
աշխատանքի վրա:  

Մոլդովայի փորձագետները հատկապես խորհուրդ են տալիս ԲՄՀ, մասնավորապես 
ԱՃ համակարգեր կառուցել այն բնակավայրերում/ փոքր համայնքներում (300-500 
բնակիչ), որտեղ կա բոլոր օբյեկտների/շենքերի կենտրոնացված տաք 

Նկար  40․ Օրհեյի ԱՃՄԿ տեղադրությունը  
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ջրամատակարարման, մշտական սառը ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
համակարգ: 

Օրինակ, ԱՃՀ կարող է կառուցվել Քիշնևի արվարձաններում, Վուլկանեստի, 
Կաուզենի քաղաքներում կամ այլ բնակավայրերում: Մոլդովայում լուրջ խնդիրներից 
մեկը, որը կարող է հետաձգել երկրում ԲՄՀ ներդրման գործընթացը, մեծ թվով 
բնակավայրերում կենտրոնացված ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի 
բացակայությունն է, կամ դրանց քայքայված վիճակը: Ըստ պաշտոնական 
վիճակագրական տվյալների, Մոլդովայի բնակչության միայն 16%-ը կենտրոնացված 
ջրամատակարարման, և ընդամենը 5%-ը՝ ջրահեռացման համակարգի հասանելիություն 
ունի: Համապատասխանաբար, բնակչության 84%-ը  իրենց տներում չունի ջրմուղի ջուր, 
իսկ 95%-ը՝ զուգարաններ: 

5.3.4 Բնական մաքրման համակարգերի այլ տեսակներ 
Որոշ բնակավայրերում կան ֆիլտրման դաշտեր, սեպտիկ բաքեր, անաերոբ 

կուտակիչ ավազաններ, որոնք գործում են որպես միակ մաքրման համակարգ՝ 
մեխանիկական, կենսաբանական և խորը մաքրման փուլերի փոխարեն:  
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5.1 ՄՈԼԴՈՎԱՅՈՒՄ ԲՆՀ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ 
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ/ՏԵՂԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ  

Աճ կառուցում կարող է առաջարկվել Մոլդովայի մի շարք բնակավայրերում, այդ 
թվում՝ Ռիսկանիում (Նկար 48): Սա մի փոքր քաղաք է, որը գտնվում է երկրի հյուսիս-
արևմտյան մասում, Կոպասեանա գետի (Ռաուտի վտակ) ափին, Քիշնևից 166կմ, 
Դրոկիա երկաթուղային կայարանից 22կմ և Բալթի բնակավայրից 45կմ 
հեռավորության վրա: Քաղաքի կողմից կառավարվում են երկու գյուղեր՝ Բալանուլ 
Նոու և Ռամազան: 

 
 

 
Նկար 41. Ռիսկանի քաղաքի տեղադրությունը 

Մոլդովայի քարտեզի վրա 

 
Նկար 42. Ռիսկանիի հիդրոգրաֆիական և ռելիեֆի 

առանձնահատկությունները 
 
Քաղաքը գտնվում է 47,9572° երկայնության,  27,5539° լայնության, ծովի մակերևույթից 

137մ բարձրության վրա:  Հիդրոգրաֆիական և ռելիեֆային առանձնահատկությունները 
ցույց են տրված Նկար 49-ում: Քաղաքը գտնվում է Դնեստր և Պրուտ գետերի միջև, 
Մոլդովական սարահարթի վրա: Լանդշաֆտը հիմնականում ներկայացված է ձորակներով 
կտրտված հարթավայրերով:  Ցածր բլրալանջերը կազմված են կրաքարից, ավազաքարից, 
կավահողից, հետևաբար հաճախակի են սողանքները և քարաթափերը: Ձմեռները 
բավականին կարճատև և մեղմ են, իսկ ամառը՝ տաք:  Տարեկան արևոտ ժամերի միջին 
թիվը 1.950 է, արևափայլի տևողությունը դեկտեմբերին 70 ժամ է, իսկ հունիսին՝ մինչև 300 
ժամ:  Տարեկան միջին ջերմաստիճանը 0-ից բարձր է՝ 9.10oC:  Միջին ամսական 
ջերմաստիճանների  տարբերությունը 25o է:  Տարեկան միջին տեղումները կազմում են 400-
620 մմ: 

Հիմնական բնական ջրային պաշարները կազմված են մի քանի աղբյուրներից, 322 
փոքր խորության ջրհորերից և մեկ լճից, որը մեծ հանգստավայր է: Կանաչ տարածքները 
ներկայացված են տարբեր փշատերև այգիներով, որոնք զբաղեցնում են 23,5 հա տարածք:  

Ռիսկանիի քաղաքային տարածքի բնակչությունը գնահատվել է 13,800 մարդ: 
Քաղաքն ունի մեկ միջնակարգ դպրոց, երկու ավագ դպրոց,  մեկ միջին մասնագիտական  
դպրոց և մեկ ագրոարդյունաբերական քոլեջ: Հանրային առողջապահության 
համակարգում կա կանխարգելիչ բժշկական կենտրոն, քաղաքային հիվանդանոց, կլինիկա 
և 6 դեղատուն: Չափազանց դժվար անկումային ժամանակահատվածից հետո, Ռիսկանին 
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վերականգնվում է: Կրկին գործում են փողոցային լուսավորության, ջրամատակարարման 
և այլ կոմունալ ծառայությունները, իսկ արդյունաբերական ձեռնարկությունները կարող 
են նորմալ գործել: Սա վերջին 2 տարիների ընթացքում հանգեցրել է կայուն աճի:  

ԱՃ ՄԿ շինարարության համար ավելի շուտ կարելի է առաջարկել այս փոքր 
քաղաքը, այլ ոչ թե փոքր գյուղը, քանի որ բնակչության մեծամասնությունը զբաղվում է 
գյուղատնտեսական գործունեությամբ՝ բանջարեղենի և մրգի աճեցմամբ կամ 
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակմամբ: Բացի այդ, այստեղ կա կենտրոնացված 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգ: Համաձայն Մոլդովայի 
փորձագետների գնահատման՝ կոյուղու համակարգի բացակայությունը ԿՄԿ նախագծման 
և շինարարության ծախսերը կմեծացնի -4 անգամ: 

Ռիսկանիում ուրբանիզացիայի երկարաժամկետ գնահատումը բացահայտեց, որ նոր 
փոքր բնակավայրեր են հայտնվել քաղաքի կենտրոնից հյուսիս-արևելք: Սա հիմնականում 
կապված է 1980-ականներին արդյունաբերության զարգացման և բնակչության թվի աճի 
հետ:  Ներկայումս մեծ արդյունաբերական օբյեկտների մեծ մասը չեն գործում, կամ 
գործում են իրենց հզորության մի փոքր մասով: Ռիսկանիում հիմնական գրավիչ 
պատմական վայրը «Adormirea Maicii Domnului» եկեղեցին է, որը կառուցվել է XIX դարում:  

Ջրառն իրականացվում է տասնյոթ խորքային հորերից, որոնցից ինը վերանորոգվում 
են կամ անօգտագործելի են դարձել,  և ընդամենը ութն են շահագործվում: Ջուրը 
պահեստավորվում է երեք ջրային աշտարակներում և մեկ ստորգետնյա ջրավազանում: 
Ութ խորքային  հորերից  յոթն օգտագործվում են ջրի աշտարակներ և ստորգետնյա 
ջրամբար ջուր մատակարարելու համար, իսկ մեկն ուղղակիորեն միացված է ցանցին: 
Ջուրը մատակարարվում է մեկ հիմնական ջրամատակարարման ցանցով, որն ունի մոտ 
35 կմ երկարություն: 14,800 բնակիչներից միայն 3,130 –ն են ներկայումս միացված 
ջրամատակարարման ցանցին, իսկ ավելի քան 11,600 բնակիչներ մատակարարվում են 
մասնավոր հորերից  (ընդհանուր 322):  

Խորքային հորերից պոմպող մղվող ջուրն ընդհանրապես մաքրման չի ենթարկվում: 
Շնորհիվ լավ մանրէաբանական ցուցանիշների, ջուրը քլորացվում է միայն ամիսը մեկ 
անգամ: Քլորացումն իրականացվում է ձեռքով,  քլորի լուծույթն ուղղակիորեն ջրամբար 
կամ անմիջապես ցանց լցնելով:   

Հիմնական կոյուղու ցանցի ընդհանուր երկարությունը 17 կմ է: Կոյուղու ցանցն ունի 
երկու պոմպակայաններ, որոնցից մեկը ԿՄԿ –ի մուտքային պոմպակայան է: ԿՄԿ-ը 
գտնվում է քաղաքի կենտրոնից մոտ 1 կմ հարավ: 14,800 բնակիչներից միայն 1,070-ն են 
միացված կոյուղու ցանցին, իսկ մյուսներն օգտագործում են սեպտիկ համակարգ կամ չոր 
զուգարաններ: Սակայն, սեպտիկներից օգտվողների թիվը հայտնի չէ: 

Ներկայումս խորքային հորերի մեծ մասի ջրի որակը չի համապատասխանում 
Մոլդովայի խմելու ջրի նորմատիվներին, ինչի հիմնական պատճառը ամոնիակի (2.0-2.4 
մգ/լ) և  կախված մասնիկների (1,000-1,200 մգ/լ ) բարձր մակարդակն է:  

Ըստ մոլդովական ստանդարտների, ոչ խորը հորերի ջրի որակը շատ վատն է: 
Փորված հորերի մեծ մասի խորությունը 10-20 մետր է, երբեմն նույնիսկ 5-10 մետրից 
պակաս, ինչն այս հորերի  ջուրը խոցելի է դարձնում բազմաթիվ մարդածին աղտոտման 
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աղբյուրների նկատմամբ:  Քանի որ ջրապաևունակ շերտերի և մակերեսին գտնվող 
աղտոտման աղբյուրների միջև բնական պատնեշ չկա, կարելի է վստահաբար ենթադրել, 
որ մարդածին աղտոտման աղբյուրներից բաց  ջրային հորիզոնների աղտոտում կարող է 
տեղի ունենալ ցանկացած վայրում, որտեղ այդ աղբյուրները պաշտպանված չեն: Շատ 
դեպքերում հովտային վայրերում գտնվող քաղաքային տարածքներում ստորերկրյա ջրի 
որակը  կարող է բացասական ազդեցություն կրել շրջակայքում ավելի բարձր 
տեղադրությամբ մշակվող հողերի ցրված աղտոտման աղբյուրներից: Աղտոտված ջուրը 
ներծծվում և միանում է ստորերկրյա ջրային հոսքերին և հոսում դեպի դրանց 
բեռնաթափման տարածքներ (Կոպասանկա գետ): Ավելի մեծ թվով աղտոտված վայրերով 
անցելիս, ստորերկրյա ջրերում քիմիական նյութերը կուտակվում են հոսքի ուղղությամբ:  
Գրեթե բոլոր ծանծաղ հորերում նիտրիտի և քլորիդի մակարդակը բարձր է:  

Կարելի է նշել նիտրատի երկու հետևյալ հիմնական աղբյուրները. արտահոսող 
զուգարաններից տեղական աղտոտումը, բակային զուգարանները, անվերահսկելի բաց և 
հոսակորուստ ունեցող կոյուղու համակարգերը, և այլն, քաղաքի շրջակայքում գտնվող 
գյուղատնտեսական հողատարածքներում նախկինում օգտագործվող մեծ դոզայով 
պարարտանյութերից կամ գոմաղբից NO3-ը: Ծանծաղ հորերում NO3-ի բարձր 
պարունակությունն ակնհայտորեն կապված է հոսակորուստ ունեցող զուգարանների, 
կոյուղու և այլ թափոնների հեռացման հետ (ապօրինի աղբավայրեր): Սա սովորական 
իրավիճակ է շատ վայրերում, որտեղ չկա կենտրոնացված ջրամատակարարում:  

Ներկայումս մաքրված կեղտաջրերն արտանետվում են Կոպասեանկա գետ և 
այնուհետև Ռաուտ և Նիստրու: Սակայն մաքրված կեղտաջրերի որակը շատ ցածր է: 
ԿՄԿ-ի հզորությունը ցածր է, քանի որ զարգացած արդյունաբերություն չկա: Ավանդական 
կենսաբանական մաքրման վրա հիմնված ԿՄԿ-ը գտնվում է քաղաքի արևմտյան մասից 3 
կմ հեռավորության վրա: Բնակչության միայն 50% -ն է միացված կեղտաջրերի մաքրման 
ցանցին: Գոյություն ունի շրջակա միջավայրի աղտոտման մեծ պոտենցիալ, ինչպես 
ստորերկրյա, այնպես էլ մակերևութային ջրերի համար:   
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6. ԱԶԳԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑ - ՌՈՒՄԻՆԻԱ 

6.1 ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՌՈՒՄԻՆԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ռումինիան իր ազգային օրենսդրությունը (HG թիվ 210 / 2007, HG թիվ .188 / 2002 ՀԳ 
352/2005) փոխարինել է ՋՇԴ և ՔԿՄԴ (91/271 / EEC, 98/15 / EC) դիրեկտիվներով: 
Դիրեկտիվի նպատակն է պաշտպանել շրջակա միջավայրը քաղաքային կեղտաջրերի և 
որոշ արդյունաբերական ոլորտներից (հիմնականում վերամշակման և սննդի 
արդյունաբերության) արտանետումների բացասական ազդեցություններից:  

Դիրեկտիվը մի շարք պահանջներ է սահմանում կեղտաջրերի հավաքման 
համակարգերի, քաղաքային ագլոմերացիաներից կեղտաջրերի մաքրման, ինչպես նաև 
որոշակի արդյունաբերական ոլորտներից կենսաքայքայվող թափոնների արտանետման 
վերաբերյալ: 

Անդամ պետությունները պետք է երաշխավորեն, որ 2000բ.հ.-ից ավելի բնակչություն 
ունեցող ագլոմերացիաներում քաղաքային կեղտաջրերը հավաքվում և մաքրվում են մինչև 
արտանետումը, համաձայն կոնկրետ ստանդարտների և ժամկետների: Ինչ վերաբերում է 
մաքրման նպատակներին, երկրորդային (այսինքն՝ կենսաբանական) մաքրումը 
ընդհանուր կանոն է 10000 բ.հ.-ից պակաս բնակչություն ունեցող ագլոմերացիաների 
համար, իսկ խոցելի տարածքներում՝ նաև սնուցիչ նյութերի հեռացումը։  

Ռումինիայի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի ինստիտուցիոնալ 
դաշտում ընթացքի մեջ է շրջանների բաժանման գործընթացը, ինչը կարևոր է, որպեսզի 
փոքր համայնքները կեղտաջրերի մաքրման միջոցառումների իրականացման մեջ 
կարողանան հասնել տեխնիկական և ֆինանսական հզորությունների։ ԲՄՀ և ԱՃՀ 
տեխնոլոգիաներն այս իմաստով  խորհուրդ տրվող լուծումներ են:  
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6.2 ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՆԵՐԿԱ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՌՈՒՄԻՆԻԱՅՈՒՄ 

Վարչական տեսանկյունից Ռումինիան բաժանված է 41 շրջանների և  Բուխարեստ 
քաղաքի։ Ռումինիայի տարածքը կազմում է 238.391 կմ։ Երկրում կա 265 քաղաք, 2.686 
համայնք և 13.092 գյուղ։ Ընդհանուր բնակչությունը 2013թ. կազմում էր 18.683.211 մարդ, 
որից քաղաքային բնակավայրերի բնակչությունը կազմում էր  55.2%, իսկ գյուղական 
բնակավայրերինը՝ 44.8%։ 

Ռումինիայում ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման ենթակառուցվածքների 
ուսումնասիրությունը բացահայտում է, որ 644 բնակավայրեր (265 քաղաքներ և 378 
գյուղական բնակավայրեր) ունեն ջրահեռացման հանրային համակարգեր։  
Ջրահեռացման ցանցի ընդհանուր երկարությունը 16.812 կմ է, որից 15.738 կմ-ը՝ 
քաղաքային տարածքում։ Քաղաքային տարածքներում ջրահեռացման ցանցով փողոցների 
երկարությունը կազմում է փողոցների ընդհանուր երկարության 51,8%-ը։ 
Ջրամատակարարման համակարգերով փողոցների և ջրահեռացման ցանցերով 
փողոցների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ առաջինի 73% -ն ունի ջրահեռացման 
ցանցեր։ Ջրամատակարարում ապահովվում է 4.313.803 բնակելի շենքերի (53.2%), իսկ 
հանրային կամ մասնավոր համակարգում կոյուղու ցանցով ապահովված են 4.146.814 
բնակելի շենքեր (51.1%)։ Ջրամատակարարում ապահովվում է քաղաքային 
բնակավայրերում գտնվող 87.6% բնակելի շենքերին և  գյուղական բնակավայրերում 
գտնվող 15.1% բնակելի շենքերին, իսկ ջրահեռացում՝ 85.6% քաղաքային և 12,9% 
գյուղական բնակավայրերի բնակելի շենքերին։ Գոյություն ունեցող կեղտաջրերի մաքրման 
կայաններում ընդհանուր հեռացված կեղտաջրերի հոսքի 77% - ը մաքրվում է քաղաքային 
հավաքման ցանցերում։ Ավելի քան 150.000 բնակչությամբ 47 քաղաքային 
բնակավայրերում կեղտաջրերն արտանետվում են առանց նախնական մաքրման։  

Հանրային ջրահեռացման ծառայություններից օգտվող բնակչության թիվն ավելի մեծ 
է քաղաքային բնակավայրերում՝ քաղաքային բնակչության 90%, քան գյուղական 
բնակավայրերում՝ ընդհանուր բնակչության 10%։  Ռումինիայում 2.1 միլիոն մարդ ապրում 
է 2,000-ից պակաս բնակչություն ունեցող գյուղերում, որոնք սովորաբար չեն հավաքում 
կեղտաջրերը և պարտավորված չեն դա անել մոտ ապագայում, համաձայն DEAUU-ի 
(Վետլանդ, 2010թ.)։ Այս բնակավայրերի խմելու ջուրը սովորաբար մատակարարվում է 
գրունտային ջրերի աղբյուրներից, սակայն այս աղբյուրները պաշտպանված չեն և ենթակա 
են մարդկային գործունեության ազդեցություններին։ Այդ պատճառով, դրանք 
կառավարվում են Ջրի շրջանակային և հարակից դիրեկտիվներով։ Չնայած դրան, 
գետավազանային կառավարման պլաններում սահմանված միջոցառումները լիարժեք չեն 
ընդգրկում ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման բացակայության հետ առնչվող 
խնդիրները։  

Արտանետվող կեղտաջրերի որակն ազդում է  քաղցրահամ ջրերի որակի վրա։ Մինչև 
ընդունող ջրային մարմիններ արտանետվելը, կեղտաջրերը կա՛մ նախնական մաքրման 
չեն ենթարկվում, կա՛մ անբավարար են մաքրվում։  Չմաքրված ջրի ամենամեծ ծավալը 
գալիս է բնակավայրերի կոյուղու համակարգերից (ավելի քան 89%) և արդյունաբերական 
ոլորտներից (քիմիական և նավթաքիմիական արդյունաբերություն՝ 3%, էներգետիկայի 
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ոլորտ՝ 8%): 150,000բ.հ.-ից ավել բնակչությամբ  խոշոր քաղաքային ագլոմերացիաները 
պատասխանատու են օրգանական նյութերով զգալի աղտոտման համար։ Քաղցրահամ 
ջրերի այլ խոշոր աղտոտողներ են արդյունաբերական ձեռնարկությունները (քիմիական և 
նավթաքիմիական արդյունաբերություն, հանքարդյունաբերություն, մետաղագործական 
արդյունաբերություն, սննդի արդյունաբերություն և անասնաբուծություն)։  

Ինչ վերաբերում է շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում կարգավորող 
մարմիններին՝ Շրջակա միջավայրի և կլիմայի փոփոխության նախարարությանն 
առընթեր ստեղծվել են Շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալություններ 
(ՇՄՊԳ), ինչպես նաև Շրջակա միջավայրի տարածաշրջանային պահպանության 8 
գործակալություններ (ՏՇՄՊԳ)՝ տարածաշրջանային մակարդակով։ Միևնույն ժամանակ, 
ՇՄՊԳ  հետ համագործակցությամբ, Ազգային բնապահպանական գվարդիայի 
վարչաշրջանային կոմիսարիատների տեղական կառույցները պատասխանատու են 
բնապահպանական կանոնակարգերին համապատասխանության ստուգման և 
վերահսկողության համար։ Յուրաքանչյուր հիդրոգրաֆիական ավազանում գործում են 
Գործակալությանն առընթեր  Ջրային վարչություններ։ Նրանց պարտականությունները 
մանրամասն նկարագրված են քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման վերաբերյալ 
91/271/EEC Դիրեկտիվի համար մշակված գործողությունների ծրագրում։   
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6.3 ՌՈՒՄԻՆԻԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ԲՄՀ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ԱԿՆԱՐԿ  

Ռումինիայում ԲՄՀ իրականացումը սկզբնական փուլում է, և մենք կարողացանք 
միայն երկու օրինակ գտնել, մեկը՝ Վրատա գյուղում, իսկ մյուսը՝ Վիսկրի գյուղում։ Վրատա 
գյուղում, հարավային Ռումինիա, բնակչությունը չունի կենտրոնացված 
ջրամատակարարման ցանց, բայց ունի մասնավոր կամ հանրային ջրհորեր (Վետլանդ, 
2010թ.): Որպես ջրահեռացման տարբերակ, բնակչության մեծ մասն օգտագործում է 
բակային զուգարաններ։ 200 աշակերտներ ունեցող տեղական դպրոցի համար կառուցվել է 
նոր զուգարան և կից լվացարան։ Խցիկները համալրված են մեզի զատման 
զուգարաններով։ Առանձին հավաքված և պահված մեզն օգտագործվում է այգիներում և 
գյուղատնտեսության մեջ՝ որպես ազոտով հարուստ պարարտանյութ։ Ֆեկալ նստվածքը 
պահվում և ախտահանվում է նկուղում գտնվող առանձին սենյակներում և կարող է 
օգտագործվել հողի բարելավման համար։ Սննդային նյութերի այս վերօգտագործումը 
ներառված չէ ԵՄ օրենսդրության մեջ, սակայն կան OMS14 դրույթները։  

Ծրագիրն իրականացվել է ԱՀԿ պահանջներին համապատասխան (Վետլանդ, 
2010թ.): 

Զուգարանը բաղկացած է աղջիկների համար նախատեսված երկու խցից, տղաների 
համար նախատեսված մեկ խցից և երկու միզարանից և հաշմանդամների համար 
նախատեսված մեկ խցից։  

Հանրային օբյեկտներից մեզը պետք է պահեստավորվի առնվազն 6 ամիս՝ 
պաթոգենները հնարավորինս նվազեցնելու համար։  Մեզի համար տեղադրվել են երկու 
բաքեր, յուրաքանչյուրը 2մ3 ծավալով։ Սենյակները կրկնակի հատակով են (յուրաքանչյուր 
զուգարանը՝ 2 մ3) և օդափոխվում են քամու էներգիայով աշխատող օդափոխիչներով։  

Վիսկրի գյուղի ԲՄՀ-ը ջրի մակերևութային հոսքով (ՋՄՀ) համակարգ է, որը 
բաղկացած է ընդհանուր 1,5հա մակերես զբաղեցնող երեք պարզարաններից (Նկար 50), 
որտեղ եղեգ է տնկվելու։  
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Նկար 43. Ռումինիայի Վիսկրի գյուղի ԱՃ-ներ 
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6.4 ՌՈՒՄԻՆԻԱՅՈՒՄ ԲՄՀ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ 
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ/ՏԵՂԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ  

Ռումինիայում փոքր (2,100-ից պակաս բնակիչ ունեցող) բնակավայրերի 
կեղտաջրերի բնական մաքրման համակարգերի պոտենցիալը գնահատելու համար 
կիրառվել է ԱՏՀ մեթոդը (Նկար 51)։ Թաղամասերի, համայնքների և գյուղերի 
մակարդակով ԲՄՀ-երի պոտնեցիալը և իրականացման ծախսերը  գնահատելու համար 
ARC VIEW միջավայրում հատվել և մշակվել են վարչական ստորաբաժանումների NUTs I-
III մակարդակները և մարդահամարի տվյալները։ 2,100-ից պակաս բնակիչ ունեցող 
հայանքների ընդհանուր թիվը (Նկար 52) Ռումինիայում 862 է, իսկ համայնքներում 
գյուղերի ընդհանուր թիվը՝  3,608 (Նկար 53)։ Դրանց թաղամասերի բաշխումը ցույց է 
տրված Նկար 54-ում։  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Նկար 44. ԲՄՀ պոտենցիալ տարածքների որոշման մեթոդոլոգիական սխեմա  
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Նկար 45. 2,100-ից պակաս բնակչություն ունեցող համայնքների տարածական բաշխվածություն 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 46. Համայնքներում գյուղերի ընդհանուր թիվը 
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Նկար 47. Գյուղերում թաղամասերի բաշխվածությունը 

 
Նկար 48. Գյուղերի դասակարգում.C1-ից C5, 500մ հեռավորության սահմաններում գտնվող՝ մեկուսացածից 

մինչև գյուղական ագլոմերացիաներին պատկանող գյուղեր 

Համայնքներում  մեկից մինչև 16-ից ավել գյուղերը խմբավորվել են C1-ից մինչև C5, 
ԲՄՀ/ԱՃՀ տեխնոլոգիաների իրականացման կարիքները ըստ առաջնահերթության 
դասակարգելու համար (Նկար 55): Մոտակա գյուղերը (ավելի քան 500 մ հեռավորության 
վրա) միավորվել և դասակարգվել են 5 դասերի, ինչպես վերը նշվեց։  Մեկուսացված 
գյուղերը՝ C1 կարգի, ընդամենը 1207 (Նկար 56) համարվում են ԲՄՀ/ԱՃՀ 
տեխնոլոգիաների իրականացման առաջին առաջնահերթություն, քանի որ ցածր 
տեղական բյուջեն չի կարող իրեն թույլ տալ կեղտաջրերի մաքրման ավանդական 
համակարգերի իրականացումը: 
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Նկար 49. 2,100-ից պակաս բնակչություն ունեցող և ԲՄՀ/ԱՃ ընդհանուր (1,207) կարիքներին 

համապատասխանող մեկուսացած գյուղերի բաշխվածությունը   
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6.5 ՓՈՔՐ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ԲՄՀ-ԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ, 
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ  

Ֆրանսիայում ներդրումային ծախսերը գնահատվում են Եվրո /բ.հ. 190 ± 35%, 130 ± 
50% և 120 ± 60% ըստ մաքրման գործընթացների, ինչպես՝ Իմհոֆի պարզարան + 
արհեստական ճահճուտ, օդավորվող լճակ, կեղտաջրի կայունացման լճակ, 
համապատասխանաբար (http://ec.europa.eu/environment/water/water-
urbanwaste/info/pdf/waterguide_en.pdf)։ Եվրո/բ.հ.-ով գնահատված տարեկան 
շահագործման ծախսերը համապատասխանաբար կազմում են 5.5, 6.5, 4.5, իսկ 
Գերմանիայում (Հալբախմ 2000թ.) ներդրումային ծախսերը օդավորվող լճակի կեղտաջրի 
կայունացման լճակի համար 320 է: 

Ռումինիայի համար մենք ԲՄՀ կամ ԱՃ իրականացման ծախսերը գնահատում ենք 
մոտ 200 եվրո/բ.հ.։ Առաջին գերակայություն հանդիսացող  C1 դասի ընդհանուր 1,207 
մեկուսացված գյուղերի  համար ընդհանուր գումարը 171,55 միլիոն եվրո է (Նկար 57), իսկ 
կառուցման համար անհրաժեշտ ընդհանուր մակերեսը գնահատվում է 429 հա (Նկար 58) 
(5 ք.մ / բ.հ.)։ 

 

Նկար 50. Մեկուսացված գյուղերում ԲՄՀ/ԱՃ համակարգերի իրականացման համար գնահատված ընդհանուր 
ծախսերը  

115 
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Նկար 51. Մեկուսացված գյուղերում ԲՄՀ/ԱՃ համկարգերի կառուցման համար գնահատված ընդհանուր 
մակերեսը 

 

6.6 ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

1. Claudia Wendland, Andrea Albold, Lübeck, 2010. Sisteme de epurare durabilã şi eficientã 
a apelor reziduale din comunitãţile rurale şi suburbane cu pânã la 10,000 PE. www.wecf.eu  

2. Implementation Plan for Directive 91/271/EEC concerning urban waste water treatment, 
as amended by GOVERNMENT OF ROMANIA. October 2004. 

3. Technical and scientific support documentation for the transposition of Directive 
91/271/EEC by the National Institute of Research and Development for Environmental 
Protection – Bucharest (ICIM - Bucharest) in cooperation with the National 
Administration “Romanian Waters” (NARW) 
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7. ԱԶԳԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑ -ԹՈՒՐՔԻԱ 

7.1 ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ 
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Ներկայումս Թուրքիան մեծամասամբ ներդաշնակեցրել է ջրի ոլորտի ազգային 
օրենսդրությունը ԵՄ դիրեկտիվների հետ: Թուրքիայում կան քաղաքային ջրահեռացումն 
ու կեղտաջրերի մաքրումը կարգավորող  երկու կանոնակարգեր, համաձայն Քաղաքային 
կեղտաջրերի մաքրման վերաբերյալ 1991թ. մայիսի 21-ի ԵՄ թիվ 91/271 / EEC Դիրեկտիվի։  

Քաղաքային  կեղտաջրերի մաքրման կանոնակարգը սահմանում է քաղաքային և 
արդյունաբերական սեկտորներից առաջացած և կոյուղու համակարգ հեռացվող 
կեղտաջրերի հավաքման, մաքրման, արտանետման, քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման 
կառուցվածքներում կեղտաջրերի արտանետման վերահսկման, հաշվետվությունների 
ներկայացման և աուդիտի իրականացման տեխնիկական և վարչական սկզբունքները և 
կարգավորում է կեղտաջրերի արտանետման բացասական ազդեցություններից շրջակա 
միջավայրի պահպանության խնդիրները։ 

Ջրի աղտոտվածության հսկողության կանոնակարգը (ՋԱՀՀ) սահմանում է 
ստորերկրյա և մակերևութային ջրային ռեսուրսների պահպանության և դրանք 
հնարավորինս ռացիոնալ օգտագործելու նպատակներով ջրի աղտոտման 
կանխարգելումն իրականացնելու համար պահանջվող իրավական և տեխնիկական 
սկզբունքները, և կարգավորում է ջրային միջավայրի որակի դասակարգումը և դրա 
օգտագործման նպատակները, պլանավորման սկզբունքները և ջրի որակի 
պահպանության հետ կապված արգելքները, կեղտաջրի արտանետման սկզբունքները և 
արտանետման համար թույլտվության սկզբունքները, ջրահեռացման 
ենթակառուցվածքների սկզբունքները և ջրի աղտոտումը կանխելու համար իրականացվող 
մոնիթորինգի և աուդիտի մեթոդները:  

Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման կառուցվածքների նախագծման, կառուցման և 
պահպանման փուլերում պարտադիր մեթոդներն ու սկզբունքները կարգավորվում են 
օրգանական և հիդրավլիկ բեռնվածքներում նորմալ տեղական կլիմայական պայմանների 
համար կանոնակարգով (հոդված 6ա) սահմանված համապատասխան չափանիշներով։ 
Այս կանոնակարգը սահմանում է նաև 2,000-10,000 բ.հ., 10,000 բ.հ. և ավելի համարժեք 
բնակչություն ունեցող բնակավայրերից արտանետումների մեթոդներն ու սկզբունքները։ 
Կանոնակարգում ներառված որոշ այլ հարցերից են տղիմի մաքրումը, մաքրված 
կեղտաջրերի արտանետմանը ներկայացվող պահանջները, քաղաքային կեղտաջրերի 
հեռացման վայրի տեղադրությունը գետաբերանի մոտ և մերձափնյա ջրերում։  

Ջրի աղտոտվածության հոսկողության կանոնակարգը վերաբերում է ջրահեռացման, 
այդ թվում, քաղաքային կեղտաջրերի հեռացման բոլոր տեսակներին։ Այս կանոնակարգի 
նպատակն է պահպանել մակերևութային և ստորերկրյա ջրերը կենցաղային և 
արդյունաբերական արտանետումների աղտոտումից։  Կանոնակարգը նաև սահմանում է  
կեղտաջրերի մաքրման կառուցվածքներից և արդյունաբերական ձեռնարկություններից 
նախնական մաքրմամբ կամ առանց մաքրման արտանետման կետերում  ջրի նմուշառման 
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և անալիզի համար պատասխանատու մարմինների կողմից պարբերաբար իրականացվող 
անալիզների կանոնները։  

Այս առումով, ընդհանուր պարտականությունները և պատասխանատվությունները 
բերված են ստորև.  

• Բնապահպանության և անտառային տնտեսության նախարարություն (ԲԱՏՆ). 
Բնապահապնանության ոլորտում նախարարության պարտականությունները 
ներառում են օրենքների մշակումը, կանոնների և ներքին կանոնակարգերի  
պատրաստումը, հաստատությունների ստեղծումը (ինչպես օրինակ, գյուղական 
շրջակա միջավայրի ասոցիացիաներ և թափոնների կառավարման 
հանձնաժողովներ), բնապահպանական նախագծերի, ծրագրերի և 
գործողությունների վերահսկումն ու պլանավորումը, բնապահպանական 
քաղաքականության և ռազմավարությունների մշակումը, միջազգային և ազգային 
մակարդակներով բնապահպանական գործունեության համակարգումը, 
ուսումնասիրությունների իրականացումը, միջոցառումների իրականացումը, 
կանոնակարգերին համապատասխանության հսկողությունը, տվյալների 
հավաքագրումը, ֆինանսների կառավարումը և աշխատակազմի 
վերապատրաստման իրականացումը։ Նախարարությունը նաև կառուցվածքների և 
սարքավորումների տեղադրման թույլտվություններ է տալիս  և իրականացնում է 
բնապահպանական օրենսդրության կիրարկումը։ Գյուղական վայրերում, այս 
մարմինը իր պարտականությունները փոխանցել է մարզային բնապահպանական 
և անտառային վարչություններին: 
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Նկար 52. Ջրի աղտոտվածության հսկողության իրավական և ինստիտուցիոնալ շրջանակ 

  

Ջրի աղտոտվածության 
հոսկողության կանոնակարգ, 
2008 

Շրջակա միջավայրի 
պահպանության օրենք թիվ 
2872-1983,  5491 - 2006 

Քաղաքային կեղտաջրերի 
մաքրման կանոնակարգ (2006) 

Հարակից իրավական 
փաստաթղթեր 
- SKKY նմուշառման և 

անալիզի մեթոդներ 
- Կեղտաջրի մաքրման 

կայանների 
տեխնիկական մեթոդներ 

- SKKY Վարչական 
մեթոդներ 

 

Կանոնակարգեր 
 
- Հողում կենցաղային և 

քաղաքային մաքրված տիղմի 
օգտագործման կոնանակարգ  

- Ջրի և շրջակա միջավայրի 
համար վտանգավոր նյութերով 
աղտոտման հսկողություն 

- Խմելու ջրամատակարարման 
համար օգտագործվող կամ 
ապագայում օգտագործվելիք 
մակերևութային ջրի որակի 
կանոնակարգ (75/440/ԵՄ, 
փոփոխված 79/869/ԵՄ) 

-  Կետային աղտոտման 
աղբյուրներից հողի աղտոտման 
և աղտոտված տարածքների 
հսկողության կանոնակարգ 

Հարակից իրավական 
փաստաթղթեր 
 
Խոցելի, պակաս խոցելի 
տարածքներում քաղաքային 
կեղտաջրերի մաքրման 
կանոնակարգ (27/06/2009 թիվ 
27271) 

Թուրքիայի Հանրապետություն, 
Բնապահպանության և անտառային 
տնտեսության նախարարություն, 2003թ․ թիվ 
4856 «Կառուցվածքի և 
պարտավորությունների մասին օրենք» 
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• Շրջակա միջավայրի պահպանության մասին օրենքի շրջանակներում,  Շրջակա 
միջավայրի և անտառային տնտեսության մարզային վարչությունը 
պատասխանատու է այն ջրավազանների մոնիթորինգի իրականցման համար, 
որոնցից խմելու ջուր է մատակարարվում քաղաքային համայնքներից  դուրս գտնվող 
բնակավայրերին:  

• Այն դեպքերում, երբ քաղաքապետարանը պահանջում է, Իլլեր Բանկը 
(նախաձեռնություն, որը ստանձնում է մեծ և փոքր քաղաքների վերակառուցման և 
կառուցման պարտականությունները) ստանձնում է իրականացնել կեղտաջրերի 
մաքրման կառուցվածքներին առնչվող ծրագրերի նախագծման,  մրցույթի 
անցկացման և շինարարական աշխատանքների  իրականացման 
պատասխանատվությունը: Իլլեր Բանկը նաև վարկեր և դրամաշնորհներ է 
տրամադրում համայնքներին՝ իրենց կեղտաջրերի մաքրման կայանները կառուցելու, 
ընդլայնելու կամ բարելավելու նպատակով: 

• Քաղաքապետարանը և այլ համայնքապետարանները պատասխանատու են կոյուղու 
համակարգերի և կեղտաջրերի մաքրման համակարգերի, դրանց պահպանման, 
բարելավման / վերակառուցման աշխատանքների և դրանց շահագործման համար: 

•  Քաղաքապետարանը և այլ համայնքապետարանները պատասխանատու են 
կեղտաջրերի արտանետումների հետ կապված հաստատումների, 
լիցենզիայի/թույլտվության գործընթացների, կոյուղու համակարգերում  
իրականացվող ստուգման և վերահսկողության և կեղտաջրերի մաքրման ծրագրերի 
հաստատման համար:  

Քաղաքապետարանի պարտականությունները և պատասխանատվությունները՝ կապված 
իրենց սեփական կոյուղու համակարգեր արդյունաբերական արտանետումների հետ, 
հետևյալն են՝  

• քաղաքապետարանները հավաքում են իրենց կոյուղու համակարգեր կատարված 
արդյունաբերական արտանետումների չափումների վերաբերյալ  վերլուծության 
տվյալները 

• քաղաքապետարանները վերահսկում են կեղտաջրերի համապատասխանությունը 
Ջրի աղտոտվածության վերահսկողության կանոնակարգին և Կեղտաջրերի 
արտանետումների  կանոնակարգին 

• քաղաքապետարաններն արտանետման կետերում իրականացնում են կանոնավոր 
մոնիթորինգ 

• քաղաքապետարանները պահանջվող փոփոխություններ են կատարում 
լիցենզիաներում:  
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7.2 ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՆԵՐԿԱ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ 

Կեղտաջրերի մաքրման համար Թուրքիայում օգտագործվում են կեղտաջրերի 
մաքրման կայաններ կամ բնական մաքրման եղանակներ:  Այն վայրերում, որտեղ և՛ 
բնակչության թիվը, և՛ հոսքի մակարդակը բարձր է, կեղտաջրերի մաքրման 
կայաններում մաքրման համար օգտագործվում են հետևյալ մեթոդները.  ակտիվ 
տիղմի, ընդլայնված օդավորմամբ ակտիվացման համակարգով ակտիվ տիղմի 
կառուցվածքներ, կայունացման լճակ, պարբերական գործողության ռեակտոր, 
կենսաբանական ֆիլտր և մեմբրանային համակարգեր: Արհեստական ճահճուտները,  
որոնք կեղտաջրերի մաքրման բնական մեթոդներից մեկն են, օգտագործվում են փոքր 
թվով բնակչություն ունեցող բնակավայրերում: Մաքրված կեղտաջրերի օգտագործումը 
ոռոգման նպատակներով նույնպես տարածված մեթոդ է ջրասակավ երկրներում: Իլլեր 
Բանկի կողմից Թուրքիայում իրականացված կեղտաջրերի մաքրման մի շարք 
ծրագրերի շրջանակներում խորը մաքրման և աերացիոն եղանակով ակտիվացված 
տիղմի մեթոդի կիրառությամբ  ստացված կեղտաջրերը տրվում են ոռոգման 
նպատակների համար ծառայող ջրամբարներ կամ ոռոգման լճակներ, ապա 
հավաքված ջուրն գտագործվում է ոռոգման համար:  

Բոլոր կազմակերպությունները (արդյունաբերական կազմակերպություններ, 
կազմակերպված արդյունաբերական գոտիներ և համայնքներ, և այլն), որոնք 
առաջացնում  և մաքրում են կեղտաջրերը  իրենց տարածքում, պարտավոր են 
ապահովել ընդունող ջրերում արտանետումների սահմանային արժեքները, ինչպես 
նշված է Ջրի աղտոտվածության հսկողության կանոնակարգում:  Այս շրջանակներում, 
յուրաքանչյուր շրջանի Շրջակա միջավայրի և քաղաքաշինության մարզային 
վարչություն վերահսկում է ընդունող ջրեր արտանետող մաքրման կայանների 
կեղտաջրերի համապատասխանությունը սահմանային արժեքներին և 
համապատասխան պահանջվող նախազգուշական միջոցներ է ձեռք առնում 
անսպասելի պայմանների դեպքում:  

8. Աղյուսակ 20. Ընդունող ջրեր խառը արդյունաբերության կեղտաջրերի արտանետման ստանդարտներ 
(Աղյուսակ 19-ում բերված Ջրի աղտոտվածության հսկողության կանոնակարգի համաձայն) 

Պարամետր Միավոր Բաղադրյալ նմուշ 
2 ժամ 

Բաղադրյալ նմուշ 
24 ժամ 

ԹԿՊ (մգ/Լ) 400 300 
Կախված մասնիկներ 

(ԿՄ) 
(մգ/Լ) 200 100 

Նավթամթերքներ և 
ճարպեր 

(մգ/Լ) 20 10 

Գումարային ֆոսֆոր (մգ/Լ) 2 1 
Գումարային քրոմ (մգ/Լ) 2 1 

Քրոմ (Cr+6) (մգ/Լ) 0.5 0.5 
Կապար (Pb) (մգ/Լ) 2 1 

Գումարային ցիանիդ 
(CNˉ) 

(մգ/Լ) 1 0.5 
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Կադմիում (Cd) (մգ/Լ) 0.1 - 
Երկաթ (Fe) (մգ/Լ) 10 - 

Ֆտորիդ (Fˉ) (մգ/Լ) 15 - 
Պղինձ(Cu) (մգ/Լ) 3 - 
Ցինկ (Zn) (մգ/Լ) 5 - 

Սնդիկ (Hg) (մգ/Լ) - 0.05 
Սուլֆատ  (SO4) (մգ/Լ) 1500 1500 

ԳԱԿ (*) (մգ/Լ) 20 15 
Ձկների կենսա-

փորձարկում (ԶՁ-եր) 
- 

 
10 10 

 
pH - 6-9 6-9 

(լրացուցիչ տող.RG-
24/4/2011-27914) 

Գույն 

(Pt-Co) 280 260 

 

Աղյուսակ 21. Ընդունող ջրեր կենցաղային կեղտաջրերի արտանետման միջին ստանդարտներ (Դաս 1. 
Աղտոտման բեռնվածքը՝ որպես չմաքրված,  ԹԿՊ-ը՝ 5-120 կգ/օր, բնակչությունը՝ 84-2,000) 

Պարամետր Միավոր Բաղադրյալ նմուշ 
2 ժամ 

Բաղադրյալ նմուշ 
24 ժամ 

ԹԿՊ5 (մգ/Լ) 50 45 
ԹՔՊ (մգ/Լ) 180 120 

Կախված մասնիկներ 
(ԿՄ) 

(մգ/Լ) 70 45 

pH - 6-9 6-9 

 

Աղյուսակ 22. Ընդունող ջրեր կենցաղային կեղտաջրերի արտանետման միջին ստանդարտներ (Դաս 2. 
Աղտոտման բեռնվածքը՝ որպես չմաքրված,  ԹԿՊ-ը՝ 120-600 կգ/օր, բնակչությունը՝ 2,000-10,000) 

Պարամետր Միավոր Բաղադրյալ նմուշ 
2 ժամ 

Բաղադրյալ նմուշ 
24 ժամ 

ԹԿՊ5 (մգ/Լ) 50 45 
ԹՔՊ (մգ/Լ) 160 110 

Կախված մասնիկներ 
(ԿՄ) 

(մգ/Լ) 60 30 

pH - 6-9 6-9 

 

Աղյուսակ 23. Ընդունող ջրեր կենցաղային կեղտաջրերի արտանետման միջին ստանդարտներ (Դաս 3. 
Աղտոտման բեռնվածքը՝ որպես չմաքրված,  ԹԿՊ-ը՝ 600-6,000 կգ/օր, բնակչությունը՝  10,000-100,000) 

Պարամետր Միավոր Բաղադրյալ նմուշ 
2 ժամ 

Բաղադրյալ նմուշ 
24 ժամ 

ԹԿՊ5 (մգ/Լ) 50 45 
ԹՔՊ (մգ/Լ) 140 100 

Կախված մասնիկներ 
(ԿՄ) 

(մգ/Լ) 45 30 

pH - 6-9 6-9 
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Աղյուսակ 24. . Ընդունող ջրեր կենցաղային կեղտաջրերի արտանետման միջին ստանդարտներ (Դաս 3. 
Աղտոտման բեռնվածքը՝ որպես չմաքրված,  ԹԿՊ-ը՝ ՚՚>6,000 կգ/օր, բնակչությունը՝  >100,000) 

Պարամետր Միավոր Բաղադրյալ նմուշ 
2 ժամ 

Բաղադրյալ նմուշ 
24 ժամ 

ԹԿՊ5 (մգ/Լ) 40 35 
ԹՔՊ (մգ/Լ) 120 90 

Կախված մասնիկներ 
(ԿՄ) 

(մգ/Լ) 40 25 

pH - 6-9 6-9 

 

Ըստ Թուրքիայի վիճակագրական ինստիտուտի 2010թ. “Հասցեների վրա 
հիմնված՝ բնակչության գրանցման համակարգի” տվյալների, ջրահեռացման 
ծառայություններ ստացող բնակչության  մասնաբաժինը ընդհանուր համայնքային 
բնակչության թվում հասել է 92%: 2.950 համայնքներից մոտ 2,300-ը սպասարկվում են 
կոյուղու համակարգով, ինչը նշանակում է, որ կոյուղու համակարգով 4,072 մլրդ մ3 
կեղտաջուր է հեռացվել և 3,257 մլրդ մ3 մաքրվել է կեղտաջրերի մաքրման 
կայաններում: 32,94 %-ի դեպքում կիրառվում է կեղտաջրերի կենսաբանական 
մաքրում, 28,54%-ի դեպքում՝ միայն մեխանիկական մաքրում, 38,25%-ի դեպքում՝ խորը 
մաքրում և ընդամենը 0.27% -ի դեպքում՝ բնական մաքրում:  

Համապատասխան քաղաքապետարանների կողմից իրականացվում է 
քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման կայանների աշխատանքի մոնիթորինգ: 
Յուրաքանչյուր ոլորտի համար արտանետման ստանդարտներին քաղաքային 
կեղտաջրերի մաքրման կառուցվածքների արտանետումների 
համապատասխանության հարցն ընդգրկված է Ջրի աղտոտվածության հսկողության 
կանոնակարգում, որն   ուժի մեջ է մտել 2004թ. դեկտեմբերի 31-ի թիվ 25,687 
Պաշտոնական տեղեկագրի հրապարակումից հետո:   
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8.1 ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ԲՄՀ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ԱԿՆԱՐԿ 

Թուրքիայում, ընդհանուր առմամբ, օգտագործվում են կեղտաջրերի մաքրման այն 
կայանները, որոնք կեղտաջրերը մաքրում են աերացիոն եղանակով ակտիվացված 
նստվածքի գործընթացի միջոցով: Այն վայրերի համար, որտեղ բնակչության թիվը 
փոքր է, և առկա է չօգտագործվող մեծ հողատարածք (եթե հարմար է մաքրման կայանի 
համար), օգտագործվում են կայունացման լճակներ, արհեստական ճահճուտներ և 
ակտիվ տիղմի համակարգի սկզբունքով աշխատող կեղտաջրերի մաքրման 
մոդուլային համակարգեր: Բնական մաքրման այնպիսի եղանակներ, ինչպիսիք են 
չմաքրված կեղտաջրերի ուղղակի ներթափանցումը ստորերկրյա ջրեր, թեք լանջերի 
վրայով դրանց հոսումը կամ գոլորշիացման մեթոդը, Թուրքիայում չեն օգտագործվում: 
Կեղտաջրերի մաքրման բոլոր մեթոդներից պարզագույնը կայունացման լճակներն են: 
Դրանք ունեն հետևյալ առավելությունները.  Էներգիա չեն սպառում, ունեն բարձր 
հուսալիություն, դրանք հեշտ է պահպանել և շահագործել:  

Ավանդական մաքրման կայանների համեմատությամբ, բնական մաքրման 
համակարգերի կառուցումը հեշտ է և տնտեսապես շահավետ: Դրանք ունեն ցածր 
էներգետիկ պահանջներ և շահագործման ծախսեր, շրջակա միջավայրի հետ 
համահունչ են և չեն պահանջում մասնագիտացված շահագործման անձնակազմ:  
Միակ թերությունն այն է, որ կայանը զբաղեցնում է մեծ տարածք:  

Աղյուսակ 25. Թուրքիայում կեղտաջրերի վերաբերյալ վիճակագրություն  

Համայնքների կեղտաջրերի հիմնական ցուցանիշներ, 2010թ.  

Ընդհանուր բնակչությունն ըստ “Հասցեների վրա հիմնված՝ բնակչության 
գրանցման համակարգի” 

75 722 988 

Համայնքների ընդհանուր թիվը 2 950  
Ընդհանուր քաղաքային բնակչություն 61 571 332 
Ուսումնասիրված համայնքների թիվը 2 950 
Ուսումնասիրված համայնքների բնակչության թիվը 61 571 332 
Կոյուղու համակարգով սպասարկվող համայքների թիվը 2 235 
Կոյուղու համակարգով սպասարկվող քաղաքային բնակչության թիվը 54 017 052 

Կոյուղու համակարգով սպասարկվող բնակչության մասն ընդհանուր 
բնակչության թվից (%) 

73 

Կոյուղու համակարգով սպասարկվող բնակչության մասն ընդհանուր 
քաղաքային բնակչության թվից (%) 

88 

Ընդունող մարմիններ համայնքային կոյուղուց արտանետված կեղտաջրի 
քանակը 

3 582 131 

Ծով  
Լիճ/արհեստական լիճ  
Գետ  
Հող  
Ջրամբար  
Այլ  

Կեղտաջրի մաքրման կայանների թիվը 326 
Մեխանիկական 39 
Կենսաբանական 199 
Խորը մաքրման  
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Բնական  
Կեղտաջրի մաքրման կայանների ընդհանուր հզորությունը 
(1000մ3/տարի) 

5 293 204 

Մեխանիկական 1 838 627 
Կենսաբանական 1 732 674 
Խորը մաքրման 1 709 415 
Բնական    12 488 

Կեղտաջրի մաքրման կայաններում մաքրված կեղտաջրի 
քանակությունը (1000մ3/տարի) 

2 719 151 

Մեխանիկական 751 101 
Կենսաբանական 931 256 
Խորը մաքրման 10 031 616 
Բնական 5 079 

Կեղտաջրի մաքրման կայանների կողմից սպասարկվող համայնքների 
թիվը 

438 

Կեղտաջրի մաքրման կայանների կողմից սպասարկվող քաղաքային 
բնակչության թիվը 

38 050 717  

Կեղտաջրի մաքրման կայանների կողմից սպասարկվող բնակչության 
մասն ընդհանուր բնակչության թվից (%) 

52 

Կեղտաջրի մաքրման կայանների կողմից սպասարկվող բնակչության 
մասն ընդհանուր քաղաքային բնակչության թվից (%) 

62 

Համայնքներում մեկ շնչի հաշվով արտանետվող կեղտաջրերի 
քանակը (լիտր/մարդ/օր) 

182 

Դեպի ծով ելք ունեցող համայնքների թիվը 80 
Թուրքիայում, ընդհանուր առմամբ, նախընտրելի են ենթամակերևութային 

հոսքով արհեստական ճահճուտները, քանի որ դրանք թույլ են տալիս նվազագույնի 
հասցնել հոտի և ճանճերի խնդիրները, որոնք արհեստական ճահճուտային 
համակարգերի հիմնական խնդիրներն են: Ենթամակերևութային հոսքով 
արհեստական ճահճուտները բաժանվում են ուղղահայաց և հորիզոնական հոսքով 
համակարգերի: Տարբեր տեսակի բույսերով և տարբեր հոսքերով տարբեր 
ճահճուտային համակարգերում կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման արդյունքում 
ապահովվում է ԹԿՊ5-ի, ԹՔՊ և բակտերիաների մոտ 80-99%,  կախված մասնիկների 
մոտ 92-95%,  գումարային ազոտի մոտ 30-80% և գումարային ֆոսֆորի մոտ  20 -70%  
նվազեցում: 

Վերջին տարիներին ՏՈՒԲԻՏԱԼ ՄԱՄ և Թուրքիայի Հանրապետության 
Գյուղական ծառայությունների գլխավոր վարչության կողմից իրականացվող 
ծրագրերի շրջանակներում փոքր բնակավայրերում կառուցվել և շահագործվում են 
արհեստական ճահճուտային համակարգեր:  Գյուղական ծառայությունների գլխավոր 
վարչության փակվելուց հետո, գյուղական վայրերում իրականացվել են բնական 
մաքրման կառուցվածքների ծրագրեր, իսկ կառուցվածքների շահագործումը 
շարունակվում է հատուկ մարզային մարմինների և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների կողմից:  

Արտերկրում տարածված մեթոդներից մեկը մաքրված կեղտաջրերով 
ջրապարունակ շերտի սնուցումն է, որից հետո ջրապարունակ շերտի ջուրն 
օգտագործվում է ոռոգման նպատակով: Թուրքիայում ջրապարունակ շերտի սնուցումը 
արհեստական մաքրված կեղտաջրերով արգելվում է 1960թ. ընդունված Ստորերկրյա 
ջրի մասին օրենքով, այն գաղափարի հիման վրա, որ այս գործընթացը կարող է 
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հանգեցնել ստորերկրյա ջրերի աղտոտմանը:  Սակայն այն դեպքում, եթե կեղտաջրերի 
մաքրման կայանը կառուցված  է այնպիսի վայրում, որտեղ խորը մաքրում անցած և 
վարակազերծված կեղտաջուրն ընդունող մակերևութային ջրային մարմին չկա, ապա, 
Ջրմուղ կառուցվածքների  պետական վարչության հատուկ թույլտվությունն 
ստանալուց հետո, կարող է թույլ տրվել, որ մաքրված կեղտաջրերը հեռացվեն բաց  
հողատարածք: 

Թուրքիայում առկա  են փոքր բնակավայրերում գործող կեղտաջրերի բնական 
մաքրման 89 կայաններ (արհեստական ճահճուտներ), որոնք շահագործվում են 
հատուկ մարզային վարչությունների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
կողմից: Ճահճուտային համակարգերի ընտրության մեջ պետք է հաշվի առնվեն դրանց 
տեղակայման տարածքը,  նախագծային բնութագրերը, ինչպիսիք են տեղագրությունը, 
գրունտը, հեղեղման ռիսկերը և  հողի և տեղանքի այլ հատկանիշները, այդ թվում, 
տարածքի կլիման: Այդ պատճառով, Թուրքիայում բնական մաքրման համակարգերը 
տեղական տարածքներում տարբեր են: Երկրում առկա բնական մաքրման 
համակարգերը գործում են տարվա մեծ մասի ընթացքում, թեև որոշ խնդիրներ են 
առաջանում գերակշռող կլիմայական պայմանների պատճառով: 
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8.2 ՓՈՔՐ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ԲՄՀ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ, 
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 

8.2.1 Բալչիկ գյուղ 

Գյուղը գտնվում է Գեբզեից 9 կմ հյուսիս: Այն շրջապատված է արևմուտքում՝ 
Սեկերպինար քաղաքով, հարավում՝ Գեբզե շրջանով, արևելքում՝ Պելիտլի և Մոլլաֆենարի 
քաղաքներով, հյուսիսում՝ Ստամբուլ գավառով: Այն շրջապատված է կազմակերպված 
արդյունաբերական գոտիներով և գործարաններով:  

Աղյուսակ 26. Բալչիկ գյուղում բնակչության թվի փոփոխություն  

Տարի Բնակչություն 
2012 2000 
2007 1450 
2000 1396 
1997 1074 

Աղյուսակ 27. Տեղեկություներ Բալչիկ գյուղի աշխարհագրական տեղադրության մասին 

Մարզային 
կենտրոնից 

հեռավորությունը 
(կմ) 

Շրջանային 
կենտրոնից 

հեռավորությունը 
(կմ) 

Բարձրությունը 
(մ) 

Լայնություն Երկայնություն 

50 9 190 40.874469 29.431078 
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Բուսականությունը. Ձիթապտղի այգիները և անտառները, որոնք նախկինում 
տարածված էին այստեղ, դուրս են մղվել՝ քաղաքաշինության ընդլայնման և 
արդյունաբերական ոլորտի զարգացման նպատակով: Անտառները ոչնչացվել են, 
տարածքը պատվել է տափաստանային բույսերով և թփուտներով:  

Կլիման. Գյուղը գտնվում է Սև ծովի ազդեցության կլիմայական գոտում: Ամռանը, 
սովորաբար, գերակշռում է միջերկրածովյան կլիման: Ամառները շոգ են, քիչ անձրևներով: 
Ձմեռներն անձրևային են, երբեմն ձյան տեղումներով և ցուրտ: Ձնառատ օրերի թիվը 
միջինը 12 օր է: Առավելագույն ջերմաստիճանը 44.1°C է (հուլիսի 13, 2000թ.), նվազագույն 
ջերմաստիճանը՝  -8.3°C (փետրվարի 23, 1985թ.): Տարեկան միջին ջերմաստիճանը 14.8 ° C 
է: Տարեկան միջին անձրևային տեղումները գերազանցում են 1000 մմ: Ձմռանը փչում են 
հյուսիս – հյուսիս-արևմտյան, իսկ ամռանը՝ հյուսիսային քամիներ: 

Տնտեսություն. Գյուղի տնտեսությունը հիմնված է գյուղատնտեսության, 
անասնապահության և գործարանների վրա:  

Ենթակառուցվածքներ. Գյուղն ունի խմելու ջրի ցանց և կոյուղու ցանց: Կոյուղու 
ցանցը միացված է Բալչիկի կեղտաջրերի բնական մաքրման կայանին:  

Կոյուղու համակարգ կեղտաջրերի հեռացումը. Կոյուղու համակարգ հեռացվելու 
համար, Կոջաելի շրջանի կենցաղային և արտադրական կեղտաջրերը չպետք է 
գերազանցեն Կեղտաջրերի արտանետման կանոնակարգով սահմանված սահմանային 
արժեքները: Տարբեր պարամետրերի համար ջրահեռացման սահմանաչափերը բերված են 
Աղյուսակ 30-ում։ Նախքան կոյուղու համակարգ հեռացվելը, կեղտաջրերը պետք է 
ենթարկվեն նախնական մաքրման, և դրանց բաղադրությունը պետք է իջեցվի 
արտանետման սահմանաչափերից ցածր, կամ պետք է հեռացվեն այն 
կազմակերպություններ, որոնք ունեն Արդյունաբերական և կենցաղային կեղտաջրերի 
մաքրման լիցենզիա,  և նման հեռացումը պետք է հաստատվի Իզմիթի ջրմուղ-կոյուղու 
վարչության կողմից՝ ջրահեռացման փաստաթղթերի հետ միասին (նախնական մաքրման 
ծախսերը հոգում է կեղտաջրի աղբյուրի տերը): 

Աղյուսակ 28. Սահմանային արժեքները, որոնք պետք է համապատասխանեն Իզմիթի ջրմուղ-կոյուղու վարչության 
կեղտաջրերի հավաքման համակարգին  

ՊԱՐԱՄԵՏՐ 
 

ԲԱՂԱԴՐՅԱԼ ՆՄՈՒՇՈՒՄ (2 ժամ)  
թույլատրելի արժեք 

ԹԿՊ (մգ/լ) (ա) 800 
ԿՄ (մգ/լ)  350 
Գումարային ազոտ (մգ/լ) 100 
Գումարային ֆոսֆոր (մգ/լ) 10 
Նավթամթերքներ և ճարպեր (մգ/լ) 50 
Մակերևութային ակտիվ անիոնային նյութեր 
(լվացող նյութեր) (մգ/լ) 

10 (TSE-ին չհամապատասխանող նյութերի  
արտանետումը և դրանց կենսաբանական 

քայքայումը)  
Մկնդեղ (As) (մգ/լ) 3 
Ծարիր (Sb) (մգ/լ) 3 
Անագ (Sn) (մգ/լ) 5 
Երկաթ (Fe) (մգ/լ) 5 
Բոր (B) (մգ/լ) 3 
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Կադմիում (Cd) (մգ/լ) 2 
Գումարային քրոմ (Cr) (մգ/լ) 5 
Պղինձ (Cu) (մգ/լ) 2 
Կապար (Pb) (մգ/լ) 3 
Նիկել (մգ/լ) 5 
Ցինկ (Zn) (մգ/լ) 5 
Սնդիկ (Hg) (մգ/լ) 0.2 
Արծաթ (Ag) (մգ/լ) 5 
Գումարային ցիանիդ (CN) (մգ/լ) 10 
Ֆենոլ (մգ/լ) 20 
Գումարային ծծումբ (մգ/լ) 2 
Ազատ քլոր (մգ/լ) 5 
Սուլֆատ (SO4) (մգ/լ) ( c ) 1,700 
Ջերմաստիճան (0 °C)(b) 40 
pH(b)  6-10 
Գույն (RES միավոր) 436 նմ: 20, 525 նմ: 17, 620 նմ: 11 
Ալյումինիում (Al) (մգ/լ) 3 
Ծանոթություն. Կետային նմուշներում թույլատրելի է բաղադրյալ նմուշների (2 ժամ) համար 
թուլատրելի արժեքից ընդամենը 20%-ով ավելի սահմանային արժեք: 

8.2.2 Բալչիկի կեղտաջրերի բնական մաքրման կայան  

Բալչիկի կեղտաջրերի բնական մաքրման կայանը նախագծվել և կառուցվել է որպես 
հետազոտական և զարգացման ծրագիր, ԹՈՒԲԻԹԱԿ-ի ֆինանսական աջակցությամբ: 
Ծրագիրը, որն իրականացվում է ԹԱՐԱԼ-ի շրջանակներում (Թուրքիայի հետազոտության 
տարածք), իրականացվում է Մարմարայի շրջանում մաքրման էժան տեխնոլոգիաների 
կիրառության նպատակով:   

Ծրագիրն իրականացվել է Շրջակա միջավայրի և անտառային տնտեսության 
նախարարության համար, ԹՈՒԲԻԹԱԿ ՄԱՄ (Մարմարայի հետազոտությունների 
կենտրոն) և Ստամբուլի տեխնիկական համալսարանի Շրջակա միջավայրի 
ճարտարագիտական ֆակուլտետի կողմից, իսկ արդյունքները ներկայացվել են 
նախարարությանը: Մարմարայի շրջանի համար ծրագրի փորձնական իրականացման, 
նպատակն էր կիրառել այս ծրագիրը Թուրքիայի բոլոր համապատասխան շրջաններում: 

Ծրագիրը մեկնարկեց 2006թ. և ավարտվեց 2011թ.-ի փետրվարին: Փորձնական 
ուսումնասիրություններից հետո, Մարմարայի շրջանի Գեբզե Բալչիկ գյուղում 
իրականացվեց կեղտաջրերի մաքրման կայան: 2007թ. դեկտեմբերին արձանագրություն 
ստորագրվեց Կոջաելի քաղաքապետարանի Ջրմուղկոյուղու գլխավոր վարչության, 
ԹՈՒԲԻԹԱԿ ՄԱՄ նախագահի աշխատակազմի և Շրջակա միջավայրի և անտառային 
տնտեսության միջև, որի համաձայն  որոշվեց ծրագրի վերջում կայանը փոխանցել 
Ջրմուղկոյուղու վարչությանը:  

Տեղեկություններ կայանի մասին  

- Կայանի զբաղեցրած տարածքը՝ 7500 մ2:  
- Սպասարկում է 3000 բնակչության: 
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- Կայանի միջին հոսքը 400 մ3/օր է: 
- Կայանում մաքրման գործընթացն  իրականացվում է Սապանկայի ֆլորայից 

վերցված բնական բույսերով: 
- 1-ին փուլի հորիզոնական ենթամակերևութային հոսքի համակարգը բաղկացած է 

15 x 45 x 0.8 մ չափերով  3 լցված լճակների հուներից :  
- 2-րդ փուլի ուղղահայաց ենթամակերևութային հոսքի համակարգը բաղկացած է 25 

x 30 x 0.8 մ չափերով  4 լցված լճակների հուներից :  

Կայանի կառուցվածքները. 

- Ընդունիչ կառուցվածք  
- Ճաղավանդակ 
- Ավազի ֆիլտր   
- Էլ.սնուցման կայան  
- Նախնական մաքրման անաերոբ տիղմի ռեակտոր (ASBR)  
- Մակերևութային հոսքի համակարգի գլխավոր բաշխիչ կառուցվածք  
- Մակերևութային հոսքի համակարգ  (3 բաժանմունք)  
- Ուղղահայաց հոսքի համակարգի  գլխավոր բաշխիչ կառուցվածք 
- Ուղղահայաց հոսքի համակարգ (3 բաժանմունք)  
- Ելքային կառուցվածք 

Ի տարբերություն դասական ճահճուտների, Բալչիկի կեղտաջրերի բնական 
մաքրման կայանում կեղտաջրերում առկա փոքր մասնիկների մուտքը մաքրման 
համակարգ կանխվում է ավազի ֆիլտրի միջոցով, և ՀՄՀ ավազանի, ՈՒՀ ավազանի և 
պոմպերի խցանումները կանխվում են: Կենսաբանական մաքրումն իրականացվում է 
անաերոբ բակտերիաների միջոցով, անաերոբ տիղմի ռեակտորի ավազանում, որը 
կայանում նախատեսված է նախնական մաքրման համար, և ՀՄՀ և ՈՒՀ բաժանմունքների 
բեռնվածքը նվազեցվում է: 

Բալչիկի կեղտաջրերի բնական մաքրման կայանի արտահոսքը, որը 
համապատասխանում է Ջրի աղտոտվածության հսկողության կանոնակարգի 
պահանջներին (Աղյուսակ 21.5), արտանետվում է Բալիկ գետ: 

Աղյուսակ 29. Ջրի աղտոտվածության հսկողության կանոնակարգի աղյուսակ 21.5: Ոլորտ՝ Կենցաղային որակի 
կեղտաջուր  

Պարամետր Միավոր Բաղադրյալ նմուշ 
2 ժամ 

Բաղադրյալ նմուշ 
24 ժամ 

ԹԿՊ5 (լուծված) (մգ/Լ) 75 50 
ԹՔՊ (մգ/Լ) 180 120 

Կախված մասնիկներ 
(ԿՄ) 

(մգ/Լ) 200 150 

pH - 6-9 6-9 
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Նկար 53. Բալչիկի կեղտաջրերի բնական մաքրման կայանի բլոկ-սխեմա։  

        VANA

DAS1.P DAS2.P     DAS3.P     DAS4.P

        Y.A.S -1
        Y.A.S -2
        Y.A.S -3

POMPALAR

By - Pass

ATIKSU HATLARI

DERE

GİRİŞ

T
A
H
L
İ
Y
E

IZGARA

K.T.P

KUM 
TUTUCU

Ç
I
K
I
Ş

T.P.- S           T.P.-A

HÇRY

Y.A.S.
Ana 

Dağıtım 
Yapısı

Çamur 
Kurutma 

YAS - 1 YAS - 2 YAS - 3

R-1-CR-1-BR-1-A

R-3

R-3-CR-3-AR-2-CR-2-BR-2-A

R-2

R-3-B

R-1

D.A.S. Ana Dağıtım 
Yapısı

DAS-1

R-4-

DAS-2

R-5-

B
Y
-
P
A
S
S

DAS-3 DAS-4

R-7-R-6-

R-12

R-11R-9R-8 R-10

R-13

R-14

B
Y
-
P
A
S
S
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Աղյուսակ 30. Բալչիկի կեղտաջրերի բնական մաքրման կայանի արտահոսքի անալիզ 

 
02.08.2012թ. նմուշի անալիզի արդյունքներ 

Պարամետր Մեթոդ Միավ
որ 

Ներհ
ոսք 

Արտահո
սք 

ՋԱՀԿ 
Աղյուսակ21:2 

ԿՄ Ստանդարտ մեթոդ 2540-D մգ/Լ 72 35 60 
ԹՔՊ Մերկի մեթոդ 14895-14555 մգ/Լ 150 100 160 
*ԹԿՊ Մերկի մեթոդ 687 մգ/Լ 130 35 50 
*ԳԱԿ Մերկի մեթոդ 14537 մգ/Լ 40 31 - 
pH Ստանդարտ մեթոդ 4500H-B - 7,50 7.50 6-9 

pH արժեքը տրված է 250C-ի համար, նշված ջերմաստիճանը ցույց է տալիս նմուշի ջերմաստիճանը։ 
*-ով նշված փորձերը ներառված չեն հավաստագրման շրջանակներում։.  

 
06.09.2012թ. նմուշի անալիզի արդյունքներ 

Պարամետր Մեթոդ Միավոր Ներհոսք Արտահոսք ՋԱՀԿ 
Աղյուսակ21:2 

ԿՄ Ստանդարտ մեթոդ 2540-D մգ/Լ 60 35 60 
ԹՔՊ Մերկի մեթոդ 14895-14555 մգ/Լ 145 98 160 
*ԹԿՊ Մերկի մեթոդ 687 մգ/Լ 115 32 50 
*ԳԱԿ Մերկի մեթոդ 14537 մգ/Լ 45 32 - 
pH Ստանդարտ մեթոդ 4500H-B - 7,60 7.50 6-9 

pH արժեքը տրված է 250C-ի համար, նշված ջերմաստիճանը ցույց է տալիս նմուշի ջերմաստիճանը։ 
*-ով նշված փորձերը ներառված չեն հավաստագրման շրջանակներում։ 
 

05.07.2012 թ. նմուշի անալիզի արդյունքներ 

Պարամետր Մեթոդ Միավոր Ներհոսք Արտահոսք ՋԱՀԿ 
Աղյուսակ21:2 

ԿՄ Ստանդարտ մեթոդ 2540-D մգ/Լ 70 33 60 
ԹՔՊ Մերկի մեթոդ 14895-14555 մգ/Լ 165 108 160 
*ԹԿՊ Մերկի մեթոդ 687 մգ/Լ 105 30 50 
*ԳԱԿ Մերկի մեթոդ 14537 մգ/Լ 41 30 - 
pH Ստանդարտ մեթոդ 4500H-B - 7,60 7.50 6-9 

pH արժեքը տրված է 250C-ի համար, նշված ջերմաստիճանը ցույց է տալիս նմուշի ջերմաստիճանը։ 
*-ով նշված փորձերը ներառված չեն հավաստագրման շրջանակներում։ 
Ծանոթություն. Անալիզի ենթարկված նմուշները 2 ժամվա բաղադրյալ նմուշներ էին։՝ 

Աղյուսակ 31. Բալչիկի կեղտաջրերի բնական մաքրման կայանի շահագործման ծախսեր 

 Ամսական (ԹԼ) Տարեկան (ԹԼ) 
Էներգիայի ծախս 3,250 39,000 
Անձնակազմի ծախս 5,800 69,600 
Նորոգման/պահպանման 
ծախսեր 

3,000 36,000 

Այլ ծախսեր 2,000 24,000 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (ԹԼ) 14,050 168,600 

Աղյուսակ 32. Բալչիկի կեղտաջրերի բնական մաքրման կայանի իրականացման ծախսեր 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՀԱՏՎԱԾ ԾԱԽՍ 
(ԹԼ) 

Շինարարական աշխատանքներ 331,990.00 
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Մեխանիկական սարքավորումներ և գործիքներ 35,665.32 
Էլեկտրականության աշխատանքեր 4,411.40 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 372,066.72 
Տրանսպորտ (8%) 29,765.34 
ԱԱՀ (18%) 72,329.77 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 444,396.49 
* Ծանոթություն. Շինարարության ծախսերն աճել են այն պատճառով, որ անարեոբային տիղմի 
ռեակտորը (որը նախատեսվել էր որպես նախնական մաքրում) կառուցվել էր բետոնից։  
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8. ԱԶԳԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑ - ՈՒԿՐԱԻՆԱ 

8.1 ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՒԿՐԱԻՆԱԿԱՆ  
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Կեղտաջրերի հետ կապված հարցերը կարգավորվում են Ուկրաինայի՝ 
10.01.2002թ.  «Խմելու ջրի և ջրամատակարարման մասին»  թիվ 2918 -III (փոփոխված) 
օրենքով և Ուկրաինայի՝ 06.06.1995թ. ընդունված Ջրային օրենսգրքով թիվ 214/95-VR 
(փոփոխված)։  

Սուբյեկտները (ձեռնարկությունները, ջրօգտագործողները) պետք է գործեն 
գործող օրենսդրության շրջանակներում՝ Ուկրաինայի Ջրային օրենսգրքի 29, 44, 48 
հոդվածների և 13.03.2002թ. թիվ 321  «Հատուկ ջրօգտագործման թույլտվությունների 
հաստատման և շնորհման և Ուկրաինայի նախարարների կաբինետում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 10.08.1992թ. թիվ 459»  որոշմանը 
համապատասխան։ 

Սուբյեկտները, որոնց գործունեությունը կապված է մակերևութային ջրային 
օբյեկտներ կեղտաջրերի արտանետման հետ, պետք է բավարարեն Ուկրաինայի 
Ջրային օրենսգրքի 48, 70 հոդվածների պահանջները, Ուկրաինայի նախարարների 
կաբինետի՝ «Մակերևութային ջրերը կեղտաջրերով աղտոտումից պաշտպանության 
կանոնները հաստատելու մասին» 25.03.1999թ, թիվ 465 որոշմանը,  «Ներքին ծովային 
ջրերը և տարածքային ջրերը աղտոտումից պաշտպանելու կանոնների հաստատման 
մասին» 29.02.1996թ. թիվ 269 որոշմանը, «Աղտոտիչ նյութերի  առավելագույն 
թույլատրելի արտանետումների ստանդարտների մշակման և ընդունման և 
ստանդարտներին համապատասխանեցված արտանետվող աղտոտիչ նյութերի ցանկի 
մասին» 11.09.1996թ. թիվ 1100 որոշմանը։  
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8.2 ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՆԵՐԿԱ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ ՈՒԿՐԱԻՆԱՅՈՒՄ  

Ըստ Շրջակա միջավայրի և բնական պաշարների՝ Օդեսայի տարածքային 
պետական վարչության տվյալների, առկա են 110 ձեռնարկություններ, որոնք 
իրականացնում են կեղտաջրերի արտանետում մակերևութային ջրային մարմիններ, 
այդ թվում՝  աղտոտիչ նյութերի առավելագույն թույլատրելի արտանետումների 
սահմանված նորմերով աղտոտիչ նյութերը մակերևութային ջրային մարմիններ 
արտանետող ծրագրերի մոտ 58% - ը տնտեսվարող սուբյեկտներինն են։ 

2012թ. կենցաղային և արդյունաբերական կարիքների համար ջրօգտագործման 
կրճատման շնորհիվ կեղտաջրերի արտանետումը նվազել և հասել է 39.9 մլն մ3։  
Աղտոտված կեղտաջրերի արատնեումը ջրային մարմիններ կազմել է 102,62 մլն մ3, այդ 
թվում, ոչ պատշաճ մաքրված՝ 56,89 մլն մ3, առանց մաքրման՝ 45,73 մլն մ3: 2011թ.-ի 
համեմատ, ոչ պատշաճ մաքրված կեղտաջրի արտանետումը կրճատվել է 3.34 մլն մ3-
ով, իսկ ըստ նորմատիվների մաքրված կեղտաջրի ծավալն աճել է մինչև  1.92 մլն մ3: 

01.01.2014թ. դրությամբ Օդեսայի շրջանում կան 1,576.145 հազ մ3/օր ընդհանուր 
նախագծային հզորությամբ կեղտաջրերի մաքրման կայանների 203 կենտրոններ, որից 
75-ը գտնվում են Բելգորոդ-Դնեստր, Կոմինտերնիվսկյի և Օվիդիոպոլսկիյ ռեկրեացիոն 
տարածքներում։ Մաքրման կառուցվածքների ընդհանուր թվի շուրջ 28.6%-ը վատթար 
սանիտարական վիճակում են, մասնավորապես Արցիզ, Բերեզովսկի, Սարատսկիյ, 
Անանեվսկիյ, Կրասնոոկյանսկոհո, Տատարբունարի տարածքների կոյուղու մաքրման 
կայանները։ Բացի այդ, անհրաժեշտ է վերակառուցել Օվիդիոպոլսկիյ շրջանի, 
Կոտովսկոգո, Ռոզդինժանսկի և շատ այլ տարածքների կոյուղու մաքրման կայանները։  

Իրենց սեփական մաքրման կայաններում կեղտաջրերի մաքրմամբ 
կենտրոնացված կոյուղու համակարգեր կան Օդեսայում, Բելգորոդ-Դնեստրում, 
Կոդիմայում, Կոտովսկում, Ռեեում, Անանյիվում, Արցիզում, Տատարբունարիում, 
Ռոզդիլնայում, Բերեզիվկայում, Կիելում, Տեպլոդարում, Զատոկա և Իվանիվկա 
ավաններում։  Այնպիսի քաղաքների կեղտաջրերը, ինչպիսիք են Իսմիլը, Իլլիչիվսկը, 
Բալտան, Յուժնին և Տարուտին ավանը, մաքրման են տրվում շրջանային մաքրման 
կայաններում։ Որոշ բնակավայրերում, ինչպիսիք են Սավրանը, Ֆրունզովկան, 
Շիրյաեվոն, Վելիկոմիհայլովկան, Միկոլայիվկան, մաքրման կառուցվածքներն 
ընդհանրապես բացակայում են։ 

Տարածաշրջանի ջրամատակարարման և կոյուղու կառուցվածքների մեծ մասը, 
կոյուղու պոմպակայանները և պոմպերը, կեղտաջրերի մաքրման կայանները և 
ցանցերը սպառել են իրենց շահագործական ռեսուրսը։ Արդյունքում ավելացել է 
էներգիայի սպառումը, այդպիսով մեծացնելով պոմպով մղվող ջրի և կեղտաջրի 
ծախսերը։ Կոյուղու մաքրման կայանները և  կոյուղու ցանցերը կառուցվել են անցած 
դարի 70-80–ական թթ.։ Ներկայումս դրանք պարզապես հնացած են և չեն 
համապատասխանում ժամանակակից պահանջներին: Ավելին, դրանց 
վերակառուցման պարտավորությունները փոխանցվել են գյուղական խորհուրդների 
հաշվեկշռին, որոնք կառուցվածքների վերանորոգման միջոցներ չունեն։ Հետևաբար, 
ընթացիկ և կապիտալ վերանորոգումներ չեն իրականացվում, ջրահեռացման ցանցերի 
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խողովակաշարերի վթարները արագ չեն վերացվում, չկա դրանց աշխատանքի 
մշտական վերահսկողություն, ինչը հանգեցնում է ցամաքային և ստորերկրյա ջրային 
հորիզոնների աղտոտմանը։ Կոյուղու ցանցերի ընդհանուր երկարությունը 1.42 հազար 
կմ է, որից 0,49 հազար կմ ցանցերը վերանորոգման կարիք ունեն (ընդհանուր 
երկարության ավելի քան 34% -ը),  որոնք, ի լրումն կոյուղուց ջրի երկրորդային 
աղտոտման, առաջացնում են բնակավայրերի հեղեղումներ։ 

Սակայն, բավարար վիճակում գտնվող մաքրման կառուցվածքները, խախտելով 
կեղտաջրերի մաքրման տեխնոլոգիաները, չեն կարողանում հասնել նախագծային 
պարամետրերին: Վերջին տարիներին աղտոտիչների (հատկապես ազոտային խմբի, 
ֆոսֆատների, մակերևութային ակտիվ նյութերի) կոնցենտրացիաների՝ նախագծային 
պարամետրերը գերազանցող աճի միտում է նկատվում կեղտաջրերի մաքրման 
կայանների մուտքի մոտ, հանգեցնելով մաքրման կայանի ելքի մոտ ստանդարտ 
կոնցենտրացիաները գերազանցող ցուցանիշների։  
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Աղյուսակ 33. Կոյուղու համակարգի վիճակը Օդեսայի շրջանում, 1.01.2014թ. դրությամբ 
№  

Վարչատարածքային 
միավորի/բնակավայրի  անվանումը  

Կոյուղու ցանցերի 
երկարությունը 

(կմ) 

Կոյուղու 
պոմպակայաններ 

(հատ) 

Կոյուղու մաքրման 
կայանների հզորությունը  

(խոր. մ/օր) 
Կոյուղաջրի մաքրման 

մեթոդներն ու մաքրման 
աստիճանները 

 

Մաքրման կայաններից 
կեղտաջրերի 

արտանետման տեղը  ընդհանու
ր 

Ներառյալ 
վթարայի

ն 
կառուցվ
ածքները 

Մաքրման կայանների 
տեխնիկական վիճակը 

ա
շխ

ա
տ

ող
 

վթ
ա

րա
յի

ն 

աշխատող վթարային 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Անանյիվսկի շրջան 

- Անանյիվ 

 

4.5 

 

2.3 

 

- 

 

1 

 

- 

 

700 

  

Առանց մաքրման* 

Կույալնիկ գետ 

2. Արցիզսկի շրջան  

- Արցիզ 

- Պավլիվկա 

- Դելեն’ 

 

4.0 

1.0 

1.0 

 

2.0 

1.0 

1.0 

 

1 

- 

- 

 

- 

1 

1 

 

2,000 

- 

- 

 

- 

150 

150 

 

Կենսաբանական 

Առանց մաքրման* 

Առանց մաքրման* 

 

Կույալնիկ գետ  

- // - 

- // - 

3. Բալցկի շրջան  

- Բալտա 

 

16.0 

 

6.8 

 

1 

 

- 

 

- 

 

3,000 

 

Մեխանիկական * 

Կոդիմա գետ 

4. Բերեզիվսկի շրջան  

- Բերեզիվկա 

- Ռաուհիվկա 

 

6.0 

16.0 

 

- 

1.5 

 

- 

- 

 

2 

1 

 

- 

- 

 

700 

400 

 

Առանց մաքրման*  

Առանց մաքրման* 

Տիլիգուլ գետ 

 

կուտակիչ ավազան 
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5. Բելգորոդ-Դնիստրովսկի շրջան 

- Բելգորոդ-Դնիստրովսկի 

- Զատոկա 

- Սերգիվկա 

 

79.8 

12.5 

17.8 

 

34.3 

- 

7.2 

 

10 

2 

2 

 

1 

- 

- 

 

10,000 

200 

700 

 

- 

- 

- 

 

Կենսաբանական 

- // - 

- // - 

Դնիստրովսկի 
գետաբերան 

- // - 

Սև ծով 

6. Բիլյաիվսկի շրջան 

- Բիլյաիվկա 

- Մայակի 

- Ներուբաժսկե 

- Ավգուստովկա 

- Խիլբոդարսկե  

 

18.0 

5.0 

12.0 

7.0 

5.0 

 

8.0 

2.0 

3.0 

4.0 

4.0 

 

1 

1 

1 

1 

- 

 

- 

- 

- 

- 

1 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

700 

 

- 

- 

- 

- 

Առանց մաքրման* 

 

Տեպլոդարի մաքրման 
կայաններ 

 

Խաջիբեյսկի 
գետաբերան  

կուտակիչ ավազան 

7. Բօլգրադսկի շրջան 

- Բոլգրադ 

 

5.6 

 

1.7 

 

- 

 

1 

 

- 

 

600 

 

Ֆիլտրման դաշտեր ** 

Յալփուգ լիճ 

8. Վելիկոմիխայլիվկի շրջան 

- Վելիկա Միխայլիվկա  

 

2.5 

 

2.0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Առանց մաքրման** 

 

կուտակիչ ավազան 

9. Իվանիվսկի շրջան 

- Իվանիվկա 

- Պետրիվկա 

 

6.0 

4.0 

 

2.3 

2.5 

 

1 

- 

 

- 

1 

 

100 

- 

 

- 

400 

 

Կենսաբանական  

Առանց մաքրման* 

 

Վելիկիյ Կույալնիկ գետ 

10. Իզմայիլսկի շրջան 

- Իզմայիլ 

- Կամյանկա 

 

67.9 

3.7 

 

8.5 

- 

 

3 

- 

 

- 

1 

 

42,000 

- 

 

- 

100 

 

Կենսաբանական  

Առանց մաքրման* 

Դանուբ գետ 

կուտակիչ ավազան 
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11. Կիլիյսկի շրջան 

- Կիլիյա 

- Վիլկովե 

 

10.0 

2.2 

 

0.3 

1.0 

 

2 

2 

 

2 

1 

 

- 

- 

 

3,150 

1,000 

 

Կենսաբանական * 

Ֆիլտրման դաշտեր ** 

 

Դանուբ գետ 

Դանուբի գետահովիտ 

12. Կոդիմսկի շրջան 

- Կոդիմա 

- Սլոբիդկա 

 

18.5 

12.0 

 

5.2 

2.0 

 

1 

- 

 

1 

1 

 

- 

- 

 

2,240 

200 

 

Մեխանիկական * 

Առանց մաքրման* 

 

կուտակիչ ավազանs 

13. Կոմինտերնիվսկի շրջան 

- Չորնոմորսկե  

- Ֆոնտանկա 

- Սերբկա 

- Պետրիվկա 

 

8.7 

6.0 

3.0 

3.0 

 

4.9 

6.0 

3.0 

3.0 

 

2 

1 

- 

- 

 

- 

- 

- 

1 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

80 

 

- 

- 

- 

Առանց մաքրման* 

 

Օդեսայի 
նավահանգստի 

մաքրման կայաններ  

կուտակիչ ավազան 

14. Կոտովսկի շրջան  

- Կոտովսկ 

- - // - // - // - // - 

 

83.7 

- 

 

31.2 

- 

 

7 

2 

 

- 

- 

 

- 

7,500 

 
 

7,000 
 
- 

 

   Կենսաբանական * 

Կենսաբանական 

 
Կույալնիկ և Տիլիգուլ 
գետեր 

 

15 Կրասնոոնյանսկի շրջանշրջան 

- Կրասնի Օկնի 

 

7.2 

 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

 
 

1,500 

 

Առանց մաքրման* 

Յագորլիկ գետ  

16. Լյուբաշիվսկի շրջան 

- Լյուբաշիվկա 

- Զելենոգիրսկե 

 

2.9 

2.7 

 

0.9 

0.7 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 
- 

300 

 

Առանց մաքրման** 

Ֆիլտրման դաշտեր * 

 
կուտակիչ ավազաններ 
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17. Միկոլաիվսկի շրջան 

- Միկոլաիվկա 

- Սկոսարիվկա 

 

6.0 

3.9 

 

6.0 

2.4 

 

- 

- 

 

1 

1 

 

- 

- 

 
 

150 
 

50 

 

Առանց մաքրման* 

Առանց մաքրման* 

 
Չեչեկլիյա և Տիլիգուլ 

գետե  
 

18. Օվիդոպոլսկի շրջան 
 
- Օվիդոպոլ 
- Վելիկոդոլինսկե 
- Տաիրովե 
- Ավանգարդ 
- Մոլոդիժնե 
- Մադլիմանսկե 
- Նովոգրադկիվկա 
- Պետրոդոլինա 
- Կարոլինո-Բուգազ 

 
 

12.5 
10.5 
7.5 
5.9 
5.0 
1.0 
7.2 
5.0 
4.5 

 
 
- 
- 

4.0 
- 
- 

1.0 
0.5 
3.0 
1.0 

 
 

1 
3 
1 
1 
2 
- 
- 
1 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
3 
1 
1 

 
 
- 
- 
- 

250 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 

700 
- 
- 

200 
200 
200 
600 

 
 
- 
- 

Կենսաբանական * 
Կենսաբանական 

- 
Առանց մաքրման* 
Առանց մաքրման* 
Առանց մաքրման* 
Մեխանիկական * 

 
 

Իլլիչիվսկի մաքրման 
կայաններ  

կուտակիչ ավազան 
կուտակիչ ավազան  
կուտակիչ ավազան 
կուտակիչ ավազան 
կուտակիչ ավազան 

Դնիստրովսկյի 
գետաբերան 

 
19. Ռենիյսկի շրջան 

- Ռենի 

- Նովոսիլսկե 

 

25.0 

8.0 

 

11.0 

- 

 

3 

2 

 

2 

- 

 

- 

425 

 
2,000 

- 

 

Ֆիլտրման դաշտեր ** 

Կենսաբանական 

 
- 

Դանուբ գետ 

20. Ռոզդիլնյանսկի շրջան 

- Ռոզդիլնա 

- Լիմանսկե 

 

12.0 

25.0 

 

6.0 

20.0 

 

1 

- 

 

- 

1 

 

- 

- 

 
2,000 
200 

 

Մեխանիկական * 

Առանց մաքրման* 

 
 Կուչուրհանսկե 
ջրամբար  

21. Սավրանսկի շրջան 

- Սավրան 

 

0.7 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 

Առանց մաքրման** 

կուտակիչ ավազան 

22. Սարատսկի շրջան 

- Սարատա 

 

8.2 

 

2.2 

 

1 

 

- 

 

- 

 
200 

 

Մեխանիկական * 

Սարատա գետ 
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23. Տարուտինսկի շրջան 

- Տարուտին 

 

4.9 

 

- 

 

1 

 

- 

 

700 

 
- 

 

Կենսաբանական 

Բախմուտկա գետ  

24. Տատարբունարսկի շրջան 

- Տատարբունարի 

 

23.7 

 

7.8 

 

1 

 

1 

 

1,100 

 
- 

 

Կենսաբանական 

Սասիկ լիճ  

25. Ֆրունզիվկսի շրջան 

- Ֆրունզիվկա 

 

0.6 

 

0.5 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 

Առանց մաքրման** 

կուտակիչ ավազան 

26. Շիրյաիվսկի շրջան 

- Շիրյաիվ 

 

0,5 

 

0,5 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 

Առանց մաքրման** 

կուտակիչ ավազան 

27.  Իլլիչիվսկ 79.6 0.2 1 - 24,000 - Կենսաբանական Սև ծով 

28. Տեպլոդար 24.5 8.2 2 - 17,000 - Կենսաբանական Դնիստրովսկյի 
գետաբերան  

29. Յուժին 44.0 7.8 2 - 13,000 - Կենսաբանական Սև ծով 

30. Օդեսա 647.0 252 27 - 200,000 
400,000 

- 
- 

Կենսաբանական  
Կենսաբանական 

Սև ծով  
Սև ծով 

 

Ընդամենը 

 

1,427.9 486.7 92 30 
16 հատ 
718975 

Խոր. մ/օր 

29 հատ 
28870 

Խոր. մ/օր 

 

- 

 
- 

*Վերակառուցման ենթակա կեղտաջրի մաքրման կայաններ - 26 հատ 
**Կեղտաջրի մաքրման կայանների կառուցման առաջնահերթ անհրաժեշտություն – 8 հատ 
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8.3 ՈՒԿՐԱԻՆԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ԲՄՀ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ԱԿՆԱՐԿ  

Գյուղական վայրերում կեղտաջրերն առաջանում են մարդկանց 
կենսագործունեության արդյունքում (կենցաղային կեղտաջրեր) և անասնապահական 
տնտեսությունների և համալիրների շահագործման արդյունքում  (արդյունաբերական 
կեղտաջրեր)։ Դրանք կեղտաջրերի բաղադրության առումով տարբերվում են, կապված 
աղտոտիչ նոյւթերի ձևավորման և կոնցենտրացիաների հետ։  

Քանի որ գյուղական բնակավայրերն ապահովված չեն ջրահեռացման 
համակարգով, լավագույն լուծումը տեղական մաքրման կայանի կառուցում է։ Ավելին, 
կենցաղային կեղտաջրերի տեղական մաքրման մեթոդի ընտրությունը կախված է 
տեղանքի գրունտների որակից: Եթե տեղանքի գրունտները համապատասխան 
ֆիլտրերի դեր են կատարում, ինչպես ավազակավը կամ ավազը, հնարավոր է 
օգտագործել ստորգետնյա ֆիլտրող համակարգ կամ սեպտիկ բաք։ Ստորգետնյա 
ֆիլտրումը նաև սեպտիկ բաքում նախնական մաքրումից հետո կեղտաջրերի ավտոնոմ 
մաքրման համակարգի վերջին օղակն է։ Այսպիսով, ստորերկրյա ջրի խորությունը 
պետք է լինի 2.5-3 մ, և տեղամասում 25մ շառավղով չպետք է լինեն հորեր, որոնց ջուրն 
օգտագործվում է խմելու համար։ 

Ոռոգման և բաշխման խողովակաշարերը տեղադրվում են ասբեստից կամ ոչ 
ճնշումային պլաստիկ խողովակներից։ Նախ՝ 200մմ հաստությամբ և 250մմ լայնությամբ 
խճի, մանրախճի կամ խարամի շերտ է իրականացվում։ Այնուհետև անցքավոր 
խողովակները տեղադրվում են ֆիլտրող շերտի մեջ։ Ֆիլտրման դաշտերը որևէ էական 
ֆինանսական ծախսեր չեն պահանջում, ուստի, եթե գրունտների տեսակը և 
ստորերկրյա ջրի մակարդակը տարածքում հնարավորություն են տալիս կառուցել 
նման դաշտեր, դա մասնավոր կառուցապատողի համար լավագույն լուծումը կլինի։ Ի 
լրումն կեղտաջրերի ֆիլտրելու իր հիմնական նպատակի, ստորգետնյա ֆիլտրման 
դաշտը հողերը ոռոգելու և դրանք մասամբ պարարտացնելու հնարավորություն է 
տալիս։ Նախքան շինհրապարակում աշխատանքներն սկսելը, խորհուրդ է տրվում 
սարքավորել ֆիլտրող տարածքը։ Սա կեղտաջրերը մաքրելու ամենահեշտ և 
ամենաէժան ճանապարհն է, սակայն, պահանջում է կանոնավոր սպասարկում: Ամեն 
5-8 տարին մեկ անգամ (կախված օգտագործումից) պետք է քանդել և 
փոխարինել/մաքրել մանրախիճը։ Անհրաժեշտ է նաև փոխել մանրախճին հարող հողը, 
որը կորցնում է իր ֆիլտրող հատկությունները։ 

Ֆիլտրող ավազի և խճի շերտից վերև գտնվում է ոռոգման ցանցը, ներքևում՝ 
դրենաժային ցանցը։ Ամենապարզ տարբերակը ավազի և խճի ֆիլտրերն են, որոնք 
կարելի է իրականացնել ցանկապատի երկայնքով։ Ֆիլտրի խրամուղու երկարությունը 
կախված կլինի սպառվող ջրի քանակից (1 մ երկարությամբ խրամուղի՝ օրական 100 
գալոն ջրի համար)։ Դրենաժային խողովակից մաքրված ջուրը գնում է կուտակիչ հոր։ 
Այն որևէ վտանգ չի ներկայացնում որպես վարակի աղբյուր և կարող է հանվել 
մակերևույթ։  



Եթե գրունտը կավային է, իսկ ստորերկրյա ջրի մակարդակը բավականին բարձր 
է, ապա պետք է տեղադրվի կեղտաջրի մաքրման կառուցվածք, իսկ այնուհետև 
օգտագործվի նաև ստորգետնյա ֆիլտր։  

Սեպտիկը մետաղից կամ բետոնից պատրաստված անջրաթափանց բաք է։ 
Կախված բաքի և այդ բաքի կողմից սպասարկվող տան չափերից, բաքը կարող է 
կեղտաջրերը հավաքել բոլոր աղբյուրներից՝ կեսից մինչև երեք օրվա ընթացքում։ Այս 
ընթացքում պինդ նստվածքը նստում է բաքի հատակին և քայքայվում է 
միկրոօրգանիզմների գործունեության շնորհիվ։ Հեղուկ մասն ուղարկվում է ֆիլտրման 
տարածք՝ մաքրման համար։  

Կեղտաջրի օրգանական բեռնվածքի մաքրման դասական եղանակը աերոբային 
մաքրումն է, որն օգտագործվում է կեղտաջրերի մաքրման BIOTAL տեղական 
կայաններում։ Մաքրված կեղտաջրի որակը ցույց է տրված աղյուսակում։  

Աղյուսակ 34. BIOTAL կայաններում մաքրված կենցաղային կեղտաջրի որակը  

 
ԹԿՊ5, 
մգ O2/լ 

ԹՔՊ, 
մգ O2/լ 

NH4 մգ/լ 
Կախված 

մասնիկներ, 
 

Circle Index 

Կենցաղային կեղտաջուր 390 480 20 220 >М05 

Քաղաքային կեղտաջրի 
մաքրման կայաններին 
ներկայացվող պահանջները  

15 80 - 15 - 

Ջրի որակը՝ BIOTAL-ի 
տեղադրումից հետո 

5-7 <50 <1 <5-8 <1000 

Ջրում (ներառյալ ենթահողը) З0 500 5 50-60 - 

Կեղտաջրերի մաքրման լավագույն արդյունք ստանալու և մաքրման կայանների 
արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, անաերոբ և աերոբային 
միկրոօրգանիզմների աշխատանքը պետք է լավ համակցված լինի, ուստի երկփուլանի 
մաքրումը պարտադիր է:  

Առաջին քայլ՝ անաերոբային փուլ. նյութերը քայքայվելով վեր են ածվում 
տարրական բաղադրիչների։ Այս գործընթացը կարող է տեղի ունենալ ստանդարտ 
սեպտիկ բաքում և ավելի բարդ համակարգում (անաերոբային բիոռեակտոր), որում  
օրգանական աղտոտիչ նյութերի առնվազն 90%-ը վերածվում է կենսագազի։ Ջրածնի 
սուլֆիդի հեռացումից հետո, կենսագազը էներգիայի արժեքավոր աղբյուր է և կարող է 
օգտագործվել է ջերմության/գոլորշու առաջացման համար կամ գազի գեներատորում 
փոխակերպվել էլեկտրաէներգիայի։  Անաերոբային  ռեակտորում պարունակվող 
հեղուկ մասը, որը պարունակում է ԹՔՊ  ելակետային պարունակության  ոչ ավելի, քան 
10% -ը, ինչպես նաև հանքայնացված ազոտ և ֆոսֆոր, կարող է օգտագործվել որպես 
արդյունավետ հեղուկ պարարտանյութ կամ տրվել հետագա մաքրման։  
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Երկրորդ  քայլ՝ աերոբային փուլ. օգտագործվում է թթվածնի միջոցով հեղուկ մասի 
մաքրման (N, P և այլն) համար, որից հետո կեղտաջրերը կարող են արտանետվել բաց 
ջրավազաններ։  

Համակցված տեխնոլոգիաների առավելություններն ավանդական աերոբային 
մաքրման համեմատ:  

• Օդավորման համար պահանջվող էներգիայի զգալի նվազեցում, քանի որ 
կոնցենտրացված կեղտաջրերի մաքրման  նախորդ անաերոբային փուլը  չի 
պահանջում  էներգիայի բարձր ծախսեր աերացիայի համար, ըդն որում 
ապահովելով աղտոտիչների ԹՔՊ 90%  և ավելի հեռացում։   Անաերոբային 
մաքրման փուլի համար էլեկտրաէներգիա անհրաժեշտ է միայն կեղտաջրերի 
պոմպերի համար, սովորաբար ոչ ավելի, քան 0,02-0,06 կՎտ.ժ/մ3:  

• Կեղտաջրերի օրգանական աղտոտիչ նյութերն առնվազն 90%-ով 
փոխակերպվում են  արժեքավոր էներգիայի աղբյուրի՝  մեթանի, ընդ որում 
վերջինիս ելքերը բավական մեծ են՝ հեռացված ԹՔՊ-ի 0.35 մ3/1 կգ ։  

• Չոր նյութի ավելցուկային կենսազանգվածի աճը  5-10 անգամ ավելի քիչ է, քան 
զուտ աերոբային մաքրման դեպքում։  Ավելցուկային կենսազանգվածը կայուն է,  
պահեստում չի փտում:  

• Կոնցենտրացված կեղտաջրերի մաքրման համար անաերոբային 
համակարգերը, որպես կանոն, շատ ավելի արդյունավետ են, քան աերոբային 
համակարգերը։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ անաերոբային 
ռեակտորներում կարելի է հասնել կենսազանգվածի շատ բարձր 
կոնցենտրացիայի՝ 30-50 գ դմ3 և ավելի, մինչդեռ աերոբային կառուցվածքներում 
կենսազանգվածի կոնցենտրացիան մեծապես սահմանափակվում է աերացնող 
սարքավորումների հնարավորություններով (սովորաբար ոչ ավելի, քան 4 -8 
գ/դմ3)։ Արդյունքում, ժամանակակից բարձր արագությամբ գործող 
անաերոբային ռեակտորների արտադրողականությունը (ինչպես, օրինակ, 
UASB) կազմում է 15-20 կգ ԹՔՊ/մ3/օր (համեմատության համար՝ աերոբային 
կենսաբանական ֆիլտրերում աերոտենկերի օքսիդացման հզորությունը չի 
գերազանցում 5 ԹՔՊ/մ3/օրը, իսկ շատ դեպքերում՝ 2-3 ԹՔՊ/մ3/օրը)։ Մինչդեռ 
անաերոբային ռեակտորների վերջին շրջանի կառուցվածքները  (կեղծ 
հեղուկացված շերտով EGSB, IC -UASB ռեակտորներ) կարող են 
արդյունաբերական մասշտաբով արդյունավետ աշխատել աերոբային 
համակարգերի համար առավելագույն հնարավոր արդյունավետությունը (մինչև 
30-60ԹՔՊ/մ3/օր) 1 կարգով գերազանցող արդյունավետությամբ։   

• Անաերոբ ռեակտորները կայուն են կեղտաջրերի մատակարարման երկարատև 
ընդհատումների նկատմամբ, ինչը հնարավորություն է տալիս արդյունավետ 
օգտագործել դրանք սեզոնային արտադրությունների կեղտաջրերի մաքրման 
մեջ։   
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• Անաերոբային ռեակտորների կառուցվածքը կարող է լիովին հերմետիկ լինել, 
ինչը կանխում է վատ հոտ ունեցող նյութերի և մանրէաբանական աերոզոլների 
տարածումը կոյուղու մաքրման կառուցվածքների շուրջը։ Արդյունքում, 
սանիտարական պաշտպանության գոտին կարող է զգալիորեն կրճատվել։ 

• Ժամանակակից անաերոբային կենսաբանական ռեակտորների 
կոմպակտությունն ու  սանիտարահիգիենիկ անվտանգությունը թույլ են տալիս 
լայնորեն օգտագործել դրանք տեղական անասնաբուծական ֆերմաներում՝ 
կենտրոնացված արդյունաբերական կեղտաջրերի մաքրման համար։ 
Անաերոբային կենսաբանական ռեակտորների ավելցուկային կենսազանգվածը 
կարող է պարբերաբար հեռացվել  գյուղատնտեսական հողեր՝ որպես 
պարարտանյութ կամ վաճառվել՝ այլ անաերոբային ռեակտորների գործարկման 
նպատակով։  

• Անաերոբային ռեակտորների նվազագույն ծավալը չի սահմանափակվում: Ի 
տարբերություն աերոբային մաքրման, փոքր կառուցվածքների (20-50 մ3)  
տեղադրումը դժվարություն չի ներկայացնում։   

Առանձնահատուկ հետաքրքրություն  է ներկայացնում գյուղական 
բնակավայրերում կեղտաջրերի մաքրման նպատակով բիոպլատոյի  օգտագործումը։ 
Բիոպլատոյի  շինարարության համար սովորաբար օգտագործվում են տեղական 
նյութեր, իսկ  հմուտ աշխատուժ, մասնագիտացված մեքենա-մեխանիզմներ և  
տեղայնացում չի պահանջվում։. Ուկրաինայում արդեն կառուցվել են մի քանի տասնյակ 
բիոպլատոներ, որոնք  գործում են նույնիսկ  ավելի արդյունավետ, քան ավանդական 
մաքրման տեխնոլոգիան։  Բիոպլատոյի հիմնական առավելությունը ցածր գինն է, 
էներգիայի պահանջարկի բացակայությունը, հեշտ շինարարությունը, չափազանց ցածր 
շինարարության և շահագործման ծախսերը։  Բիոպլատոյի հիմնական թերությունը  
մեխանիկական եւ քիմիական-կենսաբանական մաքրման կառուցվածքների 
համեմատությամբ՝ մեծ տարածքների անհրաժեշտությունն է։ 

Գոյություն ունեն բիոպլատոյի մակերևութային, ինֆիլտրացիոն և լողացող 
կառուցվածքներ։ Որպես մակերևութային բիոպլատո օգտագործվում են ինժեներական 
կառուցվածքները կամ բնական ճահճուտները։ Ինֆիլտրացիոն բիոպլատոները 
գրունտային կառուցվածքներ են, որոնք լցված են խճի, մանրախճի, կերամզիտի, ավազի 
և այլ ֆիլտրող նյութերի բեռնվածքով։  Կեղտաջրերի ֆիլտրումը կարող է իրականացվել 
հորիզոնական և ուղղահայաց ուղղություններով։ Բեռնվածքի մակերևույթին տնկվում 
են առավել դիմացկուն թփեր կամ բույսեր։ Կեղտաջրերի մաքրումն իրականացվում է 
մակրոֆիտ բույսերի, բիոմեմբրանի և ռիզոսֆերայի  միկրոօրգանիզմների, ինչպես նաև 
արմատների ռիզոսֆերայի սնկերի և  ճառագայթասնկերի և աստիճանաբար 
ձևավորվող հումուսի շերտի կենսագործունեության հաշվին։   

Լողացող բիոպլատոները արհեստական կառուցվածքներ են։ Ջրում լողացող՝ 
սինթետիկ մանրաթելից պատրաստված գորգերի մակերեսին  տնկվում են բազմամյա 
բույսեր, որոնք լավ զարգացած արմատային համակարգ են ստեղծում։ Լողացող 
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բիոպլատոները լավ արդյունք են ցույց տվել նաև մակերևութային լողացող նյութերի 
(փրփուր, լվացող նյութեր, յուղեր, և  այլն) մաքրման առումով: 

 

8.4 ՈՒԿՐԱԻՆԱՅՈՒՄ ԲՄՀ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ 
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ/ՏԵՂԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ  

 

Համաձայն տարածքային նշանակության համայնքապետարանների և 
քաղաքապետարանների կողմից տրված տեղեկությունների, Լյուբաշևսկիի պետական 
վարչությունն առաջարկում է փոփոխություններ մտցնել Լյուբաշևկա քաղաքում 
կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման ծրագրում և նկատի առնել 
կեղտաջրերի բնական մաքրման համակարգերի կառուցումը՝  Չիչիկիլա գետի հունի 
մոտ նախատեսված  կեղտաջրերի մաքրման կայաններից 2.2 կմ հեռավորության վրա,  
որպես Լյուբաշևկայի համայնքապետարանի կողմից «Կեղտաջրերի բնական 
ինտեգրված մաքրման համակարգերը խրախուսող սևծովյան ցանցի՝ WASTEnet-ի» 
ծրագրի իրականացման շարունակություն։ Բնակչության թիվը՝ 9,475 է, կլիման մեղմ 
մայրցամաքային է, օդի ջերմաստիճանն ամռանը՝ մինչև +37oC, ձմռանը՝ -25oC։ Ամռանը 
փչում են հարավ-արևելյան, իսկ ձմռանը՝ հյուսիս-արևելյան  քամիներ։ Քամու միջին 
արագությունը՝ 15 մ/վ։ Լյուբաշևկան ունի 22կմ երկարությամբ 150 և 200մմ տրամագծով 
կոլեկտորներով ջրահեռացման համակարգ։  
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9. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Համաձայն վերոհիշյալի, ԲՄՀ տեխնոլոգիան Սևծովյան ավազանի որոշ 
երկրներում դեռևս կիրառության նախնական փուլում է։ Մասնավորապես, 
Հունաստանում դիտվել են ԲՄՀ ամենաշատ կիրառությունները, իսկ վերջին 
տասնամյակներում նկատվում է բնապահպանության տեսանկյունից անվտանգ այս 
տեխնոլոգիաների օգտագործման միտում։ Երկրորդ տեղում Թուրքիան է, իսկ 
Սևծովյան ավազանի մնացած երկրները դեռևս այս ոլորտում ետ են մնում։  Չնայած 
ԲՄՀ կիրառությունները քիչ են, կամ ընդհանրապես բացակայում են, ապագայի համար 
բավական մեծ պոտենցիալ կա, և գիտական համայնքը սկսել է ուշադրություն դարձնել  
այս տեխնոլոգիային։  

Ընդհանուր առմամբ, բնական համակարգերը դրսևորվել են որպես մաքրման 
ավանդական համակարգերի ծախսարդյունավետ և էկոլոգիապես մաքուր այլընտրանք:  
Դրանք կեղտաջրերի մաքրման հուսալի տարբերակ են փոքր, մեկուսացված կամ 
կիսաքաղաքային համայնքներում, որտեղ հողն ունի ցածր արժեք և բարձր 
հասանելիություն:  Դրանք հարմար լուծում են հանդիսանում տարբեր տեսակի 
կեղտաջրերի մաքրման համար։  

 
Ապագայում, արհեստական ճահճուտներում կեղտաջրերի մաքրման 

տեխնոլոգիան կարող է կենտրոնանալ  հետևյալի վրա  (Վիմազալ, 2011թ.)՝ 
• Արհեստական ճահճուտների տարբեր տեսակների համակցություն 

հիբրիդային համակարգերում ավելի լավ արդյունքների հասնելու համար՝ 
հատկապես ազոտի մասով, 

• Կեղտաջրերում առկա հատուկ միացությունների մաքրում, 
• Ենթամակերևութային հոսքով արհեստական ճահճուտներում ֆոսֆորի 

հեռացման բարձր կարողությամբ համապատասխան միջավայրի որոնում,  
• Մաքրման գործընթացներին օգնող մանրէների հայտնաբերում, 
• Հիդրավլիկայի և աղտոտիչների հեռացման մոդելավորում արհեստական 

ճահճուտների տարբեր տեսակներում: 
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Համագործակցություն   

Դիմորդ 

Կավալայի 
ջրմուղկոյուղի կոմունալ 
ձեռնարկություն, 
Հունաստան 

 

ԵՀԳԳ գործընկեր 1 

Թրակիայի 
Դեմոկրիտեսի 
համալսարան, 
Հունաստան  

ԵՀԳԳ գործընկեր 2 
Հայաստանի ամերիկյան 
համալսարան, 
Հայաստան  

ԵՀԳԳ գործընկեր 3 
Իլիայի պետական 
համալսարան, 
Վրաստան 

 

ԵՀԳԳ գործընկեր 4 

«Էկո-ՏԻՐԱՍ» գետերի 
պահապանների 
միջազգային 
ասոցիացիա, Մոլդովա  

ԵՀԳԳ գործընկեր 5 

Հետազոտությունների և 
զարգացման Դանուբի 
դելտայի ազգային 
ինստիտուտ, Ռումինիա 

 

ԵՀԳԳ գործընկեր 6 
Օդեսայի տարածքային 
պետական վարչություն, 
Ուկրաինա  

ՆԱԳ ՖԳՇ 
Կոջաելիի 
ջրմուղկոյուղու 
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Կեղտաջրերի բնական ինտեգրված մաքրման համակարգերը խրախուսող սևծովյան ցանց՝ WASTEnet 

Մշակվել է Թրակիայի Դեմոկրիտեսի համալսարանի կողմից: Անգլերեն լեզվով տպագրվել է Օդեսայի 
տարածքային պետական վարչության կողմից: 

Տպագրման ամսաթիվ՝ 2014թ. սեպտեմբեր: 

Տպագրությունն իրականացվել է Եվրամիության օժանդակությամբ: 
Սույն տպագրության բովանդակության համար միակ պատասխանատվություն կրողը WASTEnet ցանցն է 

և այն որևէ կերպ չի արտացոլում Եվրամիության կարծիքը: 

 

 

www.waste-net.info 
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